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T R U M P A I
Rašo J. Pilipauskas

Dar taip nesenai buvo die
nos, kai šioj šalyj Lietuva 
buvo nežinomas kraštas ir visi 
lietuviai buvo lenkai ar n i
šai. Tačiau pažino mus sveti
mieji ir  daugelis mūsąja kul
tūra susidomėjo. Šiandie dau- 
gelyj Amerikos universitetu 
dėstoma lietuvių kalba, o kai- 
kur net mūsų tautos meno 
šaka — muzika ir šokiai (N.
U.). .Čia daug prisidėjo Lie
tuvos prisikėlimas, bet nema
žą vaidmenį suvaidino ir mu
sų šviesuomenė.

Šiomis dienomis De Paul 
universiteto istorijos skyrių 
baigė magistro (M. A.) laips 
niu kun. Adomas Morkūnas 
M.I.C. Diplominiam darbui 
kun. Morkūnas pasirinko te
mą iš lietuvių, istorijos: ‘ ‘ Lie
tuviškasis judėjimas i tarp 
1905-1922 metų” .

Naująjį mūsų negausios is
toriškų šeimos narį nuošir
džiai sveikiname ne tik sėk
mingu mokslo baigimu, bet ir 
savo diplominio darbo temos 
pasirinkimu.

Juk pas mus iki šiol neiš-j 
r tirtom ir nesutvarkytos isto

rines medžiagos gausu. Neatsil Kongreso žemesniųjų rūmų 
rado norinčiųjų ją tvarkyti, vad-inamo būdų ir priemonių, ra^u Pagerbti karuose žuvu- 
Rcikia tikėtis, jog kun. Mor-| komiteto pirmininkas R. L.Į šieji amerikiečiai didvyriai.

Maskva grasina Lietuvai
Atkirstieji santarvininkai nugalėti

KALTINA UZ SOVIETŲ 
KARIŲ GROBINĖJIMUS

Molotovas sako, s. Rusija  
pasirengus im tis  žygių

v.

HITLERIS BELGUS 
VADINA NARSIAISIAIS

BERLYNAS, geg. 29. —
Čia panešta/,kad Hitleris “ ne 
paprastai nustebęs” belgų ka
raliaus su kariuomene kapitu
la viinu, tai yra, ginklų nulci-MASKVA, geg. 30. — Pa- sienių reikalų komisaras 

tirta, sov. Rusija nežinia ko-! Molotovas įspėja Lietuvą, kad dimu ir besąlyginiai pasidavi- 
kiais sumetimais uždarė Esti- sovietų vyriausybė imsis žy-
jos pasienį. j gių? jei nebus nutraukti sovie-

kareivių pagrobinėįunaitu
BUKAREŠTAS, geg. 30.—j Lietuvoje.

Gautomis žiniomis, sov. Rusi-I Apie tai paskelbta per radi
ją sutraukia kariuomenę vi-''ją. Pažymėta, kad Lietuvos 
su ilguoju frontu, pradėjus autoritetai, atrodo, stengiasi 
Lietuvos pasieniu ir baigusi užslėpti kaltinamuosius gro- 
Juodaja jūra. bėjus, nes neturi noro sov.ie-

—— — —— — - I tams pateikti apie juos reika-
MASKVA, geg. 30. — Už- lingu informacijų.

DAUGIAU SKOLŲ, 
DAUGIAU MOKESČIŲ

mu.
Nacių sluoksniuose tvirtina

ma, kad pasidavusiam kara
liui bus grąžintas sostas ir 
leista organizuoti -belgą civili
nę vyriausybę, žinoma, jei vo
kiečiai laimės karą.

Hitlerio išleistu įsakymu voj 
kiečių kariniai autoritetai įpa! 
reigojami “ belgų karaliui ir 
jo narsiajai kariuomenei pri
pažinti prideramą pagarbą.”

Belgų karalius laikinai 
įgyvendintas -kokioj pily 
kietijoje.

WASHINGTON, geg. 30.— Vakar Chicagoj dideliu pa

kulias savo daktarato diplo-i Doughton pateikia rūmamsI
mui dar giliau pastudijuos, bilių nacionalines skolas nuo ŠALIES SAUGUMO PATA- 
Ainerikos lietuvių istoriją. 45 bilijonų dol. padidinti iki! RIAMOJI KOMISIJA

WASHINGTON, geg. 29. — 
Prez. Rooseveltas sudarė iš

45 bilijonų dol. padidinti iki! 
• 48 bilijonų dolerių ar sukelti 

Belgija kapituliavo! į naujais mokesčiais kas metai!
Karalius Leopoldas įsakė po 656,000,000 dol. daugiau 

belgų kariams pasiduoti! Ši pajamų, reikalingų ginklavi- 
žinia perkūnu trenkė į sąjun- muisi.
gininkų Stovyklas.

Anglijos Evening Standard 
pavadino- Belgijos karalių 
“ King Quisling”  ir pareiškė, 
jog, “ nesitikėta, kad kara
lius duotų kapituliacijos pa
vyzdį.”

Nepagailėjo belgų monar
chui karčių žodžių ir Prancū
zijos premjeras Reynaud.

Doughton tvirtina, kad se
nato finansų komitetas gelbė
jo pagaminti bilių. Tas reiš
kia, kad tos rūšies bilius ir 
senate bus stumiamas. Anot 
Doughtono, numatomas grei
tas pravedimas ir naujų mo
kesčių klausimu nebus jokių 
viešųjų apklausinėjimų.

Nauji didesni mokesčiai nu
matyti :

Už pajamas, už di'stiliuotą 
z a-

lų i r  kt.

Kaip ten buvę, mums to
li nuo įvykiu eigos esant sun

k  k  *• i 4 spintą, gazoliną, cigaretesku ką nors tikro pasakyti, -bet!. . 7 .
galima tvirtai tikėti, jog įsa
kydamas savo kariuomenei |
padėti ginklus ir besąlyginiai! A

• i r  t r i  VUSI ISPANIJOS KARALIŲpasiduota, Leopoldas tik geroj * 
norėjo savo žmonėms. Lengva

POPIEŽIUS PRIĖMĖ BU-

1,000 LĖKTUVy - 
KASDIEN, SAKO FORD J

DETROIT, Mich., geg. 29. j
— Žinomas karą priešininkas 
ir jų smerkėjas Henry Fordas » 
pareiškia, kad jei būtų reika
lo, tai Ford Motor kompani-J 
ja, ' ‘ "

BRITAI BĖGA A N G LIJO ®  
PRANCŪZAI ŽŪSTA

Naciam s te n k a  dešim tys  
tū ks tan č ių  nelaisvių; grobia i

PARYŽIUS. — Kai kurie 
lakūnų specialistų padeda- j santarvininkų daliniai kovo-

PARYŽIUS, geg. 30. — Vo
kiečiai nugali atkirstas san- 

ja šiaurinėj Prancūzijoj, tikė- tarvininkų -armijas šiaurinėjma ir be vyriausybes kišimo
si, įsisiūbavusi galėtų kasdien
pagaminti po 1,000 standan-i BERLYNAS. — Flandrijoj 
nių lėktuvų. vokiečiai nelaisvėn paėmė

Prie šios masinės lėktuvu prancūzu ^nero la  Priotur su 
gamybos, anot Fordo, reikėtų] jo gtabu
apie 6 mėnesių prisirengti. Pa. _ _ _ _ _ _ _ _
skiau gamyba veiktų lygiai] BERLYNAS. — Pranešta, 
taip kaip automobilių garny-i vokiečiai sąsmaugoje nuskan- 
ba, jei tik vyriausybė nesikiš-, dinę 16 britų transportinių kita

damies pasprukti Anglijon. Prancūzijoj ir Belgijoj.
Britų armijų maža dalis

paspruko- atgal į Angliją pro 
vokiečių ugnį, kita dalis žu
vo, o žymiausioji — pakliū
va vokiečių nelaisvėn.

Prancūzų gi armijoms ne-j 
lemta pabėgti. Jų  dalis žui 

teks vokiečiams,
laivų su bėgančia kariuomene. ' Kai kurie santarvininkų da-tų.

Fordo nuomone, karas Eu- —— — — — — liniai dar kovoja. Kiti> nėra--
BERLYNAS. — Vokietijos dę išeities iš pavojaus, pasi- 

Vo-| A. Valstybės neįsivels. Kol i auto-ritetai rekorduoja britu; duoda.
bus, ropoję nebus ilgas, jei į jį J. i 

r«i I
kas jis nenumato Amerikos 
įsikišimo.

bombonešių naktimis siauti
mus Vokietijoje. Naciai įspė-

Tūkstančiai .bėgančiųjų ! 
A n gi i ją  žuvo su nuskandin-

DEŠIMTYS TŪKSTANČIŲ 
NELAISVIŲ LYDIMA 
VOKIETIJON

BERLYNAS, geg. 30.
Flandrijos per Belgiją visais 
keliai^ į Vokietiją — koncen
tracijos stovyklas, lydiniu de
šimtys tūkstančių karo nelais
vių prancūzų, britų belgų, o-
landų ir afrikiečiu juodukų iš

sęptymų asmenų komisijų, ku snntan.6s koionijų. 
ri bus patariamasis organas

Iš

i Paimtieji- nelaisvėn turi pė-
. sau’| sti žygiuoti, nes vietomis ge-

gumo tarybai. Si taryba Bavo ]e į̂nį e]j 
žinyboje turi pusketvirto bi
lijono dol. ginklavimuisi skir

veikiančiai nacionalinio
si sunaikinti, arba 

traukiniai užimti vokiečių ka
ro tarnybai.

Tai visa vaizduojama filmo- 
Komisiją sudaro '6 vyrai ir, mis Vokietijos teatruose. Pro-| 

1 moteris

tų išlaidų.

• ja  Angliją, kad už nužudytus j tais transportais sąsmaugoje 
į ir sužeistus civilinius ir pa- Dnnkirko miesto ir  uostaBRITAI PATARIAMI KOL

KAS NETEISTI LEOPOLDO! darytus nuostolius Anglija 
'■UONDONAS,' geg. 29. skaudžiai atsakys. ■ •

Britų visuomenė pakilo smer< _ _ _ _ _ _ _
kti belgų karalių Leopoldą dėl! LONDONAS. — Anglijos bandoma
jo pasidavimo vokiečiams. I vyriausybe praneša, kad pusė

Britų admirolas Sir Roger 
Keyes, kurs iki pirmadienio 
vakaro buvo su karalium Leo
poldu, ragina parlamentą ir 
visuomenę nutraukti savo 
smerkimus iki aikštėn bus iš 
kelti jo pasidavimo faktai.

britų kariuomenės 
paruošta Angliją ginti nuo 

| vokiečiu įsiveržimo.

LONDONAS, geg. 29. — 
Spauda įspėja anglus, kad jie 
pasirengtų prie numatomos 

3 pramonininkai, tarpiais rodoma ir sunaikinti] Anglijoj pakrančių blokados.
2 naujosios santvarkos valdi-i olandų, belgų ir prancūzų Turima žinių, kad įsigalintie-| 
ninkai, 1 darbininkų vadas ir miestai ir buvusių mūšių plo- ji sąsmaugoje vokiečiai 
1 kolegijos profesorius. I tai. mesią blokuoti Angliją,

susi-

milijono

STOKHOLMAS. — Santar
vės kariuomenė paėmė iki 
šioliai vokiečių ginamą Nar- 
^dką, šiaurinėj Norvegijoj.

PARYŽIUS. — Rytoj Pran
cūzijoje susirenka belgų par
lamentas, kurs išspręs karau 
liaus Leopoldo likimą.

anglams šūkauti kai kovos 
vyksta svetur, bet ką Angli
jos karalius daiytų, jei Angli
jos keliais i r  vieškeliais slink 
tų vokiečių tankai ir kariuof- 
menė, jei debesyse ūžtų šimtai 
vokiečių orlaivių, jei degtų 
ManchesterLs ir Londonas, jei 
žūtų tūkstančiai nekaltų civi
lių anglų, šiandien sunku pa
sakyti.

ROMA, geg. 29. — Šventa
sis Tėvas Pijus XH vakar 
priėmė buvusį Ispanijos kara 
lių Alfonsą'. Po audiencijos 
pas popiežių buvęs karalius 
atlankė popiežiaus valstybinį 
sekretorių kardinolą Maglio- 
ne.

Dėl Belgijos kapituliacijos 
smarkiai pablogėjo sąjunginin 
kų pozicijos. Anglijos laikraš
tis “ The Evening News”  pa
reiškė, jog “ tik stebuklas ga
l i  išgelbėti anglų ir prancūzų 
kariuomenes šiaurėje” .

BELGŲ ATSTOVAS LAIKO
SI SAVO VYRIAUSYBĖS
WASHINGTON, geg. 29..—! 

Belgų ambasadorius J. A. 
Valstybėms, grafas Robert 
Van der Straten-Ponthoz, pa
reiškia, kad jis laikosi su bel-| 
gų vyriausybe, kuri fnnkcijuOj 
ja Prancūzijoje, .ir kuri nus
prendusi toliau karianti prieš

PARYŽIUS. — Spėjama, į 
Prancūziją yra atbėgę 35 nuo
šimčių visų Belgijos gyven
tojų.

GAMELINAS NUSIŽUDĘS, 
CORAP SUŠAUDYTAS 

ROMA, geg. 30. — Laikraš
čio H Popolo d ’Italia kores
pondentas iš Berno, Šveicari
jos, praneša, kad pašalintas 
iš vadovybės vyriausias san
tarvininkų vadas prancūzų 
gen. 'Gamelinas nusišovęs.

Prancūzų gen. Corap, 9-o- 
sios armijos vadas, karo teis
mo nuosprendžiu sušaudytas. 
Jis pripažintas kaltu už lei
dimą vokiečiams įsiveržti 
Praneūzijon Sedano apylinkė
se. Sakoma, tuo- įsiveržimų 
Prancūzijai sukelta šiandieni
nė katastrofa.

PLATINKITE “ DRAUGĄ’

Žemėlapiu rodoma, kokioje vietose Prancūzijoje ir Belgijoje apie 700,000 santarvininkų Tlahar
Vokietiją suorganizavus nau-i lnwo vokiečių sužnybti ir nugalėti. Santarvininkams .nelaimė pagreitėjo belgams atsisaEuropoje, yaoar 
ją belgų armiją, kius. kariauti*

WASHINGTON, geg. 29. — 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
neseniai pradėjo kampaniją 
surinkti 10 milijonų dolerių 
šelpti nukentėjusius dėl karo 

šią kvotą 
padidino iki 20 milijonų dol. j 8:18,

apylinkes (Prancūzijoje) bri
tai užliejo atidarę upių. ir  
perkasi) užtvankas. Tuo būdu 

vokiečius suturėtą ir
duoti kiek progos britams pa»- 
bėgti skersai sąsmaugos. Tas 
mažai gelbsti, nes vokiečių 
lėktuvai ir karo laivai raižo 
bėgančiuosius uoste i r  sąs 
mangoje.

Atkirstų 'santarvininkų ar 
m i jų skaudus likimas iš pat 
pradžių buvo numatytas. N 
laimę pagreitino pelgų ka
riuomenės pasidavimas vokie 
čiams. Belgams pasidavus v< 
kiečiai atkirstąsias Bantarvi 
ninku armias pusiau perskėlė 
Amiens ir Lille miestų, linij 

j Trys prancūzų armijos ,tao 
j būdu trikampiui sužnybtos 
Priverstos pasiduoti.

Žlunga visa britų karinė 
ekspedicija. —- apie) 200,000 
karių, ir apie 500,000 prancū
zų geriausios kariuomenės.

Prancūzija dabar turi sut
raukusi daugumą savo ka
riuomenės prieš vokiečius a- 
pie 200 mylių frontu gintą Pa
ryžių. Anglija gi pasirengusi 
gintis nuo. vokiečių įsiveržimo 
Anglijon.

Per nepilnai tris savaites 
vokiečiai užkariavo Olandiją, 
Belgiją ir visj šiaurinę Pran
cūziją.

Nors čia griežtai pažymima, į 
kad Prancūzija nepasiduos 
Vokietijai i r  nedalys atskiros 
taikos, bet viskas yra galima, 
kai vokiečiai nusisuks prieš 
Paryžių.

O R A S
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra ir kiek šilčiau. 
Saulę teka 5:17, leidžiasi
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Penktoji Kolumna

priemonių, kaip tai “  blitzkriegus 
tų vartojimus ir penktą kolumna. 

“ BliUkriegai” — žaibo atakos

LRKSA ir M ūsų V isuom enė
.Šis kariavimo būdas, nors ir žiaurus ir, vo žiedais ir žada

baisus, tačiau yra aJviras ir herojiškas — 
rodąs puolėjo gerą prisiruošimą ir drąsų jo 
vykdymą,

Parašutų ir penktos kolumnos karas yra 
niekšiškas ir biaurus. čia pranyksta atviru
mas — užviešpatauja banditiškum asm as
kuotas puolimas iš užpakalio ir ekspliodavi- 
nias iš vidaus — tai gangsterizmas ant dide
lės skalės.

Grįžome iš Lietuvių R. K. 'Susivienijimo 
52-ojo seimo patenkinti šios mūsų fratemali- 
nės organizacijos būviu. Visi delegatai, sei- 
mavę per keturias dienas., išklausę centro val
dybos smulkmeniškų raportų, įsitikino, kad 
mūsų Susivienijimas yra slpros savo turtu, 
tvarkus, tik nariais galėtų būti žymiai gau- 
singesnis. 1940 m. sausio 1 d. Susivienijimo 
turtas buvo — §1,505,285.38. Prieš du metu 
t. y. 1938 m. sausio 1 d. ižde turėta ši,389,- 
596.07.- Tuo būdu LRKSA turtas per du me
tus padidėjo §122,649.96. Reikia pripažinti, 
kad tai yra labai stambus turto padidėjimas. 
Peržiūrėjus šio turto investmentus, pasirodė,

ąd investmentai daromi labai atsargiai ir 
ii to yra saugūs.
Pilnamečių narių Susivienijime yra 10,435,

I
'.aunamečių 455. Iš viso 10,890 narių.
Valdybos raportuose pabrėžta, kad klek
iname seime nuo 1924 metų būdavo pra
sta-, kad organizacija mažėja narių skai- 
omi. Bet šiame seime raportuota, kad tas ! 
ažėjimas jau sustabdytas. Narių Sus-me e- 
ima daugiau, negu jų  buvo prieš du medų. j 
ai tikrai geras ženklas. Vadinas, daugiau 
risirašė ir mažiau išsibraukė. Iš to galima 

/sprąsti, kad tvarka organizacijos centre ge- 
ritaja.

Pažymėtina ir tai, kad per pastaruosius du 
metu susiorganizavo astuonios naujos kuo-
R°a. ..«.MJb.US

Džiugu, kad Sus-mo vadovybė vis dides
nio dėmesio kreipia į jaunimą. Trumpu lai
ku sudaryta keletas jaunimo kuopų, kalbi
namos jaunimo organizacijos pereiti į Lietu
vių R. K. Susivienijimą. Tas sąjūdis veda
mas gana rūpestingai ir sistematmgai.

Nuoširdaus pritarimo susilaukė seime pra
dėtasis skaudų judėjimas.

Kaip žinoma, tas judėjimas prasidėjo Olii- 
cagcj. Jo  priešakyje atsistojo populiarusis 
biznierius ir veikėjas Julius Rakštis, kuriam 
seimas išreiškė padėką ir aklamacijos būdu 
išrinko Sus-mo skautų organizatorium.

Šis judėjimas yra tikrai gražus ir jis, be 
abejojimo, atneš daug naudos ne tik pačiam 
Susivienijimui, bet visam Amerikos lietuvių 
tautiniam sąjūdžiui. Reikia tik jį paremti 
ir  moraliniai ir medžiaginiai, reikia kad juo 
ypatingu būdu susidomėtų mūsų dvasiškija 
ir  profesionalai, kurie labai daug gali šiuo ' 
atžvilgiu pasiilarnauti.

je i  prie čia suminėtų faktų dar pridėti tą, 
kad Susivienijimas turi moderniškai sutvar- į 
kytus apdraudos skyrius (Endowment, Paid 
Up, su rezervais), taip pat ligoje pašalpą, 
labdarybės fondą ir kad organizacija yra 
legalizuota ir griežtoje valdžios kontrolėje, 
galime susidaryti sau vaizdą, kad mūsų Su
sivienijimas yra stiprus, turtingas, moder-| 
niškas, tvarkus ir jo a.feitis yra užtikrinta.

Atsižvelgiant į tą  visa, Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenė daugiau turėtų domėtis 
Lietuvių R. K. Susivienijimu, negu ji ligšiol 
domėjosi.

Nors LRKSA yra fraternalinė apdraudos 
organizacija, tačiau ji rūpinasi ir tikėjimo 
ir  tautos reikalais. Nariais priimami tik lie
tuviai katalikai, kurie brangina savo tikę j i- 
mą, kurie neišsižada lietuvybės. Dėl to ne
nuostabu, jei Sus-mas yra labai gyva tautos 
šaka, jei nuolat remia tautinius reikalus, 
remia Lietuvą, aktyviai dalyvauja katalikų 
visuomenės veikime. Praėjusis seimas tų rei
kalų irgi neužmiršo. Jis nutarė per kuopas 
šelpti Vilniaus krašto gyventojus ir dėtis 
prie to krašto kultūrinio ir ekonominio at
statymo. Seimas gausiai parėmė visų mūsų, 
lietuvių, vienuolijų vedamą švietimo ir  kul
tūros darbą. į monę.

šistai — jie visi dirba svetimoms valstybėms.
Juk tik pažiūrėkime į mūsų lietuvius ko-

dalis, peikimui Amerikos ir Lietuvos ir gy
rimui Rusijos.

A P Ž V A L G A

N auji Kunigai

R iti A pie  LRK SA
“ Darbininkas” plačiai .ir palankiai apra

šė apie Lietuvių R. K. Susivienijimą Ameri
koj ir jo 52-rąjį semia. Vienoje vietoje šis 
laikraštis rašo: “ Reikia pažymėti, kad Su-

Prie to, kas čia pasakyta, komentarų, be
rods, nereikia. Galime tik džiaugtis, kad ir 
mūsų idėjos priešininkai pripažįsta, jog LRK Į 
SA yra stiprus ir tvarkingas.

Tai daro Lietuvių R. K. Susivienijimą £  
stipria mūsų, lietuvių katalikų, tvirtove.

LRKSA centras ir kuopų vadai dabar tu
rėtų sukrusti į  darbą, kad daugiau narių 
laimėti, daugiau jaunimo įtraukti. Berods, 
jau nebėra jokių kliūčių tam, kad visi, ku- 
riuos tik leidžia sveikata ir amžius, dėtųs į , p Z
šią mūsų tvirtovę, į Lietuvių R. K. Susivie-' Kailius, Vjtazus 
nijimą Amerikoj. | Pavasario Rytas

Gražu, ramu. Saulė 
niai glamonėja savo

Šis karas iškėlė keletą naujų kariavimo spinduliais žema h- viską kas! kiškelį, ar užuodęs jo pėdas, po Pasidairius
ie m n n in  I r a i n  t.n.i *,blitzkrift<mR’ ’. T ia raŠ U - . ...~ i.. .. :x i  - i . .  i .parasu-

I naujais apdarais, džiaugiasi! ma jį matyti virš kviečių, da-1
yra di-’. alsuoja nauju, atgimstančiu ro didelius šuolius ir ieško,

dėlių koordinuotų jėgų, platus ir greitas ka- gyvenimu. Medžiai, pasirėdę’ savo aukos. Tas vienas išdy-i 
ras, apimąs priešo visus reikšmingus punk-j jr didžiuojasi savo puošnumu.Į kelis drįsta aplinkumos ramy-
tus, smogiąs priešui greitai ir skaudžiai iš Vaisiu medžiai lyg varške ap-J bę drumsti. Paukšteliai d-ary-
visų pusių. į drėbti baltuoja, .baltuoja sa-. darni kits kitam vizitą, ar ki-Į

gausių vai- tais kairiais reikalais laksto iš- 
šių rudeniui. Gėlės ant žemės,’ vieno medžio į. kitus. Jie ank-| 
krūmu ir medžiu žiedai svei-1 sti rytą linlismai, sutartinai

jos paviršiuj randasi. Gamta galvą iškėlęs tiek, jog gali-

giedoję, šią valandą kažin ko
dėl nutilo, džiaugiasi, matytų; 
bendrąją gamtos ramybe. Kai

kiną tave malonia šypsena ir 
linksniai 'sako ‘Sveikas” . Vie
noj lauko pusey matyti daug-
sj>alviai gyvuliai. Vieni jų ii- kur artojai mašina dirba 
sisi po sotaus pusryčio, guli* seka paskui arklių ramiai trati■
ant šono, kiti baigia sotintis kiantį jungą. Keliu, matyti, 
skania pavasario žolele. Kitoj/ramiai slenka busas vaikus i

ar

lauko pusėj Žaliuoja, skubiai 
auga rudenį pasėti kvieteliai. 
'Jie žaliuoja, sutartinai auga 
kaip vienas: vienai; prie kito,| 
visi lygūs. Sudaro vieną masę,j 
vieną kūnąi, kuris alsuoja, nan-

Iš šitų dviejų priemonių, purviniausia ir 
nuodingiausia yra penktoji kolumna —- šni
pų ir išdavikų gauja, gyvenanti už karo ri
bų ir  kremtanti tą  valstybę, kurioje ji gy
vena iš vidaus.

Šita gauja veikia ne vien rik karo laiku,
bet ir taikos metu. šita svetimų valstybių I ju gyvenimu, įgeidžiu augti ir 

kariuomenė*” yra stipriai pirštus įleidus ir gyventi. Jie dabar ramūs, m t 
į Amerikos gyvenimą, čia yra susisukę di- kas jn neliečia; tik linksmutės 
delius lizdus ir  naciai, ir komunistai, ir  fa- k žtlelgs žemal; gyvai

joja virš jų galvų, tačiau spar
nais nedrįsta paliesti. Kvie-munistus.- jie sakosi esą lietuviai ir Ameri-I 

kos piliečiai, bet dėl lietuvybės ir Amerikos; 
gerovės jie nieko kūrybinio nedaro: jų visos: na 
pajėgos yra sukcncenJruotcs dėl Sovietų Ru- —  
sijos. Jie kritikuoja- Amerikos ir Lietuvos 
vyriausybes ir įstaigas, jie reikalauja paliuo-1 
suoti iš kalėjimų jų nusikaltusius vienmin-i 
čius, grasina kerštu už nuteistuosius, bet nie
kuomet neprasitaria nė žodeliu prieš Rusijos.! 
žmonių valdovus ir engėjus, nežiūrint to, kfld! 
yra tūkstančiai sušaudytų1, ir kiti tūkstan-i
&ai sėdi kalėjimuose. Ką uūi reiškia, aišku,! cher Beobachter”  paskelbė 
jie yra Sovietų Rusijos penktosios kolumnos savo Rytų korespondento

lėlių tarpe pasislėpęs ne vie- si! Kas per jėga ta, kum juos 
kiškelis, ar kits koks žvė- erzina, ir žudo?

Geležinė Šluota Lodzėje
Kaip vokiečiai tvarko 
buvusį Lenkijos 
pramonės centrą 
BERLYNAS ,(B): “ Voelkis-

’straipsnį “ Geležinė šluota 
Litzinannstadte” . Straipsnyje 
pabrėžiama, kad Lenkijos pra 
uionės miestas Lodzė dabar 
vadinamas Litzmąnnstadlu iri
kad tame miešti prasidėjęs van^ens tiekimą. Miesto pla- 
didelis valymas ir visiškai ha'7mas greit vykdomas. Se- 
nau jas laikotarpis. Lenkų di- naniai griaunami ir šta- 
dikai išbėgioję, pasiimdami]tomi Miesto gatvėse jau 
daug vertybių. Vokiečių ele- matyti daugiausia vokiečių 
menta's buvo žymiai sustip
rintas ir pakeltomis galvomis

sivienijimas finansiniai yra stiprus... kad LR] vaikštinėja po pramonės rnies-] vent°jai- Daug vokiečių gv- 
KSA Pildomasis Komitetas labai atsargia!' tą kurį sukūrė vokiečiai. veno Litzinannstadte, o daug 
investuoja savo pinigus. Linkime LRKSA] r .’4 A i* * i I tūkstančių Baltijos vokiečių
augti ir plėstis” .

“ Tėvynė”, SLA (liberalų Susivienijimo)
Litzmannstadto tekstilės pra- • *. • 4 n  r  i •. .v . 1 ir taip pat Galicijos vokiečių
mone yra visiškai įjungta į » , v ., . v. , , dabar cm apsigyveno.organas irgi pripažįsta, kad LRKSA yra stip- volę,ccių karo ūkį. In s  kar-

rus. To laikraščio redaktorius rašo: t«s per miestą perėjo kūriuo- Korespondentas baigdamas
“ Bet LRKSA yra laimingesnis už SLA pi- menė, dėl to buvo atsiradusi pabrėžė, kad priespaudos lai 

nigų reikaluose. Jų investmemhi visą laiką didelė maisto stoka, bet ją] kai galutinai praėjo. Visi ži-i 
buvo geresni už mūsų ir  jie uždirba arti 4 į pašalino vokiečių tįstai gos. Iš! no> t<ad dar lieka išspręsti; 
nuošimčių ant savo pinigų, kiek mes seniai:miesto visiškai dingo žydai.Haug problemų ir atlikti daugį
nebeuždirbam”. Vokiečius nuo Litinianiistadtoi tlarbl!- tažiau J‘uos ivyk<lys 

anksčiau atbaidė nešvarūs ir «eri
nudriskę žydai, kurie gyvenę 
tiesiog nepskeneiąmose sąly-; 
gose. Išvarius žydus ir sutvar-; 
k.ius miesto namus, buvusi iŠ-! 
spręsta viena svarbiausių pro-J

vežąs į mokyklą.
Visur ramu, gražu.
Švenčiausios Panelės statu

la prie vartų stovi, tarp žalių 
medžių ir gražių gėlių, švie
čia ir mintį kelia į aukštybes, 
iš kur eina ramybė ir džiaugs
mas.

Ramu, džiugu. Bet, Dieve/ 
kodėl sukilo žmonių tarpe taip 
baisios audros! Kodėl jie ne
žmoniškai žudosi ir kankina-

vaikščioti, bet turi nešioti tam/ 
tikrus ženklus. Toliau kores
pondentas pabrėžė, kad Litz-Į 
niann'stadte dar nėra sutvar
kytas vandens tiekimas ir ka
nalizacija. Kanalizacijai įreng
ti planas buvo padėtas j šalį, 
ir tik ;po metų truko derybos 
uėl miesto sienų nustatymo. 
Vokiečiai, vos tris mėnesius 
šeimininkaudami, sutvarkė*

kalba iškabos, o mieste vieš
patauja vokiečių tautybės gy-

Sunkios Žiem os 
A tgarsiai

K AUNAS (E ). Pranešama
“ Amerika”  rašo: “ Kasmet susilaukiame] blcinų. Pramonės įjungimas į] Suvalkijoj ir kitose IJetuvos 

skaitlingą naujai šventintų lietuvių kunigiu karo pramone nebūtų buvęs vietose balandžio mėn, miš- 
būrį. Šiemet įšventinta virš dvidešimts. Da u- galimas, nes svarbiausias pre-Į kuo.se dar labai daug buvo 
gumoje kolonijų jau jiems vietų nebėra he- kybos įmones turėjo žydai.] sniego. Nuo praeitos žiemom 
tuvių parapijose. Parapijos nedaugėja. Lie- go^oOO gyventojų tarpe buvo] speigų vra nušalę ne tik jau-, 
tunai sklardosi po pncniesčius. Kitataučių 300 0()0 žyi,y Neižvalhr, žydlJil neinieji'  vnislncdžiai, bet h
iparapijo'se rasime būraus mūsiškių, kurie . . .  K ... . . .  I .v. » •• • , ♦, . . . . .  , ... . i nebūtų buvę galima sociali-; nuskų medeliai, kuris, augaidažnai tolsta nuo lietuviško gyveninio. Nau- . . . . . .  .v • I, ... , ‘ A.- i, . - . , • * -- , niai ir higienos atžvilgiu su-; labiau mišku įnakrascmcse.lieji kunigai patekę į tokias parapijas (vys-; . . .  v , . . . . . . .
Lupai noriai siunčia), turės gražios progos RI‘VarJiy,11’ nCS zychl gyvena- Egla.tes u- k.l. spygliuoe.uu 
savo lietuvišku įgimiuiu juos vienyti,’ n.o- muoso kvartaluose buvę dj- vietomis atrodo nurudę, lygi 
kyti ir lietuviškai auklėti. Jaunoji kunigijai dž,a«sl gairių  ligą žuimiai. po gaisro. Atšilus pas dauge- 
dar tiek yra patriotinga, kad savo veikla| ^yanausia miesto .gatvė, da- lį Alytaus apskr. ūkininką 
nesilpnins esamas mūsų parapijas, bet '.?tip-|bar Adolfo- ltitlerid gatvė, žy- pradėjo sirgti kojomis gyvu- 
rins išlaikydama lietuviuose j)atriotinę. są-Įdams draudžiama vaikščioti, liai. Manoma, kad, šalčiai bus 

Kitose gatvėse žydai gali] pakenkę.

telis ramiai laikosi ir laukia, 
progos, kada galės nei kieno! 
nepastebiamas sprukti kur į

malo- šalį. Štai, mūsų sargas rudkis 
šiltais pastebėjęs, tur būt, iš tolo

CHICAGO, III. — Birželio 
mėnesį čia bus SLA. seimas, 
kuriame, kaip balšavikų laik
raščiai rašo, tautininkai su ci- 
cilistais vieni kitus klupdysią. 
Pažangiečiai (balšavikai) vi
sur viską nuspręsiu ir jie bal
suosią taip kad kuo daugiau 
būtų naudos, žinoma, jiems. 
Daugelis SLA. narių dėl to 
atsidusdami sako: “ Tikrai 
nelaimingi SLA. seimai Chica-j 
■goję: pastarame tautininkai1 
su cicilistais balšavikus klup
dė, o šiame tautininkai su ci
cilistais vieni kitus klupdy
sią,”

BROOKLYN, N. Y. — P i
jus Bukšnaitis “ Vienybėje” 
džiaugiasi žydo mokytojo Va-

kerio lietuviškąja molykla 
Kanadoje. “ Tik nemalonu, 
kad Brooklyno didžioji Kolo
nija su gausiu inteligentų bū
riu neįstengia palaikyti ne 
vienos lietuviškos mokyklėlės.

Ar neteks Šauktis žydų pagal
bos?”  — sako jis. Neabejoju, 
kad p. Bukšnaitis žino apie 
Apreiškimo par. mokyklą, lie
tuvaičių domįnikonių vedamą, 
ir  apie kitų trijų  parapijų 
lietuviškas mokyklėles, veda
mas pranciškonių, kurios 3-4 
dienas savaitėje moko lietu
viškai skaityti, rašyti, dainuo
ti bei žaisti. Kokios mokyklė
lės pasigendama? Nejaugi 
“ žydiškai lietuviška”  mokyk
lėlė būtų tinkamesnė vicnybi- 
ninkams negu “ katalikiškai 
lietuviška?”

POVAS
Aukštai iškėlęs galVą dailią.,
Didus gražių plunksnų valdovas,
Puikybės garbintojas — povas —
Sutiko ant mėšlyno avį .bailią,
Kelioliką kuoduočių, keletą, žą!sų,
Penkias antis, paršiuką paiką,
Liesutį kuiną .ir dar ten kai ką...
Ai man, visų
Nėra čia reikalo minėti,
Turiu aš vieną o tik pridėti,
Kad apie porą susibūrė
Visi, kas skonį turi.
Ten susibūrę, jie ipamatė,
Kaip povas uodegą pastatė;
Rimtai, iš lėto atsikosė
Ir kažką šnypštė jiems per nosį.
Bet negirdėjo
Jie povo tos kalbos ilgos,
Nes negalėjo
Nukreipti dėmesio nuo uodegos:
Nuo jos plėnių margų, žalių
Aptemo akys gy\rulių.
Žiūrėjo vištos išsižioję,
Svyravo antys kreivakojės,
Klegėjo rimtos žąsys,
Paršiukas kriokė,
Baili avis, atminus vaizdą savo,
Žiūrėdama į povo grožį vos alsavo,
Į  tvorą kasės
Nususęs kuinas ds pavydo,
Maža peliukė,
Užmiršusi katės pavojų,
Kažką galvojo,
Net žvirbliai, tie rėksniai pašėlę,
Čia alaso nekėlė —
Vadinasi — dabar pilnai pražydo
Didaus to povo čia garbė.
Tiktai sena Barbė,
Pilna 4o kiemo šeimininkė,
Kai padarams tiems košę minkė,
Vis pyko ant puikybės povo,
Gražių plunksnų valdovo.
Bet jis Barbės visai nebojo:
Kas jam Barbė — gražumo tojo
Neniekina net patys ponai,
O, tai ne manai,
Jei prisrsegę prie. kepurių
Jie visuomet jo gražią plunksną turi 
Ir  — džiaugsmo kupini;
Apie kitus — tai ką jau ir kalbėti:
Jtisai
Vįsąį
Nenori jų žavėti —
Jie patys
(Primint, ten vištos, ožkos, katės
Ir  padarai kitų rūšių)
Pamatę jo puikumą, grožį
Per nieką laiko rožę.

Dažnai tam povui panašių
Ir  tarp žmonių rasi,
Jei norėsi
Surasti,
Užtai gi — kas tie
Povingi žmonės aš čia jums ir neminėsiu, 
Tiktai pridėsiu:
Į  einančius povų takais 
Žiūrėkite juokais.

J. Manynaitis
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M U S U  M O K Y K L O S
K A S  S K A I T O ,  R A Š O  —  D U O N O S  N E P R A Š O .

ŠV . K A Z IM IE R O  A K A D E M IJA  —  ,
P A Š A U K IM Ų  IR  T A L E N T Ų  U K D Y T O JA  !

Šv. Kazimiero Akademiją lein kolegijoj. Genė Sau ryte 
iki šiol lankė apie 3,000 mer
gaičių, iš to skaičiaus apie 
1,000 baigė akademiją ir ga
vo diplomus. Bendrai Švento 
Kazimiero Akademiją lanko 
daugiau kaip pusė lietuvaičią.

Norėdamas gauti daugiau 
žinią apie lankančias ir jau 
baigusias mokyklą mergaites, 
aplankiau dabartinę akademi
jos vedėją seselę Eleonorą ir 
padariau pasikalbėjimą.

—- Dalis visuomenės galvo\ 
ja, kad Šv. Kazimiero akade
mija ruošia tiktai kandidates\ 
į vienuolyną ir mokytojas. Ar' 
tai tiesa?

Nevisai. Viena, kad į Šv.
Kazimiero vienuolyną priima
mos tik lietuvaitės geros ka
talikės; į Šv. Kazimiero aka
demiją priimamos mergaitės 
visą tautvbią ir religiją. An
tra, Šv. Kazimiero akademija 
vispusiškai paruošia mergai
tes gyvenimui; čia be plataus 
mokslo 'lcurso dar išmoko na
mą ruošos, virimo, siuvimo, 
prekybinią dalyką — įstaigos 
darbo; o taip pat pastebi pas 
jaunuoles talentus įvairiose 
srityse ir juos ugdo.

— Kuriose srityse yra dau
giausiai talentų*!

Mūsą mokykla išvystė dau
giausia talentą muzikos, dai
lės ir dainavimo srityje.

— Gal galėtumėt suminėti 
keletą gabesnių baigusių lie
tuvaičių dainavimo ir muzi
kos srityje?

Imkim Vyčių choro gabiau
sias solistes II. Lukas, I. Ai- 
tutytę, arba dar tebestudijuo-

— Rosary kolegijoj mokslo 
stipendiją.

Kitose muzikos šakose tu
rime dvi garsias sesutes Ade
lę ir Oną Pažemy tęs. Jos gro
ja Women Symphonv orkes
tre. Adelė yra specialistė 
Bassoon instrumento, o Ona
— Oboe instrumento. Emilija 
Poškytė klarnetą groja Dear 
born orkestre.

{Turime gabią ir vaidybos 
srityje, kaip tai: Ona Butri
mienė, Stasė Uzemeckytė, 
Emiliją Prosevičiutė, Stella 
Vitkauskaitė, Bronė Šalnaitė 
ir kitos.

Ona -Vilkiutė su dainų >kon-
certais 
Afriką.

—  O  profesijose ar jūsų 
alumnietės nėra pasiekusios 
aukštesnių vietų?

Labai daug yra, tik sunku 
visas sužinoti. Antanina Gu
daitytė slaugė, yra oro susi
siekime patarnautoją mokyto 
ja, prižiūrėtoja; Elena Ado
maitytė yra Chieagos miesto 
stenotype mokyklos mokytoja, 
Sofija Poškaitė yra vyriausia 
farmaceute Loretto ligoninėj.

; Daugelis baigusią yra moky
tojomis aukštesnėse mokyklo
se ir kolegijose, arba slaugė
mis įvairiose ligoninėse.

—  J f n n  atroac, kad akade
mija yra nemažai davusi or
ganizacijoms vadų ir spaudos 
mėgėjų, ar ne?

O taip. Pas mus pasiruošė 
nemaža Sodalieijos ir Vyčių i 
organizaciją veikėją. Taip pat

gastroliavo net PO

jančia Eleną Kandrataitę, Jn-j ’’ra almnmečių, kurios mėg- 
niną Pikturnaitę, G. Stnnlcū- sta raSytl straipsnius lietuvių 
naitę ir  A. Druktenytę, -  jos laikraščiams. Gražiai rašo A. 
visos gav
kas mūsą akademijoj, 
drataitė laimėjo stipendiją* Gedvilaitė, Rūbai tė, J. Pik

r a . uruKienytę, — jos ---------- — • ------ —  “
gavo dainavimo pamo-IVaikut^ ’ kuri redagavo Šv. 
isą akademijoj. E. Kan-I^- Aidus, E. Šliteryte, E.

Mundelein kolegijoj. Į turnaitė, A. Vilimaite ki-
Žinomos jau yra mūsą mo-,^os* Organizaciniame ir spau-

dos darbe yra pasižymėjusi 
į Ieva Lukaitė.

-  -d * *  lietuvaitės turi am- 
, bietjos siekti aukštesnio mok- 

f n r v  1111111 a  .L-nnportp n i r m n  slo?
itės trokšta ir 
ti aukštesnio 
baigusios aka- 
olegijas ir uni- 
gražus būrys ! 

mokslus ir da- 
i profesijose.

pat nemažas 
dčią pakeliui į

kyklą baigusios šios 
lės:

Aldona Aleknaitė, kuri yra 
laimėjusi American Conserva

pianis-

vastį, kad pasaulyje daugiau 
' nebūtą karą, kad mažos tau
tos galėtą laisvai ir neprikiš u- 

| somai gyvuoti.
Stasys prisiminė iš tą kny- 

i gą, ką skaitė, kad per pasku
tinį pasaulinį karą, jaunuo- 

I liai, suaugę vyrai, kovojo, kad 
! pasaulyje viešpatautą taika ir 
i rmybė tarp tautą. Tai turėjo 
! būti karas kuris pabaigtą vi
sus karus. Kiek tūkstančių 
paguldė savo galvas dėl tą 
idealą, kiek buvo palikta naš- 
laičią, kiek grįžo iš karo lan
ko su menka sveikata, kad net 
šiandien vis dar sirguliuoja, 
kiek, ją  guli ligoninėse. — Jie 
didvyriai •— kiek iš ją  nori 
karo? Ar jie grįžtą atgal į 

Ikaro lauką? Prityrę kareiviai
Antanas Dranginis buvo šalta. Langai užšalę. Į §iandien negioja paskutinio I 

Tylu, nud radio tykiai gir-’. Gražios muzikos apsvaigintas,! kro randus, jie nenori karo. 
dėt giesmė “ Mano Rožan.-iPs Pradėjo svajoti ir statyti j Perspėja jaunus, kad jie ne- 
čius.” Lauke, šiurpus vėjas1 rūmus padangėse. Taip pa- sįi<arščiuotą, bet jaunieji ją  
daužėsi į langus, tartum, kai skendo tose svajonėse, kad neklauso. Jie nematė karo bai
tas paklydęs keleivis, kuris no v*sk$ užmiršo — jo dvasia senybią, užtad ir karščiuojasi

Studentės džiaugiasi savo pasiūta Amerikos vėliava.

F A N T A Z IJ A
Akademikės lavinasi dainavime ir muzikoje.

arba išvaro iš savo žemiu. Su /muzika. Stasys pamojęs ran- 
baime laukia rytojaus, nežino, / ką, tarė:

rėjo pasišildyt. Stasys sėdėjo | nuskrido i  kit$ Pasaulį. Jisai 
prie krosnies, nes kambaryje! įsivaizdavo didvyriu, kurios 

__________________ _ knygose nekartą skaitė. Jie
nominią sunkumą ir būna pri
verstos nutraukti savo studi
jas.

Čia tik paminėjau dalelę tu 
gabiąją lietuvaičią, kurias 
prisiminiau iš pasikalbėjimo 
su Šv. Kazimiero Akademijos 
direktore. Manau, bus atleista, 
jei kai kurią per neapsižiūrė
jimą nepaminėjau.

A. Sk.

s sutinka eko- j lapčią neišaiškina.

— nori karo.

Moterą aukos, širdies skaus 
mai ir ašaros, tą  kareivių 
kruvinos aukos nuėjo veltui. 
Jos kada nors buvo įvertina- 
mos, bet šiandien pasaulis jas 

Bet jo gražias mintis, idealus užniiršo. Užmiršo tuos gra-

mylėjo savo tėvynę, gerbė 
tuos, kurie buvo jiems labai 
brangūs, narsūs ir teisingi.

kas bus, ir ko .sulauks? Mes 
čia Amerikoje jaučiamės esą 
saugus, ryjame žinias iš Eu
ropos ir savęs klausiame, kas 
bus rytoj, kas bus?

(juo Vadis Pasaulis?
Stasys atbudo iš savo minu-

— Kam čia laužyti galvą 
Ipie tokiais klausimais, kai 
girdisi tokia graži muzika.

čią. Vis girdisi radio graži 1 kinimą.

Žmogus šiame pasauly pa
siekia laimės viršūnę, kai pil 
nai išauklėja savimi p&siteo-

sudrumstė šią dieną įvykiai.
Jis žinojo, kad pasaulis skęs-j statytus paminėti karo žavu 
ta kruvinuose sūkuriuose, ma
žose tautose didelės tautos ka-l 
riauja su aršoniis jė,

| žius, aukštus, paminklus, pa-

K I D S
pines, kur eilėmis baltuoja 

;omis. ]<ryžiaį įr per vasarą žydi gė
jose atsiras nevienas didvv- • ix„ i : i i •J I les. Užmiršo kiek kainavo pa- Į

skutinis karas — kiek žalos Į 
atnešė žmonijai. Šiandien vie
ni kariauja dėl tą pačią idc-l 

* alų, kad daugiau nebūtą ka- 
ru, kad pasaulyje viešpatau- 

! tą rmybė, visos tautos laisvai 
gyvuotą — kiti nori valdyti 
visą pasaulį, pavergti mažas

■ tautas. Taip ir yra, pasaulis 
j greit užmiršta.

Stasys iš savo seno draugo, 
kuris dalyvavo pasauliniame | 
kare, sužinojo apie karo bai-1 

j senybes, taip kad jis nenorė
jo karo. Jis galvojo kiek jau 

; pasaulis yra pažengęs pirmyn,
;kiek sugalvoję visokią išradi-' 
imą, kurie atneša žmogui ge- 
1 ro — bet yra, ir blogą išradi-1
■ mų, — tai karo ginklai. Jis ! 
taip toli nužengęs, kad net i .1 
ketum e, kad jis grįžtą j bar- 
bariliną, iš kurio prasidėjo. 
Taip pasaulis paskendo kare. 
Mažos tautos su baime dairo
si į dideles tautas, stato savo 
rukežiuose tvirtoves ir stip
rius apkasus, greit gamina 
karo ginklus, be to, seka šni
pus ir sodina juos į kalėjimą

ris, kuris paguldys savo gy

okslo priemonės. Bet ir jais žmogaus gyvenimo pas

$ ir aukščiau
LENGVOS SĄLYGOS.

LISTEN T R lG fV /E  CAN'T 
WAIT FER S LIM Y  MUCH LONGERf 

THO5E COPS ARE LIABLE T'COME 
POURIN7 IN HERE ANY M INUTE f '  
5TART GETTIN' THZ SMALŲ STUFF 
TOGETHER IN CASE WE HAFTA

MAKE A FAST/->BREAKf
A

By Ir  v T irm an

Įvairūs indeliai, kaip antai mėsa. ir Lt., pasiliks šviežiam e stovyje, 
tyri ir vėsūs, nenubliiks ir neapsitrauks ir patrauks kiekvieno skoni.

DĖŽĖS, ŠALDYTUVAI, REFRIGERATORIAI — 
Groserninkams — Mėsininkams — Delikatesininkams —- 
Kepėjams — Gėlininkams — Degtinės Krautuvėms —

Pienininkams ir  Valgykloms.

K A S T N E R ’ S R E F R IG E R A T IO N  S A L E S
MES SPECIALIZUOJAME KARČIAMŲ ŠALDYTUVUOSE!

4234 W . 2 6 th  S t., C hicago Law ndale 2557
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Į JAUNUOSIUS
Gyvename tikrai stebėtinos] doktrinom, kurios pamažu iš 

laikus. j mūsų išmuša motinų įkvėptų
o*.: x -j  : i ** r  -••>< . religingumų, tautos ir žino- rMes dvidešimtį su viršum 

metų, kai daugelio musų dar,&aus lne* 
nė šiam pasaulyj nebuvo, pa- Dažnai mūsų tarpe nuskam- 
našius laikus gyveno nlūsų'ba vieningumo idėjos. Tai 
tėvai. Ir tada siautė karas ir; mus pagauna, nes kiekvienas 
netikras rytojus. Ir tada buvo žinom, jog tik vieningai dirlb 
šaukiama kova už demokrati- darni galėsim tautinai išsilai- 
jos Išlaikymų. kyti. Tačiau kaip skaudu, kad

(Tačiau Šiandie tas rytojaus I*®8 vieningumo idėjas paskl-ū- 
netikruiuas, kova už buitį ir' « *  kaiP tik tie> kunc trok' 
tautinį ižsilaikynuį dar labiau 5ta 1,lūsll susiskaldymo, 
įtemptas. Šiandie daug inten- Įvairiausių vykstančių fak- 
syviau kovojama už idėjas ir tų aky vaizdo j šiandie mums 
doktrinas. svarbiausia katalikiškasis vie

ningumas pirma ir tik paskui

Irių grupės veikloje bei orga-i ]\Ja u ja  K nyga  G era i 
nizavime didelės reprezentaei |

(jos “ Jaunimo”  .Joninių pik- i
| nike daug padeda Mrs. Lilei-1 D Toliui Domeikos, naujai į 
kis iš Alarąuctte Parko ir | išrinkta Litliuanian Book-of- 

! Mrs. Dalidonis iš Bridgeporto.l the-Montb Club knyga, šiomis 
“ Jaunimo” redaktorius tuo dienomis visiems užsisakiu-

nių apie tolimesnius iš Kauno 
siuntinius.

pačiu atsikreipė į kitus, pa
gal kilmės vietas, susibūrusius

sie in š  buvo išsiuntinėta ir jau 
keli raportai pasiekė Komisi-

lietuvius, kad jie pasekdami jų, kad knyga tikrai įdomi, 
radviliškiečių pavyzdžiu pasi-1 BroZtat Domeikos dar ir tuo 
rinktų “ Jaunimo” išvažiavi- brangi knyga, kad ji gali bū 
mų dėl savo vasarinio susieji-1 ti paskutinė knyga kuriam lai- 
ni’O. Vietos, salei, visiems už- kui, nes karui vis smarkiau ir 
teks ir visiems jiems išpuoš plačiau siaučiant, kyla abejo- 
atskiras sekcijas parke. j.— ■ - -

“ Jaunimo” ketvirtasis me- j LIETUVIAI DAKTARAI 
Joniniu les- '

Senovėj lietuviai buvo už
kariavę galingu’,? romėnus. 
Ketvirtam, penktam, šeštam 
šimtmety po Kristaus lietuvių 
šakos Aušrogudai, Baltai ir 
Geruliai daug kartų laimėjo 
prieš hunus, nukalėjo romė
nus ir valdė pačių Romų ke
lis kartus.

Gėrimas sužeidžia žmogaus 
kūną ir dvasia.

Captain John Anderson, U. S. Coast Guard retired, ex- 
plaining the ease with vliich tbe new park distriet boats tinis piknikas 
can be handled. Į tivalas įvyks sekmadienį, bir- TeL CANal 5969

1918 metų sutartys neatne
šė pasauliui lauktosios taikos 
ir ramybės, ir neišgelbėjo de
mokratijos. Iš karo griuvėsių 
ir pelenų iškilo diktatūros, 
pasirėmusios tautos ir darbo 
žmogaus apsisprendimu. Tai 
du pasireiškimai, kurie geriau 
šiai veikia į žmogaus jausmus 
ir sukelia žmogų prieš žmogų.

Negalima ir nežmoniška bū
tų pasisakyti prieš laisvų tau
tų apsisprendimų, ir prieš

artimesnis bendradarbiavimas Radviliškiečiai V ie to n  tarimų majoniai priėmė ir iš
želiu 23 d., Sunset Parke.

J. L S.
SU kitais. Svarbiausia pirma į R engti Savo P ikn iką  —  norų parem-
plienu sujungti visas lietuvių m c V ’<a T *” L* Jaun,ni° parengunų. Pranciškonas kuu. F. Pa-
katalikiškojo jaunimo orgalti- ™ Z1“ OS t  , “ Jaunimo” štabas ne tik re- roji (lnirė 162S metais Ame-
žacijas, kurios paskelbtų Jau n im o zervavo gražiausių dalį Sun- rikoje) pįrnias paruošė ir išzacųas, Kurios pasK
griežtų kovų įvairiausiems sve! Chicagoje yra nemažas skai 
tiiiiielus “ izmams,” kurios! čius radviliškiečių, bet jie iki 
dirbtų mūsų. tautinės dalies šiol dar nesusibūrė į klubų.
ir šio krašto konsolidacijai,! kaip padarė joniškiečiai, klo-j ? n.°^  ra<
kurios keltų mūsų tautos kul- vainiečiai, kupiškėnai, suval- 
tūrų* o ne rusiškąjį komuniz- kiečiai ir kiti. Vienok tie rad- 
ir.ų ar vokiškąjį nacionalizmų, viliškiečiai, kelios dešimtys'

Bespalvės organizacijos čia

sėt Parko radviliskiečiams, Heįj 0 indijonų 
bet pažadėjo dar ir išpuošti ir j an padermės -  

i žinoma gražia iškaba atžymė-

Timuąuan- 
kalba knygų.

DR. WALTER PHILLIPS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS

2155 West Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakaro 
ir  pagal su tartį.

darbo žmogaus gyvenimo ge-i nieko nepadės. Reikia •organi- 
rinimų ir apdraudimų, bet zacijų su griežtais principais, 
taip pat nežmoniška operuoti kurių mes turime, 
tauta ir darbo žmonėmis, kadi j n. Vaiva i
savo asmenį iškelti, kad ant
pasaulio griuvėsių statyti nau
jas, niekuo negeresnes impe
rijas.

Deja, šiandie visuose pasau
lio kampuose, visuose valsty-! 
bių didmiesčiuose knibžda as
menybės, kurios tyliai, bet la-i 
bai kruopščiai ir intensyviai! 
dirba griaudamos šiųdienės; 
socialūs santvarkos pagrindus, | 
keldamos tautas prieš tautas 
ir žmones prieš žmones. Jie 
skelbia gražiausius obalsius - - 
taika, tautų laisvė ir darbo 
žmogaus gerovė. Jie naudoja 
visokiausias priemones, nes 
jiems nėra nieko šventa. Tai 
pikčiausi pasaulio egoistai ir 
garbėtroškos, prisidengę žmo
nijos geradarių, ypač darbo 
žmonių gelbėtojų, vardais, p IL -

• l 1 * *Amerika — laisves kraštas. Lazelle Swenson o f Rich- 
Tačiau mes taip įpratom bū- uiond, »Va., member oi' Delta 
ti laisvi, jog nustojom ją s^ ’®r ity at Stepliensj
gerbti. Atsirado tokių, kurie
pasinaudodami esama laisve

šeimų, viso sudarančių apie 
00-80 asmenų, labai dažnai! 
krūvon sueina ir kartu pralei-* 
džia sekmadienių popiečius, 
besidalindami įvairiais savo 
krašto prisiminimais.

Šiemet radviliškiečiai buvo į 
susimanę savo piku i kelį reng-1 
ti, bet šiomis dienomis jie, ži- 

| nomam \Vest Sidės siuvėjui 
Petrui Mankui ir jo žmonai *
Mrs. Valerijai Mankienei va-: 

j dovaujant, nusitarė, kad vi e-Į 
ton rengti nepriklausomų iš
važiavimą jie v is i‘in corpore’ e .  * y.
vykS į laikraščio \Saltimiero Rytmetiniu
rengiamas Jonines, Birželio j
23 d., Sunset Parke, ir ten 1AJ U  I D  ————— — —_—
užsirezervavę reikalingų skai-! "  " — — — — — — ■

|čiU šiai, linksminsis. LIETUVIŠKI) RADIO PR06RAMĮ) 10:00 VALAlfDA E¥T0
“ Jaunimo” redaktorius Juo 

zas Poška šį radviliškiečių nu-

U N IV E R S A L
R E S T A U R A N T

Vestuvėm. K rikštynom  ir  kito
kiem llank.eiain Suteikiam l*n- 

I urnav imą.
Linksim u Patarnavim as Vėsiems

756 W . 31st S tree t
A. A. NORKUS, sav. 
T e l. V ic to ry  9670

viiiškiečiai linksminasi.
P. p. Maukams Radviliški e-

Akiniai, visokių madų, už §2.45

Egzaminavimas akių veltui. Leusą 
I sulaužytų padarome už $1.0C. Nauji

tempelini 50c. Adjustavimas veltui Į 
Dr. Karolis Nurkai-Nurkaitis ran - ' 

j dasi tlidžiulčjo Joseph F. Budriko 
• krautuvėje kas dienų ir nedėlioję iki j 
■ 4-tos valandos poo*et
| J O S E P H  F. B U D R IK  

FURNITURE HOUSE
! 3409-11 S. H a ls te d  S t.

DR. F. G. tfINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2158 West Cermak Road
Ofiso teh CANal 2345 

'Ofiso Vai.: 2—4 ir- 7—9

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

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. C. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. Marquette Road
Ofiso valandos:

10—12 vai. ryte
2—4 ir  6—8 vai. vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
susitariąs.

A

pritaikyti akinis, .u  pilna garancija. Tei. 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

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 S. Halsted Street

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAPayette 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
šeštadieniais.

*■ »

KLAUSYKIME

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

1480 KIL.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

11446 So. 49th C t, Cicero, UI.
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieninis
Valandos: 10-12 ryte. 2-0, 7-9 P.M. 

|3147 S. Halsted S t, Ch.’cago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir šeštadieniais 
Valandos: 3 — S popiet,

1—4 ir 6:30—8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, Iii.
OFISO V A L A N D O S  t 

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

PROspect 4050

skelbia Svetimas idėjas ir de
da didžiausias pastangas, Kaa 
esamą laisvę suvaržytų, kad 
įvestų svetur esamą diktatu-, 
rų.’ Jie moka gražiomis idėjo
mis žaisti ir gražiais žodžiais 
svaidyti. Todėl ir  pagauna la
bai dažnai ne vienų gerų no
rų, bet neapžvalgų jaunuolį.

Mes, jaunieji, išaugom šioj 
plačios laisvės šalyj ir įpra- I 
tom pro pirštus žiūrėti į pa
saulyj, neišskiriant nė šio 
krašto, vykstančius įvyldus. 
Mus daugiausia jaudina spor
tas ir pasilinksminimai. Tai Į 
sveika. Tačiau nesveika, kad ! 
mes tapom neatsparūs įvai
riausiom svetimom idėjom, ir

College, Columfoia, Mo., cho- 
sen queen of the lvy Fete to 
reign over commenccmcnt 
activities.

LIETUVIS ADVOKATAS

CHARLES E. ZEKAS
ATTORNEY AT LAW 

Mieste Ofisas:

11 South La Šalie Street 
Smite 1701 Tel. Randolph 0331 
Naujas namų adresas:
7019 So. Arteslan Avė. 

Tel. Hemlock 1940

Į AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 6958 So. Talin an Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 

i Office tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir  7—9 vak. 
Kctvirtud. ir Nodolioniis suailnrus.

2423 W. Marquette Road

Office Pkone 
PROspcct 1028

Res. and Office j 
2359 S. Leavitt St.

Telefonas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 West Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sckinadiesiais taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas SEEley 0434.

DR. MAURICE 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. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL dienų

VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Canal 0706 Telefonas HEMlock 2061

DR. J. J. KOWAR
(Kowarskas)

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

H 0 /^  D U O D A M E

P A S K O L A S
I 111 I ANT NAMŲ

•Jt* Pirkimo — Pataisymo
Ar Seno Morgičio Atmokėjimo 
Ciceroj, Chicogoj ir Apylinkėse

TA U PY K 1T P E R  
PASTĄS T . A N T H O N Y ’ S 

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

T?ąt CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec.
V ii.: .Pirm., K etvlr., šestad . O iki 8 v. A ntr., Trcčiad. O iki 5 pp.

SAVE BY  
MAJL

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

| Office tel. YARds 4787 
I Namų teL PROspect 1980

Tel. YARds 5921.
Res.: KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. YVestem Avenue
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare
Sekmadieniais ir Šventadieninis 

pagal susitarimų.

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
ir pagal sutartį.

DABAR MOKAME Už PADĖ™ S  PINIGUS

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IK I $5,000. 
per Fed<*ral Savlnge and Loati Insurance Oorp., U 'asldngion, D. O.

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA:
6631 S. Califomia Avė. 

leL B£PqUm 7868

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutarti.

TeL CANal 0257
Rez. tel.: PROspect 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 y. ryto iki 3 popiet 

fi iki 8 yak vakare-.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TcL Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

DR. P .J .B E IN A R
(Beinarauskas)

GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

6900 So. Halsted Street 
TELEFONAI:

Ofiso — WENtwortb 1612.
Res. — YARds 3955.

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

Trečiadieniais i r  Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47tlr Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vųl, vak. 
Seredoj pagal sutartį.
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Ką Petras Valionis Pergyveno Išsigelbejęs Nuo i 
Sutorpeduoto Laivo Prie Narviko

KAUNAS. — Kaunietis Pel- apsaugos patraukėme Švedijos 
ras Valionis kuris prieš kele-Į pasienio link. Ėjome 65 kilo- 
tą  metų Klaipėdoje pirmų kar metrus suardytu geležinkeliu, 
tų patekęs į laivų ir  prasimu-'traukuliai ten nebevažinėjo. 
še į jūrininkus, per tų laikų ! Niekada savo gyvenime ne
išklajojo laivais ko ne visų ; buvau patyręs tokio vargo, 
pasaulį ir paskutiniu metu bu- kaip toje kelionėje iki .švedi- 
vo pastojęs į vienų norvegų jos. Sniego iki kelių. Visų ke- 
4,000 tonų laivų “ Oslo,”  kurs lionę nuolatiniais palydovais 
dar prieš Norvegijos karų bu-buvo šaltis ir  alkis. Visi 75 
vo vokiečių paskandintas, grį- žmonės stiprinomės tuo mano 
žęs į Lietuvą papasakojo sa-' romu, kurio likusių būt
vo pergyvenimus, kaip jo lai-' pusę išgėrė vienas anglas Jo 
vas buvo prie Narviko torpe-’ nis. Pasiekę Švediją gavome 
duotas. j sočiai pavalgyti ir pasilsėti.

“ Išplaukėme į atvirų jū-< _ _ _ _ _ _
rą ,”  pasakoja jūrininkas Va-Į Kas Vadovauja V il-

Dodge City Kas. — Orlaivio ir auto nelaimėj žuvo orlaivio vairuotojas ir  aulo snvinin- 
s. (Acine teieplioto)

| Briedžiai Pridarė 
i Nuostolių

'Vilniaus Krašte 
1180 Įmonių

KARSAKIŠKIS. — Apvlin-I VILNIUS (B). Surinktais 
kėje vra daug briedžių. Ka-! duomenimis Vilniuje .ir vfeo- 
dangi per žiema kentėjo badų,! >  atgautoje Rylų Lietuvoje 
lai miškams pridarė daug' Pramones Įmonių skaičius yra 
nuostoliu, naikindami dygs-| “ « ^ « K  toks pat, koks buvo 

Klaipėdos krašte, būtent pertančins eglaite 
grauždami lapuočius mede

ir pušaites ir, JgQ Tačiau Vilniaus p r iti<
įmonės yra mažesnės, todėl 

liūs. Stirnų visiškai mažai bc-l jr darbininkų skaičiusi jose 
liko per šių žiemą. Jos išmi-' siekia tik 7,100 prieš 10,250 
rė badu. dirbussių Klaipėdos krašte. I

k-a

Nustatyti Žuvusiųjų 
1,0' Žvėrių Skaičiai

Miškų Departamento duo-

lionis, “ buvo lygiai 4 valau-; 
da  ryto. Jū ra  tyli, oras švie
sus. Stovėjau prie vairo. Kai
rėje pusėje pamačiau kažin ką! V IL N IIS  (E.) — Vilniuje 
kyšant iš vandens. Kapitonas! įvyko VGF (Vilniaus Geleži 
stovėjo komandos tiltelyje irltlio  Fondo) steigiamasis susi

niaus Geležiniam 
Fondui

rūkė pypkę. “ Mačiau perisko- rinkimas. VGF jau yra daug - urg<jjj0Sl 
pų,”  susakau kapitonui. K a | padaręs: Įsteigia visa eilė sek-j

Departamento
| meni mis, 1939-40 m. sezone 

dėl žiemos sulčių, ligų ir kitų 
priežasčių žuvo nemaža žvė
rių ir paukščių. Pagal turi- 
mus duomenis, žuvo 25 brie- 

I džiai, 1 elnias, apie 3,400 stir- 
■ nų, 193 šernai
23 lapės, 1 lūs 
128 jerubės, 43 
kurtiniai. Kai kuriose miškų;

žvėrių ir

2 Milijonai Litų 
Pradžios Mokyklų 
Statybai

i Į Aušros Vartus 
i Gražintas Tikrasis 
i Užrašas

pitonas neįtikėjo. Sako, tauI lyčių, neturtingiems moki- 
akyse pasirodė. Kur šioje vic- niams išdalinta nemokamai 
toje rasi povandeninį laivų.: mokslo vadovėlių. įsigyta keli 
Tik, po kelių minučių akyse ’ kino aparatai, dalinami radi- 
pasipylė ugnis ir sugriaudė j jo priimtuvai \  ilniuje išnuo- 
haisus trenksmas. Pirmutiniai! muotos kelios didelės patal- 
laivo stiebai triukšmn-gai nu- pus, kuriose gauna nakvynes 
virto į vandenį; Torpeda, pa- į tūkstančiai i Vilnių atvykstan- 
taikė į kairiųjų laivo pusę,] čių ekskursantų ir  t. t. AGP 
prie pirmojo liuko. Ten mie-j valdybon buvo išrinkti A il
gojo laisva nuo tarnybos įgu-i niuje gyvenantieji: prof. Al.

KAUNAS (E). Siu metų j VILNIUS. 'Gegužės 7 d. nuo 
naujame Lietuvos valstybės', AuSros Vartų nuimtas lenkiš- 
biudžete numatoma pradinių] k(kS užrašas o jo vieton pade-' 
mokyklų statybai 2 milijonai] tas lotyniškas, kurį okupavę} 
litų. Dar nenustatyta, kiek, Vilnių lenkai buvo panaikinę J 

. t savivaldybės paskirs iš savo
1 tani Pačiam reika- ~
. 64 \o \e iės , juį tepraėjusiais metais pra-i A n y k šč iu  š i l e l y  — 

dinių mokyklų statybai buvo V a sa rv ie te
. . v , paskirta (švietimo ministeri- 

žuvusiųjų žvėrių ir • . . _ r • Anykščių visuomenės prašo-, w jos i r ’savivaldvbių) p e ro n u -  . . r
au k šč ių  duomenys dar j. .•p p r4 n i .1.jonus n,as Žemės ūkio mmisleris
rinkti, todėl em nurodytieji, Jcj liwkyk|as hūllJ buvę Audėnas sutiko vysk. Bara- 

' nausko apdainuoto Anykščių

\tyestinghouse

skaičiai nėra galutini. Tačiati 
jau ir  iš čia pateiktų duome
nų matyti, kad praėjusioji žie
ma mūsų miškų gyvūnijai bu
vo labai žiauri.

Suvalkų Jau Nėra
Vokiečiai pagrobtuose kraš

tuose no tiktai vokietina ge

lmių
galima statyti tokia pat sp&r-Į 
ta, kaip 1938 metais, lai per 
10 metų visos Lietuvos nio-Į 
tykios? būtų turėjusios savoj 
namus. Dabar, atgavus Vii- . 
niaus Sritį, žymiai padidėjo* 
mokyklų skaičius, .kurios ne-Į 
turi savo patalpų, šiemet bai
giamos statyti didžiulės, mo-

šilelib dalį, prie pat Švento-] 
saos upės, skirti vasarvietei.] 
Vasarvietės sklypas suprojek
tuoti pavesta apskr. inžinie
riui. Kai projektas bus pada
rytas tuojau bus skelbiamos! 
varžytinės sklypam's išnuo 
moli. 48 metams tokiomis pa-j

\VESTINGIIOUSE elektriniai refrigeratoriai yra pri
pažinti vieni geriausių ir  tvirčiausių visų refrigera
torių Amerikoje. Kaipo inžinierius, aš tamstoms nuo
širdžiai patariu .pirkti Westingliouse refrigeratorių ir 
prižadu, kad kurie pirks iš mano krautuvės ma
no patarnavimas bus tikrai sųžiningas. Kainos žemos 
ir  teisingos — bargenai didžiausi ir  išmokėjimai leng
viausi — be jokių nuošimčių visiems.

Lietuviai, pirkite pas lietuvius.

GENERAL RADIO AND FURNITURE
SALES and SERVICE 

M. F. Sliills, inžinierius ir  biznio vedėjas.
3856 Archer Avė. Chicago, Illinois

TEL. LAFAYETTE 6195

la. Keturi jūriniai.-..i per spro-! Biržiška, Dr. Kauta, Prof. l-’.l venlojus, keičia vietovardžius,I dėmios pradžios mokyklos' eloulls sulygo®*®. kaip ir ki j
girnų buvo užmušti. Miegojo ir] Kemėšis, red. R. Mackevičius 
jau  daugiau nebepabudo. j ir  Kupcikevičius; kandidatai 

■ V. Uždavinvs ir ats. mjr. i ’et 
Kilo aliarmas, didele pani-!kevi£ius. ir' trys Kaulll. gvvP. 

ka. Paskutinį kartų, L)l. j  Pn_
laivo sirena. Vadinas, g e i b o - l , kvs Jr Kubilint<,  Susirin. 
kitės, kas begalite. Mūsų “ Os-j kimas tokiu
lo”  tuojau pakrypo ant šono. . ,Li(.,uvii nwlrisk niirli) 11(.1>a. 
Likusioji Įgula -  19 vyrų s u |matęg Vilniaus.”  

nuleidome gulbėj i-
susėdoine.

bet keičia ir miestų vardus.] Kėdainiuose, Panevėžyje, šiau! i°se jau seniau įsteigtose va
šiai, Suvalkų miestą vokie-' liuese ir kt. Neseniai baigta] sarvietėse.
čiai pavadino Sudau (nuo Su-' įrengti didelė pradinė mokyk-] . -  -........................ ........ .............
davija). Iš Suvalkų į Seinus: la Vievyje. Daug šiemet rei-
iki šiol ėjo tiktai plentas. Da
bar vokiečiai tiesia platųjį ge
ležinkeli.

kės įdėti į Vilniaus sritie1?: P 
pradžios mokyklas, kurioms]1- 
tenka didelę dalį namų statyti] 
ir  velk visoms atremontuoti.

ALL M A K E S  -  N E W  R E B U ItT

TYPEVVRITERS
A D O IN O  M A C H IN E S

kapitonu.
mosi valtalę ir  
Žmonės iš sumišimo nebepa 
taikė i t  į valtelę, kiti sušoko į į Sparčiai Vykdoma 
jūrą. Vieni kitus išžvejojome.
Vanduo buvo labai šaltas, ap
link matyti ledai. Kine kuo- 
smarkiausiai irtis nuo laivo, 
kad šis drauge neįtrauktų į 
dugną. Už kokių 50 metrų pa
matėme iš vandens išnirstant 
vokiečių povandeninį laivą.
J is  mūsų negelbėjo ir nuplau
kė savo keliais.
minučių mūsų laivas nuėjo į 1

Dvarų Parceliacija

Vibiuj 10,000 Žmonių! Kįaulė Sudraskė 
Nori Gauti Žemes-

VILNIUS. — Vykdydama 
dvarų parceliaciją A’ilniaus 
srityje, Vilniaus Apygardos 
Žemės Tvarkymo įstaiga, jau 
pradėjo ruošti parceliuojamų 
dvarų žemės sunaudojimo pro
jektus. Šiais projektais bus 
nustatoma, kam ir Įdek žemės

_ v . ; iš parceliuojamų dvaru bus 
Po astuonių , . iz • c. j duota. K aip esame inlormavę,

prašvmų žemei gauti vra pa- 
dugnų. K artu su laivu į dug-į du()tį  ,a|)ai Juug jr  jų :&pr(,n. 
nų nuėjo .r  vmi mūsų dmktmį dinmg i]gesnį lai|..}

Žemės sunaudojimo projektus ljasa înanik

(XX) A’ilniaus Apygardos j 
Žemės Tvarkytojo įstaigoje! 
ligi šiol gauta ap.ie 10,050 pra-» 
šymų žemei gauti. Tie pra-1 
šymai bus svarstomi tada, kai] 
matininkai baigs dvarų par j 
eeliaeiją ir įstaigai atsiųs jrj 
planus. Matininkai kai kurį 
dvarų matavimo darbu1.- ja u į 
įpusėjo. Galutinai nustatomas į 
dvarų sienos ir {kasami stul
pai. Kai kur atsiranda neaiš-! 
kuinų dėl išmėtytų dvarų že-j 
inių ir neseniai nusavintų i 
miškų, tačiau visi neaiškumai Į

Karvę
JUODUPE. — Mainpivo“ 

kaimo ūkininko Čepenies kiau
lė sudraskė pririštą karvę.] 
Kiaulė buvo labai įpykusi, nes 
tik ką buvo nujunkyti (atim-Į 
ti) paršai.

— S M A ll MOHTMLY EAYM EN TS- 

AU MAKCS
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
- m i n i  iiaob-m

II MIV-MACMIMI •VMIMIK

TYPEWRITER 
C O M P A N Y

aOMRT C. COUJUATT, I
1M  W. MADISON ST.

*STAR

ESTIMATES— FREE~ DEMONSTRATION3
3 S

Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūsų 

Katalikiškus Laikraščius;

A B C  T A U P Y M O  K L IO B A S
Teisinga organizacija — ne dėl pelno. Prisirašykite 
dabar į ABC Kliūbą ir  sutaupinsite sau nuo $30. iki 
$1CO. perkant elektrinį refrigeratorių pigiau. Su ABC 
lvliūbo valdybos pagelba, nariai perka viską pigiau — 
kas tik jų namams reikalinga — refrigeratorius, ra 
kandus, visokius pečius — karpetus — radios — lovas 
— matracus — ir stokerius — Cafeh arba Kreditu iš 
fabrikų “ wliolesale”  kainomis.
Dėl platesnių informacijų ir  prisirašymo aplikacijos 
rašykite mums laišką tuo jaus. arba atvažiuokite ypa- 
tiškai į raštinę pasikalbėti.

ABC Taupumo Kliubas I t  Raštinė Pas:
G e n e ra l R ad ip  &  F u rn itu re  

SALES and SERVICE 
Lietuvių įstaiga per 13 metų.

3856 Archer Avė. Tel. Lafayette 6195

ir  rūbai. Likome, kaip stovi 
me. Miegojusieji nespėjo ir 
apsirengti, išsigelbėjo vien
marškiniai. Aš dar spėjau iš 
kajutės pasigriebti dvi bonkas 
rūmo. Kągi kita gelbės jū ri
ninkas. Neapsakomai šalta. 
Sliprinamės romu, bet mažai 
ką padeda — kalename dan
timis it vilkai. Iš  kažkur at
klydusi didelė banga taip 
smarkiai davė į musų valtelę, 
kad keli išlėkėme į jūrą. P a 
maniau, kad dabar jau baigta. 
Bet laimingai pagriebiau irk-

numatyta paruošti šiemet, o] 
j ateinantį pavasarį išparce- ' 
lliuoti sklypai bus perduoti 
Įvaldyti bežemiams ir mnžaže-į 
imi&ms, kurie bus aprūpinti: 
žeme.

Rylų Lietuvos ūkininkams, 
į kuriems šių metų sėjai stigo ‘ 
sėklų, jų  paskyrė Žemės Ūkio] 

i Rūmai. Tiems ūkininkams y ra 
išdalinta dideli kiekiai avižų, į 
miežių, peliuškų, dobilų ir  bul

Geležinkelio administracija
lų i t  vėl įsirioglinau į valtį, nusprendusi netrukus persta-Į 
Po trijų  valandų ldaklžiojimo lyti geležinkelio tiltų per Vil-I 
jūroje mus pastebėjo anglų nclę jr pagrindiniai reniontiio i 
kreiseris ir  išgelbėjo. Parai- p į  \'ilniaus geležinkelio stotį, 
gydino, alšildė ir  davė rūbus, i _ _ _ _ _ _ _ _ —
kuriais ir dabar dėviu. Paskui TšJgee Per 7 ha 
mus iškėlė į  krantų Norvegijo-Į.  ,.„A
je, viename mažame žvejų į
uostelyje. Ten radome dar 56! Žiežmarių urėdijoj, Vieviui 
tokius pilt nelaimės drangas? girininkijoj išdegė 7-8 bu su-| 
Toje Norvegijos vietoje šėkui-■ augusio miško. Gaisro prie-į 
ninkavo anglai. Lydimi ąnglt} žastii aiškinama,

ttfs šrijąPfr;.
TO p R C S S  1 /e  THOSC OLD* 

Č H A /R S !

4  HOUR ENAM EL
•  A  very Ono onamcl for tho
■rtis tic decorotion on wood- 
wcrk and fu rn itu re  of overy 
description. Quick io  dry and

ore to  choote V #  V U  
iro m . -

Southwestern Paint
AND

Wall Paper Co.
2338 SO. LEAVITT ST.

Tel. MONroe 8172 
PETK AS CIBULSKIS. Sar.

“ DRAUGAS”  — vienintelis A- 
inerikos lietuvių katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Avė., Chicago, 111.

“ LAIVAS”  — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, Illinois.
“ DARBININKAS” — Šv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kartu savaitėje. Metams 
$4.00. 366 West Brondivay. So. Boston, Mass.
“ AMERIKA”  — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York.
“ GARSAS”  — A.L.K. Susivienijimo organas. Me
tams $2.00. 73 Enst South St., IVilkcs-Barre, Pa.
“ MOTERŲ DIRVA” — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
organas. Melams $2.00. 2317 So. Jloyne Avė., Chicago. 
Illinois.
“ STUDENTŲ ŽODIS”  — A.L.K. Studentų ir  Pro
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Melams $2.00. Mariana^ 
polis Collcge, Thompson, Conn.
“ VYTIS”  — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South \Vood Street, 
Chicago, Illinois.
“ MUZIKOS ŽINIOS”  — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sųjnnga. Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chicago, BĮ.
“ LIETUVIŲ ŽINIOS” — savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija. Metams $1.50. 6802 
Supenor Avė., Cleveland, Oliio.

i k

LEŪ NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OP

Ambrtsia & Nectar
B E E R S

GERKIT tik  GERĄ. ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBR0S1A Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEG- 
T AR. Ši's Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos im
sies produktų.

Urmo (wliolesale) kainomis pristato į alines ir  kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, ku r gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą.

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240
J?

J!r

Pastovum as--
Tą liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas.

\i bendrove, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namu, kuris yra savininkų apgyventa; Nerasite 
Bangesnes vietos taupyti savo pinigas.

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MOŠŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ. ANT ILGŲ METUI

KEISTUTO S A K S  &  LOAN ASSOCiATION
3236 South Halsted Street

Tel Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y.
Indft'lal kiekvieno taupytojo apdrausti 

Iki *5,000,00 FedcralluCJe Įstaigoje.
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Susiorganizavo 
Komitetas 
Vilniečiams Šelpti

l Baigao
j BALTIMORE, MD. — šv. 
Alfonso lietuvių parapijos m o-1 

D€ka užmanymui ir pasidar- kyklos vaikučiai, mokslo bni-j 
buvimui adv, Kazio Čeledino gįni0 proga. .birželio 13 d., pa-i 
ir kitų veikėjų, suorganizuo- rupijos salėje, ruošia puikų 
tas Draugijų Komitetas Vii- vaidinimą. £ja visi bus nuste- 
niaus Pavargėliams Šelpti. binti vaikų gabumais ir jų' 

Organizatyviam susirinki- gražia lietuvių kalba. Klai
k u i pirmininkavo Jonas Gri- dingai daro tėvai, leisdami; 
ganavičSns, sekretoriavo Zig- gavo vaikus į airių, šv. Pet-1 
mas Jankauskas, o iždininko ro parapijos mokyklų. Ten,! 
vietų užėmė Ant. TvaranavĮ-. jje neišmoks gražiosios lietu-j 
c*us* 1 vių kalbos. Prof. K. Pakšto

1 šį komitetų kviečiami pri-į pranešimu, net Latvijos uni- 
sidėti visi lietuviai, kuriems, versitete dėstoma lietuvių kal- 
tik rūpi Vilnijos pavargėlių j ba. 0  mes, taip lengvai, nelei-i 
šelpimas. Taip pat ir dr-jos, džiame savo vaikučiams pa-' 
kviečiamos atsiust savo atsto- ginti tos gražiosios mūsų tėvų,1 

protėvių kalbos. Tėvai, nepa-į

PHILADELPIIIA. PA.

Sturgeon Bay, Wis. — 17 
metų Joanne Yolquarts, kuri 
apvainikuota 19-10 m. žiedų 
karaliene. (Acme telephoto)

vus.
Vienas šio kilnaus samany-i

Ciceroj
j galiokite savo vaikams tų ži-j 

nio iniciatorių, Kazys Žadei-Į nįų} kurias jie gali įgyti lan- P ra n e š im a s  
ka, kaip teko patirti, pasta-! Rydami Šv. Alfonso liet. par.l
rnoju laiku yra sunegalėjęs. mokvklų. Čia jie išmoks ne 

K. V
Jie SSBRlO XIV, 

' tik skaityti ii' rašyti lietuviš
kai, bet susipažins su Lietu
vos istorija, ir d. k. K°resp.Ruošiasi M okslo 

M etų Baigimui Į
CLKVELAND, OHIO. _ į  Naujas Dievo 

Mokyklos mokiniai, seselių į Tarnas 
mokytojų vadovaujami, spar
čiai ruošiasi, mokyklos užbaig PHILADELPIIIA, PA. — 
tuvių vakarėliui, kuris įvyks, Birželio 9 d., AVashington, D. 
birželio 9 d. Bus suvaidinta' C., kum Jurgis Meiluta bus į- 
operetė “ Aliutės Sapnas” ,! Šventintas į kunigus. Pirinų- 
kurioj dalyvaus sūvirš sim-’ria's šv. mišias laikys birželio 
tas Vaikučių. Prie to dar bus 16 d., 11 vai. Šv. Pranciškaus 
kitų Įvairumų bei pamargi-l parapijos bažnyčioje.
nimų. Taip pat vargonininkas j ---------------------
V. Greičius ruošia vaikučius) REMKITE PLATINKITE 
prie koncertinės dalies, kurioj k A t A L j k IŠ K Ą  SPAUDĄ.
bus išpildytos mūsų gražiosį_____ _______*
lietuviškos liaudies dainos.

Lakštingala

Draugystės Šv. Antano pus- j 
metinis susirinkimas įvyks; 
sekmadienį, birželio 2 d., šv. 
Antano parap. S-me mokykios 
kambary. Visi nariai turi da-j 
Ivvauti sus-me. Bus svarsto
ma pa taisymai konstitucijoj 
taip, kad į draugijų suirau-! 
gus visus jaunus vyrus.

Šiais metais yra mirę seni 
dr-jos nariai: Doni. Narušai- 
tis, Jonas. Petrošius, o Ig. Si
monaičio ir J. Srogenio žmo
nos.

Visi nariai, kurie dar ne
sate atsilyginę dr-ai su mo
kesčiais, turi atsilyginti šia-! 
me sus-me. Valdyba!

Šeštadienį, birž. 1 d. Šv. 
Antano par. bažnyčioj įvyks 
dvejos iškilmingos sutuoktu
vės 4:00 vai. popiet susituoks 
Antanas Dambrauskas su 
B r onislava 1 J rbai te. Pokylis’ 
bus J. Sbamet’s salėj, 15-tli! 
St. ir 49-th avė., o 3:30 vai. 
popiet, sudės amžinus įžadus. 
Felicija Norkaitė su AlekJ 
Deinkovitz. F. Norkaitė yra 
augintinė gerų ir pavyzdingų 
katalikų, A. Ankevičių, 1613 
So. 49-th CourL kurie iš išau
klėjo katalikiškoj ir lietuvi* ' 
ko j dvasioj. Abejonės nėra 
■kad iš Felicijos bus gera šei
mininke. Prigulėjo prie Soda- 
licijos dr-jos ir buvo veikli 
narė. Jaunnvedis nors ir sve-j 
timtautautis, bet geras katuli-i 
kas priklauso prie Šv. Vardo i 
draugijos.

A. Ankevičiai savo mylimai j 
augintinei, girdėjau, žada su-Į 
ruošti šaunų vestuvių puotų 
Community Housc 18-th S t. 
ir 51-st Avė.

Laimingi tie vaikai, kurie 
gauna tokius gerus globėjus. 1

Laike šliubo F. Jurgelaitė: 
giedos solo. Iš visako matyt,' 
kad vedybos bus labai šaunios, i

Îtčhin?**torRuur 
I U I I I  I I S - 'S m

For quick ri licf Irom itching of eczema. pimpics. 
athktc 's fooU (tcabies. raahea and othcr ex- 
tcrnally cauacd šiuo troubles, u-te world-famous, 
cooling. antiseptic, liquid D . D. D . Prescription. 
Crtaseless, sūrinius. Soothes srritation and 
ęuickly stopa intense itcfung. 25c tršal botlJe 
proves ii. o ry o u r  m oncy b ack . A sk your 
Jn igg ist today for O. D. D. Pmescription .

Didžiausias turtas yra: tu- Kilniausias troškimas, kur
rėti grynų sąžinę ir gera var 
da.

gali jaugti ir panokti žmo 
gus — tai atlikti visas savo 
pareigas. Lubbock

PLATINKITE “ DRAUGĄ ’

ELENA GESTAUTIENĖ
(CK, tėvais lia ittiša itė , gyveno

mini. 823 W est 35tli Street)
M irė ffeff. 29 d., 1940 ra.. 

12:15 vai. ryto.
Gim us Lietuvoje, T auragės 

apskr,. G aurės vaisė.. filc it)  
k a lin o .

Amorlkojo Išgyveno 33 mot,
P a liko  didoitatiK1 nuliOdirne: 

vyra B altrum  loj<l, dukterį An- 
Rotliu) S lakii, marė.ig. W and i. 4 
anūkus: Juozapą ir Jonr.ą Goš
tautu*, Normai) ir A lbiną Šla
kius, gim inaičius: Adomaičiu. 
BartuftlŲ Ir Balčiūnų Aelniynas 
ir k itas gimines.

K ūnas p a ša rv o ta i A ntano M. 
Ph illips koplyčioje. 3307 L itu 
an ica  Avenue.

Laidotuves įvyks Šeštadienį, 
birželio 1 d. 1h koplyčios 8:30 
vai. ry to  bus a tlydė ta  į Av. 
Ju rg io  parap. bažnyčių, kurtoj 
įvyks gedu'Ingos pam aldos už 
velionės sielą. Po pam aldi) bus 
nulydėta, j šv. Kazlm iėro ku
pinos.

Nuoširdžiai kviečiam e visus 
gimines. .Irau gus i.r pažįsta 
m us dalyvauti Šiose laidotuvė
se.

Nultildę: Vyras. Duklė, -Mar
ti. Anūkai J v Gi,n fni$s.

Laidotuvių d irek to rius A nta
nas Phillips, tel. Y ards <908.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR  DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AM BULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Uermitage Avė.

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue

Bažnytinis choras jau pra
dėjo darbų prie operetės “ To- 
reados” . Jau rolės .išdalintos 
ir nekurie jau mokinasi savo
roles Rap.

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

YYliliam A . P ok om y
Laisnluotas Patarnav im as Dieną 

I r  Naktį.
710 WEST 18TH STREET

TEL. CANAL 8161

URBA Gėlės Myltntiem*.. i 
Vestuvėms, Daniele-' 
tams. LiUilotuvėms 
Ir Puošimams. D Y K A I koplyčios visose 

Chicagos dalyse

GĖLININKAS
4180 ARCHER A VENDE

Pilone LAFayette 5800

E ld iisyk ile  mŪMi radto progi-arao Anti-adienio Ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valandą, U \V H IP  stories (1180 k.) 

Su P ovilu  ftalllmJcru.

$ 2 5 ,0 0 0  VERTES UŽBAIG TŲ PAM INKLŲ JŪSŲ P A S IŽ IŪ R Ė JIM U I

P IR K IT E  P A M IN K L U S  D A B A R

ATEIKITE Į  ŠIO MIESTO MODERNIŠ- 
KIAUSIUS PARODYMO RŪMUS.

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTfiS.

PADARYTI IŠ GERIAUSIOS M EDŽIA
GOS KĄ GALIMA GAUTI.

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU  GOLD BOND 

CERTIFICATE. J. P. KAVAL (Kavalauokas), 
naujas pusininkas, šaukite — 
REPublic 6590.

VENETIAN MONU MENT COMPANY
5 2 7  N. W estern Avė. Chicago, Illinois

TELEPHONE SEELEY 6103.
Skyrius skersai Holy Sepulchre Kapinių, 5900 W. l l l th  St., 1 bl. į rytus nuo didžiųjų vartų.

Rheumatic Happy; 
RelievesPainQuick

Thousanda who sufTercd from thc torturing 
paira ot rhcumalism, scietica, lumbago, ncu- 
ralgia and ntuntffl—are ccriainly happy over 
their diacovrry oi NURITO. Now thcy ha ve 
found a  <|uick-ac!ing (annula «hich  speediljr 
relieves lb « e  eshausting muscular aches and 
pains. NURITO »  trusuvorihy and dependable

thc joy of rvlicf Irom poin—so you ran  1 
r « c e  and slecp in comforl—be » w  3nd try 
NU RITO under this ironclad guaranJce. I£ ihe 
very ftrel th rre  doses do noi rdieve th a t cruel 
pa i n to your satufaclion—your moncy will be 
relund«j. Don't suiter. Ask your drugcisl today 
for NURITO cm this guaraniec. (T .N .C .J

Kidneys Muši 
Clê nOut Atidi

Excesa Aclds and  polsonouo w astes In your 
blood nrc removed chiefly th ru  9 milllon tiny 
debeate KIdney lu te s  or fllters. Ana non- 
cirganlc and non-systemlc dlaorders of the 
Kidneys or Bladder may cause Oettlng Up 
NlghU, Nervousness. Lee Pains, Ctrcles u n -  
d e r  E yes, D Izziness. Backaehe. Svouen 
Anklcs. o r  Burnine Passaees. In  m any sucn 
cascs Ino dlurctic action of Ihe D octofs pre- 
Rcription Cystex helps ihe Kidneys d e a n  out 
Escesa Aclds. Tbls plūs the paliū tįve  work of 
C'ystex rnay easlly make you feei Ūke a  new
Krson ln just a  rew days. T ry  <!yslcx under 

e guarantee of money back unless com- 
pleteiy autlsficd. Cystex costs only 3c a  dose 
a i druggisls and  the  guarantee proleets you.f •

FOR DELICIOUS 
SNACKS . . .

KRAFT 
CHEESE SPREADS
$  Just bring ou t Severai vari- 
eties o f Kraft Chcesc Spreads 
and erackers. .  . and company 
rdresbments are all ready! 
Thcsc Spreads are grand for 
sand w ick es. appetizera and  
salads. too. N oticc the suiart 
uew circle-dot design on  ihe  
Stvankysvvig g la sse s  K r a ft  
Spreads eome in.

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’

D o n ’t  lo o k

OLDER
tan y o u r yearsi

Why be your age? Look younger than your years with 
Clcdroled hair . . .  wilh hair that is soft colorfuh youth- 
Hke! Those gray streaks can be so thoroughly erased  
v ilh  Clairob the famous Shampoo Oil Tint . . .  a  3-in-l 
treatment that cleanses as it reconditions as it TINTS. 
See your hairdresset today and eay:

•••
d o w  lar Ireo book lo t and frw  a d v ic e  o a  you r h air p ro b iem  ta  

lo a a  C la tr. Presidenf. CJairol. Ine.. 130 W . 45th St.. N .w  York. N. T.

OART. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

K E L N E R  — P R U Z I N
Geriausias p t» t am  avimas — M oteris patarnauja 

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

L A ID O T U V IŲ D IR E K T O R IA I

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSED Y K A I

. J. Zolp 1646 VVe.st 46 th Street 
Plione YARds 0781

Anthony B. Petkus
6834 So. Western Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Oourt 
CTCero 2109

P. J. Ridi 3354 So. Hftlsted St. 
Telefonas YAJRds 1419

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

bciianicz ir Sūnui
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 S t 
Phone PIJLlman 1270

J. liuleuiči
S. P. Mažeika

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

Antanas M . Phillips 3307 Lituanica Avė. 
Phone YARds 4908

f l



Penktadienis, gegužės 31, J940 S  K X U S  X S

Ruošiasi Sukirsti 
Chicagų

W est Pullm ano |
• N aujienos
l Gegužes 25 d. SS. Petro ir j
Povilo parap. bažnyčioe 9 vai.' 

tuvos Nepriklausomybės sau-Į Sv> Mišių, idebooaai

r EAST CHICAGO, IND. —I 
Užpraeitų, sekmadienį, East 
Cbicagos lietuviai švente Mo
tinų ir Motinos Dienų — ta
rėjo koncertų ir prakalbas. 
Koncertinę programos dalį 
atliko parapijos choras vado
vaujant Gleinžai. Pagrindinę 
kalbų pasakė Lietuvos konsu
las Petras Daužvardis. Jis 
surišo reikšmę atskirų moli-! 
nų pagerbimo bei atsiminimu 
su atsiminimu ir įvertinimu 
tautinės motinos Lietuvos.

Lietuvos pažangų ir dabar
tinę padėtį konsulas atvaiz
davo vaizdžioje ir viltingoje 
formoje. Jis nurodė kas Lie
tuvoje yra padalyta ir kav 
daroma. 'Tarpe kitko, konsu
las pabrėžė, kad Lietuva vi- 

Msuoniet. vedė ir dabar veda' 
realių politikų. To pasėkoje,' 
ji išvengė karo. ugnies ir at
gavo sostinę Vilnių. Nurodęs 
p. konsulas šviesiųsias Lietu
vos puses, atkreipė Ida usyto
jų dėmesį ir į tai, kad Lie
tuva, nors ir išvengė tiesio- 
ginio karo, bet netiesioginiai 
karo yra. {paliesta ir karo pa-Į 
sekas jaučia labai stipriai: už
sienio prekyba sutrukdyta, ke- 

-JB. laivai dingę, vienas “ užša
lęs” Atlautikp. pakrašty; tu
rizmas sustabdytas., karo at- 
bė gėlių masė (apie šimtas 
tūkstančių), gula ant valsty

gojimo, įpric lietuvių tautos 
stiprinimo ir kultūrinimo.

Konsulų Dai įžy arelį, ir pci 
jį Lietuvą Sveikino miesto.j 
majoras Migas, o kalbėti pri
statė gražia ir turininga kal
ba kleb. Bičkauskas. Progra
mų ve dė nueis to Water Works 
Dept. viršininkas A. Vinikas 

Draugijos ir klubai suauko 
jo Vilniaus lietuviams apie 
$60.0-0. Jų vardus ir paauko Į 
tas sumas paskelbs pats ko
mitetas.

Po programos buvo šokiai 
ir .užkandžiavimai. Senimo ir 
jaunimo buvo pilnos abi sa
lės. Vakaras, tikrai, buvo gra
žus ir reikšmingas. Daugiai/ 
tokių vakarų ir tokiems gra 
žiems tikslams.

Tylus žiūrovai

kun. A. M. Linkus suteikė 
Moterystes Sakramentų jauna 
ir pavyzdingai porelei: Elenai 
Pagojūtei ir Vladui šlnžui.

Laike šliūbo gražiai solo 
giedojo E. Pečiukaitė, be to 
bažnyčia buvo pilna žmonių.

Klebonas pasakė gražų ir 
iškilmėms pritaikintų pamoks
lų. Bažnyčia buvo gražiai iš
puošta gėlėmis.

Vakare parapijos salėje į- 
vyko šaunus vestuvių poky
lis, kur dalyvavo apie 200 jau
navedžių giminių, draugų iv 
svečių. Džiaugiamasi, kad su
sikūrė parapijoje nauja ir kil
ni šeimynėlė.

Bridgeportiečiai!
Vienintelė Bridgeporto L:e- 

tuvių Politinė organizacija — 
11 Wardo Lietuvių Demokra
tų organizacija, šeštuose save 
gyvavimo metuose, jau šešta 
vasara rengia išvažiavimus 
pasilinksminimus - piknikus 
Šios vasaros išvažiavimas — 
piknikas įvyksta sekm., bir 
želio 2 d., Liberty Parke, bu 
vusioj Dambrausko faunoj, 
prie 83rd ir AVtI Ičvv Springs, 

| Rioad, ‘Willow Springs, 111.

ŠŠ. Petro ir Povilo- parap. 
mokyklos užbaigimo vakaras 
su labai gražia programa į- 
vyksta birželio 9 d. parapijos 
salėje. Visi kviečiami daly
vauti.

Parapijos antras ir metinis 
piknikas bus liepos 28 d. Vy
tauto parke. Parapijos komi
tetas ir veikėjai jau pradeda 
veikti, kad piknikas pasisek
tų. Rap.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKA SPAUDĄ.

Šia proga kviečiam visus 
bės visu smarkumu ir reilca-į bridgeporticfius skaitlingai 
ląua iš lietuviu tautos dau? dalyvauti, pasidžiaugti g;a- 
pasiaukojimo, apdairumo iii žioja pavasario gamta, pasi- 
darbo. Be svetimųjų atbėgę

Rengiasi Piknikui
Kaip teko nugirsti, nariai 

draugijos Palaimintos Lietu
vos stropiai rengiasi prie sa
vo pikniko, kuris įvyks sekm., 
birželio 9 d., Kubiliaus dar
že, netoli tautiškų kapinių.

Šiai senai draugijai pri
klauso- daug lietuvių biznie
rių, tad ir  draugios piknikai 
būna labai linksmi. Jau da
bar draugijos nariai, gyvenų 
Bridgeporte, juokaudami tar
pusavy ginčijasi, kam teks 
piknikui skiriamos dovanos, 
nors jų bus gana daug.

Rašus šių žinutę irgi tikisi 
šį-tų laimėti; jei ne pats lai
mėti, tai kito laimykio para
gauti. 'Jog; pernai taip buvo. 
Draugijos laimėtojai yra ge
raširdžiai. B. j .  J.

ORO KOMANDOS VADAS
Didelis orlaivis užvardintas 

Cbesterfield cigaretams yra 
“ oro komandos vadas” Cbes
terfield kampanijai birželio 
mėnesiui, kuri paleista šių sa
vaite angliškai ir ateivių spau 
dai iš Liggett and Myers To
bacco Co.

Žymesnieji skelbimai yra 
tie, kuriose rodoma žvaigždės 
New Yorko muzikalinio per
statymo, “ Higher and High
e r k i n o  artistus. Douglas 
Eąirbanks, J t ., ir Gary Coop-. 
er; ir Poley MeClintock ir ' 
Domia Doe iš (Fred Warring’s 1 
radio programo. Kiekvienas

JAUČIATĖS NUVARGĘ 
SKAUDA GALVį 

NESMAGU?

m

m

KADA sunkus m ais tas  i r  persi
valgym as sustabdo Jūsų vidu
riu s  .. su te ik ian t varginančius 
guzus, blogų kvapų, a ltru n ių  i r  iš

pūtim ų nuo užkietėjim o... k ram tyki- 
I te  FJBKN-A-MINT, sk an ų  kram to- 

.nųjj gum ų vidurių  liuosuolojų. P ri- 
iinnus skonis. P agelbsti paliuosuoti 
v idurius Švelniai i r  prilm niai. Vei
k ia  m aloniai, bet tik ram  suteik im ui 
laukiam o paliuosavim o ir  norm alio  
sm agum o gyvenime. E konom iškas 
FE E N -A -M IN T  p a tin k a  visai šei
m ynai. suaugusiem s ir  kūdikiam s. 
M itinai pasitik i FE EN -A -M IN T . G au
k ite  FE EN -A -M IN T šiandien. A tsi
m ink ite  šį pakelį.

skelbimas yra tikrai įdomus 
nes rodomi viršminėti artis
tai ir kaip jie padeda pas
kelbti linija “ ar jūs rūkote 
cigaretus kurie patenkina.”

Apart laikraščių kompani
jos skelbimai duodami žurna
lams, per oro bangas ir t. t. 
Įdomiausios radio programos 
yra Fred AVaring’s “ Pleasure 
Time” ir Glen Miller’s 
“ Moonligbt Serenade.”

(Skelb.)

Phone Virginia 9780
M ykolas ir Elzbieta 

R U D A U S K A I .
H0LLYW00D INN Prop. 

Svetainę renduejame susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, Iii.

lių, pareiškė konsulas, Vil-
linksnlinli gražiame tyrame o- j 
re ■ po atviru dangum i sueit i

•Siaus-srityje yra daug lietu-Į i artimesnę pažintį su musijį 
viii atbegelių ir suvargusių k°l°nij°s darbuotojais politi-j
žmonių — juos visus Lietuva ’ios dirvoje, ir kuriems bus j

•ir lietuvių organizacijos šel-noras, galės pasidiskusuoti,, 
pic ir užlaiko. Šių pastarųjų niūsų kolonijos bėgamais po-| 
parėmimo reikalu, Lietuvos taniais klausimais, 
organizacijos kreipiasi ir  į j &i0 išvažiavimo rengimo ko-į 
užsienio lietuvius. Užsienio misija, deda visas pastanga.- j 
lietuvių, sakė. konsulas, para-[ vįSUs dalyvius pilnai paten-l

A merican
INTERIOR GLOSS

■k A high gloss 
W  enamel flnish 

lor walls and 
woodwork —  especlally (Ina for kitehena 

and bathroomsi 
and Ita  tilo-lika  
a m o o th n e s a  
rendors the sur- 
fa c o  e a s y  ta  
nl«an.

Klausykite ‘Draugo’ Radio Programa
A n tra d ie n ia is  
W G E S  (1360  k il.) 
7:30 valandų  vak.

Įd o m ū s  p ranešim ai -  
žinios - m uzika - dai
nos. D alyvau ja  ge
riausios m eno  jėgos.

Kviečiam e visus m ūsų  gerb iam us skaity to 

jus pasiklausyti šių rad io  p ro g ram ų , nes bus 

dedam os pastangos p ad ary ti jas kuopuikiau- 

sias ir  vertas jūsų  pasiklausym o.

W G E S  -  K iekvienų A n trad ien į -  7:30 v . vak.

PIRKITE NAUJAUSI

CHRYSLER AR PLYMOUTH

ALEX ALESAUSKAS &  SONS
W holesale F u m itu re  C o.

6 3 4 3  So. W estern  Avenūe
M PUBUO  6051

ma plaukia ir  didėja: tam 
tikslui organizuojasi komite
tai, organizacijos rengia pa
rengimus, aukoja iš iždų, ra
gina savo narius aukoti k 
apsidėti nuolatiniais mokes
čiais.. Žodžiu, visais frontais 
einama prie tikslo, prie Lie-

kinti, o jau mylinčius Šokti, j 
tai tikrai ipatenkinsim, net 
turim nusamdę tikrai gera or
kestrą. Bronius J. Jakaitis!

Nemokyti žmonės visuomet1 
visu smarkumu demonstruojal 
savo žinias. Btevens!

(99GAL.

Southwestern Paint
AND

Wall Paper Co. 
2338 SOUTH LEAVITT ST. 

Tel. MONroe 8172 
PETKAS CIBULSKIS. Sav.

Tai yra geriausi ir gražiausi automobiliai Amerikoj, m odem iškai iš
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi Išmokėjimai, teisingas patarnavi
mas. Turime daugybę vartotų automobilių, vėliausios mados, prieina
momis kainomis.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 S. A rcher A vė., Chicago, III. 
Phone: VIRginia 1515

Tel. WHlow Springs 1067
ŠVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA

FRAN &  E D D IE ’S
A rcher & Keane Avės., Justice, III.

Blatz Pilsener ir Blate Old Heidelberg 
Chop Sūey Trečiadieniais — Fish F ry  Penktadieniais 

Eduardas J. Kukaitis — Frances Kukaitis

K O N T R A K T O R IU S
N A M Ų  S T A T Y M O

REA L E S T A T E
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšbs naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bų be Jokio cash {mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. 
(Išgaunu geriausg atlyginimų iš 
Pire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių nam ų). Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. R eikale kretp* j 
kltės prie:

J O H N P A K E L
6816 S. W estem  A vė. P h o n e  G rovehilI 0306

■s.

SKOLINAME PINIGUS 
ANT PIRMįl MORGIČiy

PINIGAI Apdrausti ik i $5,000 per Fedcral Savings and Loan Insurance  
Corporation, po U. S. Government priežiūra.

MOKAME 3 Į%  už PADETUS piNiGus
Ofiso valandos: 9:00 vai. ryto Iki 5:00 vai. vak . 

Pirm adieniais iki 8:00 vai. vak.

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
6816 S. VVESTERN AVĖ. PHONE OROVEHILL 0306

JOHN PAKEL, Sccretory

BERTHA PUZAUSKIS 
WHOLESALE DEALER »  QUALITY MEATS

M Ė S O S  IŠ V E Ž IO T O JA  K R A U T U V Ė M

Prista tom e visokios šviežios mėsos.

D au g  m etų  patyrim o m ėsos p rista tym o 
biznyje . - *

T rokas naujausios, isdirbystes su  šaldym o 
įrengim ais a rb a  uR efrigerated”

Biznio Telefonas Yands 7 2 0 0  
Rezidencija

6 6 3 5  So. R ockw ell S tre e t  
G rovehilI 0 3 1 8



o  r g  g  g  g  ar Penktadienis, gegužės 31, 1040

D IE V O A P V E IZ D O S P A R A P IJ O S  P IK N IK A S
įvyks Sekmadieni, Biržeh'o-June 2-tra Diena, 1940 Metais

V y ta u to  P a rk e , 1 1 5  G atvė , a r t i  P u lask i Road

Visus savo mielus kaimynėlius nuoširdžiai kviečiame atvykti j mūšy, aštuo- 
•> niolikiečių, pikniką ir kartu su mumis pasisvečiuoti, susipažinti ir gražiai lai-

ką praleisti tyrame ore. KLEBONAS IR KOMITETAS. ®

Atgarsis pieno streiko.
Pienininkų streikui, prasidė

jus, moteris, gyvenanti prie
miestyje Chicagos šiaurėje, 
skambino savo pienininkui ko
dėl jai neatvežta pieno. Pra
nešta kad išvežiofcojaj austrei- ro Akademijoje.

kuota adv. C. P, Kai,, kuris 
prisidėjo prie ‘ Draugo ’1 

Spaustuvės Mašinų Fondo, 
šimtinę paaukodamas.

• * #
Panelė Cloria Stankūnas, 

duktė žinomo Bridgeporto fo- 
tografisto pono ir.ponios Stan 
kūnų, 3315 So. Halsted St., I 
seklu., birželio 2 d., dalyvaus 
piano koncerte, Šv. Kazimie-

iDEDIKACIJA “DRAUGO”, 
'RAGIO PROGRAMOS 
ADV. C. KAL

Kalba kun. J. Mačiulionio, 
pasakyta iŠ WGES

stoties.

negalėsianti gauti

. “ Draugę”  «ina kaip, savo BBTGHTON PABK. — Dr- LONDONAS, geg. 29. — I BEMKITE, PLATINKITE
vaikų. Keblesniuose klausi
muose jis pasikviečia specia
listų, kurie visuomet sėkmin
gai apgina mūsų dienrašti. 

Matydamas mūsų dienraščio

stės Saldžiausios Širdies V. ’J.I Žiniomis iš Atėnų, Jugoslavi-; KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.
No. 1 susirinkimas bus birže
lio 2 d. parapios mokyklos 
kambary. Nariai malonėkite 
laiku būti, nes turime daug

ja  ir K il im in i  ja nusprendi! si os 
savo aukso atsargas nukelti į 
J. A. Valstybes. W OLK S T U D IO  

1945 West'35* Street .

kavo ir 
pieno.

“ Na, tai atvežkite man kar
vę!”

Taip i r  padaryta. Karvė 
naktimis uždaryta didelėj šu- 
no būdoj. Kas rytų pieninin
ko tarnautojas atvažiuodavo 
ir karvę pamelždavo. Streikui 
pasibaigus atsiimta karvė.

Moterys, pasirodo, gana ap
sukrios.

• # •

Panelė. Stankūnaitė užsipel 
nė piano mokslo pilną stipen 
diją Mundelein kolegijos pi 
ano mokykloje.

Tame pačiame koncerte pa 
sirodys daugelis kitų akadc- 
mdkių, kurios baigia piano ii 
balso mokslo skyrių, kaip bu
vo pirmiau pranešta.

Primenu, įžanga dykai šiam 
koncertui, sekmadienį, birže
lio 2 d., 3 vai. popiet, Šv. Ka
zimiero Auditorijoje.

stoja į “ Draugo”  Garbės na
rius ir  paremia mūsų Spaus- 

Marąuette Park kolonija yra'turės Masinių Fondą. Mes 
Jaiminga,nes čia randasi graži esame labai dėkingi adv. C. 
Šv. P. Marijos Gimimo para- Kai už straipsnius, legalius, 
pija, čia Šv. Kazimiero vie- Į patarimus ir  parėmimą mūsų 
nuolynas ir  akademija, č ia !spaustuvės Mašinų Fondo.
Šv. Kryžiaus ligoninė.. Nega
no to, čia randasi žymius skai
čius profešijonalų ir  aukštos- 
kultūros šeimų.

padidinimą ir  pagerinimą, jis kiI aPtarti ir  atsiveskite Bau- 
jų narių, nes įstojimas veltu:.

G. S. P., rast.
Remkite Lietuvišką 

Žyduką
j f a  otse/t- 

5 0  y e a to

ADVANCED PHOTOGRAPHY

Susirinkimai
Draugi jos Šv. Petronėlės 

pusmetinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, birželio. 3 diena.

Advokatas Kazys Kai šioje 
kolonijoje gyvena su savo 

žmona ir  sūnum. Adv. C. Kai 
skaito “ Draugą” , į jį rašo į - j 7:30 vaI- vakare, parapijos 
domių straipsnių iš teisių, po-: svetainėj. Narės malonėkite

1 Palaiminti yra tie, kurie 
alksta ir trokšta teisingumo.

(Mato Evang.)

P i r m o s  R ū š i e s  
JUODŽEMIS 

gėlynams ir žolynams
Parduodam e bušeliais a r  vežimais 
1 bušelis 25c: 5 bušeliai $1.00; 

15 bušelių $2.50.
STANLEY GAVCUS, 

110 iSo. Ridgeland Avė.
WORTH. ILLINOIS 

Tel. Oak Lawn 193J-1

NATHAN
KANTER

MUTUAL
LIQUOR

CO.
■yVholesale 

4707 So.

Halsted' St. 
Tel. Blvd.

0014

l.OWEST POSSIBLE PKJCES 

PHONE LAFAYETTE 2813.

NAUJUOSIUS LIETUVOS
Ž E M L A P IU S

Galima gauti:
“Draugo” Raštinėje

Kaina . . . . . .  tik 40 centų.
Per paštą . . . . . .  50 centų.

C L A S S I F I E D

Antradienio vakaro “ Drau-. 
go”  radio programos daini-l į  Liarbes 
niūkė panelė Irena AitutytėJ Kanauninkus 
gražiai padainavo dainas
“ Mano gimtinė.”  “ Dukružė
lė ;”  “ A zra;”  “ Parmena ir  
Gelių puokštelės.”

itikos ir  visuomenės srities. 
Adv.' C. Kai straipsniai talpi
na labai daug patarimų žino
tinų įvairiais momentais. Tai
gi, visiems “ Draugo”  skaity
tojams jis labai gerai žino
mas.

Adv. C. K ai “ Draugui”  yra

būti ir sugrąžinti tikietus ir  
pinigus nuo serijų.

A. Laurinavich, rast.

KAUNAS. — Į  garbės ka- 
naunininkus pakeliami dek.
Kapočius, prof. Meškauskas, I daug pasitarnavęs ir  teismuo

Lietuvių Keistučio Pašalpos 
klubo priešpusmetinis susirin
kimas įvyks birželio 2 d., Ifo- 
llyvvood svetainėj, 9417 yy. 

yra !43rd St., 12 vai. dieną. Malo- 
iuo-,nėkite atsilankyti. Duoklės

CONRAD 
Fotografas

S tudija įreng ta  pir 
mos rūšies «*u m o
derniškom is užlaido
m is Ir Hollywood 

, šviesomis. D a r b a s  
G a r a n t u o t a s .

420 West 63rd Street 
Teh: Biznio — ENGlewood 5883. .

Bes. — ENGlewood 5840. <
prof. Sandanavičius, vice-dek. se, nes ilgus metus jis y ra  bu- bus priimamos nuo 

Antradienio programa dedi-l Katela. (KSB) vęs “ Draugo”  legaliu patarė-, to. Helen m

SALUTARAS BITTERS 
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 aptiekosc, vi
sose užeigose, arba nuo išdirbėjo.

SALUTARAS STOMACH 
BITTERS

639 West 18111 St, Chicago, HL 
Tel. CANAL 1133

11 vai ryt- 
Helen Chapas, rast.

Copynght 1910, 
I mcbtt & Alma 

Toucce Co.

GERIAUS PAGAMINTAS 
GERESNIAM RŪKYMUI
Kiekvienas Chesterfield tu ri prisn 
laikyti prie vieno tinkamo standardo 
kaslink didumo ir formos vešesniam, 
geresnio-skonio, aiikiai-lengvesnh 
am užsirūkymui. Cheslerfields visaip 
yra tinkamai pagaminti suteikti Jums 
c igare tę  kuris tikrai patenkina. 
(Kaip matoma naujoj film oj "TO* 
BACCOLAND, '

P A R D A V niU I
B rlgliton P a rk  Biznio N am as 

Storas ir  lie tas pagyvenim ui ir  dviejų 
k a rų  garadžius. P arsiduoda visai p i 
giai.

CHARLES ZEKAS
4425 South Fnirf.'eld A vcnue 

Tol. L A Fayctte S24S

PASKOLOS ANT NAMŲ
SIMĄ NO DAUKANTO F E D E R A L  

SAVINOS & LOAN ASSOCIATION 
o f Chicago

2202 West Cermak Road
TEL. CANAL 8887

Ben. J. Knyftnnu^kas. R aštin inkas

PARDAVTMUI NANTAS 
P ardavim ui 3-fletų nam as Brldge- 
porte. A tsišaukite; K azim ieras Lan* 

2831) G nu f h  T V n lln e p  S t r e e t

PARDAVIM UI NAMAS
5 kam  b. m ūrin is nam as, furnaee 
heat, 2 c a r  garage, M arųuette  Pk., 
$4.200. A tsišaukite: A n tanas fv š -
kauskas, 6830 So. A rtesian  Avcnue. 
Tel. R enublic 7914.
PARDAVIM UI ARBA MAINYMUI

P ardavim ui bizniavas nam as a n t nc- 
biznlavo. 2 k rau tuvės ir  S fletal. 

4723-25 South H alsted  S treet.
PA RD AV IM U I NAMAS IR  BIZNIS 
P ardav im ui nam as. G kam baria i v ir
šu j: tavernas Ir 4 pagyvenim ui k am 
bariai p irm am e aukšte . M ūrin is g a
ro džius. T averno fiksčarlnl visi n au 
ji. Parduosim  pigiai. R andasi an t 
63-Čios gatvės. A tsišaukite: Telefo-

i mis P.ROspeet 3078-
PASK0L0S ANT PIRMŲ

APDRAL’DA—.INSURANCE
A pdrausk savo A utomobilį a rb a  
T roką šiandien, nes ry to j ga li 
būti pervėlal. Mes apdraūdžiam  
Autom obilius už num ažin tą  k a i
n ą  ir  galiam a Išm okėti per 3 
mėnesius, be komiso. Pavyzdžiui: 
L iability  nuo $5,000. ik i $10,000 
i r  P roperly  D ancige ik i $5,000. 
kainuo ja  d ab a r tik  $30.60 a rb a  

$7.66 J mėnesj.
Taipgi apdraūdžiam  Storų 

Langus. R akandus. N am us i r  
k itą  tu r tą  20 procentu pigiau, i r  
atsakom lngoj A pdraūdos B endro
vėj. Dėl platesnių inform acijų , 
k reipkitės prie įgaliotinio:

K . J . MACKE-MA0IUKA8
2346 W. 691h St., 2 -ros lubos 

Tel. P ro spec t S14O

A tnaujink ite  i r  P ag ražink ite  
N am ų G rindis

“DUSTLESS II .O O R  SANDING” 
A pkainavlm as D ykai —

3 5 M etų P atyrim o 
D arbas G varan tuo tas 

Del Specialių Sąlygų
Šaukite D abar 

C OM PI.ETE PLOO R SERV IC E 
Telefonas N orm ai 4799

M AKUUETTE PA RK O  A PY L IN - 
JK kJ  S cottaglal n uo  $1600.00 ir  au - 
, kščiau.
i 15 bungalo trs nuo  $3500.00 i r  a u 

kščiau.
27 dviflačiai n uo  $6000.00 I r  a u 

kščiau.
18 k e tu rflač iu  nuo  $9500.00 I r  • 

• aukščiau.
T aipgi sta tom e n au ju s  nam us Ir 

. ta isom e senus, parū p in am e pasko- 
1 las ant' lengvų išm okėjim ų. A pskai

č iav im as. veltui. T u rim e ap ie  150 
form ų, didelių Ir  m ažų neto li C hi
cagos. K as k ą  tu r ite  m ainy ti a rb a  
norite  pigiai p irk ti, k re ip k itė s  pas 

O P . SUROMSKIS,
0921 So. \V cstcrn Avcnue 

TcL R epub ltc  3713 
V akara is P ro sp ec t 0176.

MORGIČIŲ
nuo 1 ik i 20 m etų . Visai lengvais 
m ėnesiniais atm okėsim ais. D el pla
tesnių in form acijų , k re ipk itės l:

1 GEDIMINAS BUILDING & 
LOAN ASSOCIATION 

4425 South Fairfield Avenue
_______ TeL IiAFayotte 8248

LIETUVOS VYČIŲ 
PIKNIKAS — LIEPOS 4 D. 
VYTAUTO PARKE

PARDAVIM UI NAMAI 
M ąrąue tte  P a rk e  didelis bargenas;'

nam as. 2 fletai po 6 k am bariu s: du  
boileriai: 2 k a rų  garadžius.

2 fle ta i po 4 kam barius. K a rš tu  
vandenin  apšildom as, p rie  68-tos ir  
CampbelJ gątvių.

A įs išauk ite  3553 So, H alsted  St., 
lyrli:! teb 'fnnnokil,' Y /\H ds 5118.

N£ARQUETTE P A R K E  
S av in in k a i apleidžia. C hlcagą, J 15 
dienų tu r i būti* p a rd u o tas  b«mgalow 
6832 S. Maplewoo<] Avė.: 5 po I 
kam barius, š iltu  i n d ė n i ų  šlldom aa 
2 k a rų  garadžius.
T aipgi 4008 S. Maplėrvood Avė., 2 
fle tų  nam as; 4 po 5 k am b ariu s , t o "  
ta s  50 pėdų  pločio. 2 garadžlą i, ren- 
dos į m ėn. $50.00, A budu  nam us 
parduosiu  už te is in g ą  paslū lijim ą, su 
mažu įm okėjim u. (X P . Sui-om skls 
inanager. 6921 S. W estėm  Avė., teL 
R epub lic  3713. N am ų  te le fo n as  i— 
P ro sp ec t 0176.

A r  j ū s  r ū k o t  c ig a re tą  k u r is  y r a  vėsesnis, 
k u r is  y r a  lengvesnis, i r  geresnio skonio ...

A  r  g a u n a t  v is ą  m a lo n u m ą , k u r į  C h e s te r f ie ld ’s 

TIKRA KOMBINACIJA p a s a u l io  g e r ia u s ių  c ig a re to  ta b a k ų  
s u te ik ia  m il i jo n a m s  r ū k y to jų  k a s d ie n  . . . m a lo n u m ą  
le n g v e sn io , v e še s n io  i r  g e re sn io -sk o n io  c ig a re to ?

Chesterfield kombinacija tikrai patenkina.

Padėti Pinicai kas Mėnesi iki 11 Dienos. Neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos.
ATSARGOS KAPITALAS -  £340,000.00

TURTAS V IR Š -------------04,700,000.00
Dabar mokam pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO
JUSTIN JIACKIEWICH, Pres.

C harte red  b y  U . 8 . G overnm en t 
SAVINGS F E D E R A L L T

TNSURED 
____ •

4192 ARCHER AVENUE 
TEL. VIRGINTA 1141

VAL ; •  Ud 6 p. (k Trečtad.: •  iki 11:00 p. fieštad.: •  Iki 8;00 r , ▼,


