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T R U M P A I 
Rašo A Skirias 

Lietuvaites labai gabios mu
zikos i r dainavimo srityje. 
Kiek nuoširdžiau padirbėju
sios jos ' pralenkia kitatautes. 
Štai, birželio 3 d. Šv. Kazi
miero Akademijos koncerte 
(pasireiškė naujom muzikos ir 
dainavimo srityje .besivystan
čios kūrybines pajėgos. 

ROOSEVELT TARĖSI SU MUSSOLINIU 

Dainavime vystosi ir bręs
ta balsai šių jaunučių akade-
mikių — Ad. Druktenytės, P. 
Švagždytės, H. Lesauskaitės. 
Gana jau subrendęs ir galin
gas balsas pasireiškė Moni
kos Neaabit. Be šių Šv. Kazi
miero Akademija turi visą 

BANDYTA ITALIJĄ 
SULAIKYTI NUO KARO 

Mussolini iškėlė neįmanomas 
sąlygas ir viskas nutrūko 

WASHINGTON, birž. 4. — 
Iškelta aikštėn, kad preziden
tas Rooseveltas per dešimtį 
dienų turėjo netiesioginius pa 
sitarimus su Italijos premje
ru Mussoliniu, kad Italiją su
laikyti nuo įsikišimo karan 

Vokietijos pusėje. 

Pagaliau prez. Booseveltas 
eilę gabių dainininkių, iš ku-, t i e s i o g i n i a i s u s i s į e k ė su prem 
rių Chicagos lietuviai galės 
gauti daug paramos savo pro 
gramoms. 

Pianino srityje gabiausio
mis pasireiškė Gloria Stankū
naitė, Felicija Žaldokaitė, Flo
rencija Poškaitė ir Sylvija 
Bačkutė. 

Stankūnaitė muzikos srity
je laimėjo stipendiją į Mun-
delein kolegiją. Puiku! Lietu
vaitės per konkursinius egza
minus laimi pirmąsias vietas 
ir gauna stipendijas. Tai ket
virtoji muzikos i r mokslo lie
tuvaičių stipendija į Hunde-
lein kolegiją. 

Mussoliniu — kalbėjosi tele
fonu. Atrodė viskas eina g^-
rojon pusėn. Tačiau praeitą 
penktadienį visi tie pasitari
mai visiškai nutrūko — Mu-
ssolinis atsisakė priimti J . A. 
Valstybių ambasadorių. Po 
to vokiečių lakūnai puolė pie
tinės Prancūzijos stambiosios 
pramonės centrus. 

zijai iškėlė stambias sąlygas 
už neįsikišimą karan. J i s rei
kalavo keletą Prancūzijos de
partamentų prijungti Italijon, 
atiduoti Tunisiją ir dalį kitų 
kolonijų. Pagaliau pareikala
vo, kad Prancūzija išgriautų 
savo Magįnoto tvirtovių lini
j a 

Prez. Rooseveltas šias Mu 
ssolinio sąlygas persiuntė 
Prancūzijai, kuri tai visa 
griežtai atmetė. 

Prez. Rooseveltas netekęs 
vilties numaldinti Mussolini, 
sakoma, pataręs Prancūzijos 
vyriausybei nusikelti į Afriką, 
o Anglijos vyriausybei — į 
Kanadą. Be to, abiejų vals
tybių karo laivynus prisiųsti 
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IŠVADUOTA 335,000 
SANTARVĖS KAREIVIŲ 
^ A p i s tai praneša Anglijos 

ministras pirm. Churchill 
LONDONAS, birž. 4. — 

Britanija kad ir viena kovos 
su priešu iš kitų savo impe
rijos dalių iki "naujasis pa
saulis *' susimes, jai gelbėti, 

ropoję totalitines valstybes. 
Ministras pirmininkas be 

kitko su pasididžiavimu prane 
še, kad iš vokiečių žnyplių 
Flandrijoje išvaduota ir An-

pareiške parlamente ministras! glijon atkeldinta apie 33.">, 
pirmininkas Churchillis. 'Nau 
jasis pasaulis ' , tai J . A. Val
stybės. Britanija tikisi, kad 

000 santarvininkų. 
J i s taip pat pažymėjo, ko d 

britų karinė ekspedicija Flan-

•TURIN 

anksčiau, ar vėliau Amerikai drijoje prarado apie 30,000 
savo pačios saugumui susi- karių nukautais, sužeistais ir 
mes triuškinti įsigalinčias Eu; dingusiais. 

BRITAI APIE SAVO 
LAIVU NUOSTOLIUS 

i į Amerikos vandenis ir iš čia 
Aiškėja, prem. Mussolinis vykdyti karą prieš Vokietiją 

per prez. Rooseveltą Prancū- ir Italiją. 

J a u Šv. Kazimiero Akade
mija baigė savo mokslo me
tus. Šiemet Alma Matri's iš
leido į gyvenimą gražų mer
gaičių būrį — net 62. Reikės 
t ik džiaugtis akademijos au
gimu ir jos pasisekimu. G ra-

Italijoje reiškias ypatingas 
bruzdėjimas - pasirengimas 

ROMA, birž. 4. — Šiandieni p - . . „ . . . , , - r , y a 
posėdžiauja italų ministrų kaj U H Al M JA U Z t I N A 
bineta's. J o nuosprendžius vi
sados turi patvirt inti vyriau
sioji fašistų taryba, kurios su 
sirinkimas nepaskelbtas. 

Gana to, Italijoje vyksta ne 

SKLEIDŽIAMUS GANDUS 
ATĖNAI, birž. 4. — Grai

kijoje paskleisti gandai, ( kad 
Salonikai paruošti priimti 

T " " "~" f ~ T ~*~ i paprastas karinis bruzdėji-į _ *7~4_i« Z • „ 
duantems imkime nepailsti,- * r ° \ santarvės valstybių kariuo 
4 'nenuleisti sparnų" , bet to- " . . .. . ._ _.. 
.. . . . . , . . . .1 Cia ir kitų miestų aikštėse 
liau siekti mokslo, sėkmingai ,A . ., . ; . . 
» .. . »y. .. i , , , i itai'syti radijo garsintuvai, 
kopti i aukštą n mokslo k a i - / * „ «_. 

matyt, atsargų šaukimui. 
Speciali sargyba skirta sau 

ną. 

. . , . goti britų konsulatą. 
Karas kuo tolvn, tuo l ab iau - 0 _ , . . , , . _ , 

.. . i Italai rezidentai skubotai 
siautėja, naikina turtus meno 

Vokiečiai pilnai ap. v dirbę su santarvininkais išilgai an-l LONDONAS birž 4. 
gliškos sąsmaugos, jų 603,000 kariuomenės dabar p a s u k a m a " B r i t u a d m i r a l i t e t a s paskelbė, 
Paryžiaus frontam (Acme telephoto.) . . *J 

J ,kad Britanija, vaduodama 
santarvininkus iš Flandrijos 
(Prancūzijos ir Belgijos) pra
rado 30 laivų: 6 naikintuvus 
ir 24 mažesnius karo laivus. 

Santarvininkų divizijų va
davime iš belgų ir prancūzų 
uostų dalyvavo 887 įvairių 
rūšių laivai, pradedant stam
biaisiais karo laivais ir bai
gus motoriniais mažaisiais. 

VOKIEČIAI GALŲ GALE 
PAEME IR DUNKIRKĄ 

BERLYNAS, birž. 4. -
Vokiečių vyriausioji karo va
dovybė prafttšę, kad vokiečių 
kariuomenė jau paėmė Dunkir 
ką — paskutinį angliškos sąs
maugos uostą Prancūzijoje. 
Be to, ten nelaisvėn paimta 
apie 40,000 santarvininką ka
rių, kuriems nebuvo lemta pa
sprukti į Angliją. 

Vokiečiai sakosi, dabar jie 
visomis savo jėgomis nusisuks 
pietinės Prancūzijos link. 

menę; 
Turkai per radiją puolę 

graikų vyriausybę dėl jos ne
ganėtino į'siginklavimo; 

kūrinius, žymias asmenybes 
ir tūkstančius nekaltų asme-J 

apleidžia Egiptą. 
Turino gyventojų daugu-

XT -. • i--~x- i • i m m liepta nusikelti į -apylin-
nų. Į Nesenai vokiečių oriai- *\ • ^ T 

, «. v . ..' kes. Turinas yra svarbus italų 
viai sudaužė grazųjų, senąjį ' ' 
. . . . . . . - i pramonės centras ties Pran-
istoranj Gento miestą, su pui- ^ . . . 
m . v , - J cuzijos pasieniu, 
kiaušiais meno sedervais is - ^ . . . , . . 
ss> s* a i l s *• v - v Organizuojami tarnvbai vi-
16, 17 šimtmečio jo baznycio-j ° J 

se ir muziejuose. 
J a u bombos kr inta ant Pa

ryžiaus. Ar liks 'sveiki Eife
lio bokštas, Notra Dame ka
tedra, Tautinis muziejus, me
no muziejus? Kažin T Karas 
nieko nebrangina. Bus palai-į 
doti milijoninės vertės meno 
šedevrai liepsnose ir griuvė
siuose. 

si tie, kurie gali aukoti krau
jo-

Fabrikų darbininkai visurj 
viešai .pareiškia savo ištiki-'-

Dėl to turkų laikraščių įve
žimas Graikijoje uždraustas; 

Turkų vyriausybė reikala
vusi leisti į kai kurias graikų 
salas iškeldinti kariuomenę. 

Minėtus i r ki tus įvairius 
karinio pobūdžio gandus vy
riausybė griežtai užgina. Pa
žymi, kad tai fantastiški ir 
pikti prasimanymai. 

VOKIEČIAI PAKAUTOJO 
PUOLIMUS 

BERNAS, Šveicarija, birž. 
4. -7- Vokiečių lakūnai šian
dien pakartojo savo puolimus 
Rhone slėny, pietinėj Prancū
zijoj. Spėjama, kad vokiečiai 

j šiuos puolimus vykdo iš Ita-
Į lijos. 

HITLERIS PASKELBĖ 
SAVO TIKSLĄ 

BERLYNAS, birž. 4. — 
Iš vakarinio karo fronto Hit-r 
leris šiandien per radiją pas
kelbė atsišaukimą. 

Tarp kitko jis pažymėjo, 
kad jo vyriausias žygis yra su1,. 

Vi'siems šiems laivams bu-
,vo pakankamai darbo, nes 
toks didelio apėmio armijų 

naikinti ' santarvės* Valstybių! vadavimas negirdėtas istori-
kariuomenes ir laimėti karą. «l°Je# 

Anot jo, santarvės iki šiol j Nepaprastai sunkiomis ir 
netekusios 1,200,000 karių. i pavojingomis aplinkybėmis 

Nuo geg. 10 iki birž. 1 d / v y k o vadavimas. Visi laivai 
vokiečių nuostoliai: 10,250 žujbuvo vokiečių atakuojami ori 
vusiųjų, 8,463 dingusiųjų ir ,nėmis bombomis, kulkosvai-
42,523 sužeistųjų. i džiais ir artilerijos šoviniais. 

SENATORIUS IŠKELIA 
PREZIDENTO ŽYGIUS 

WASHINGTON, birž. 4. — 
Senate svarstant lėktuvų ir 
ginklų pardavimo santarvės 
valstybėms klausimą senato
rius Claude Pepper, deni. iš 
Fla., karštas prezidento Roo-
sevelto pozicijos rėmėjas, ne
tyčia nutraukė šydą, kuriuo 
pridengti prezidento slapti 
žygiai Europos karo reika
lais. 

Iš jo kalbos 'suprasta, kad 
prez. Rooseveltas per ambasa
dorių Romoje pasiuntęs gra
sinimus Mussoliniui. Laiške 
prezidentas pažymėjęs, kad 
jei Italija įsikiš karan Vokie
tijos pusėje, tada Amerika 
bus priversta pakilti karan 
Anglijo's ir Prancūzijos pusė
je-

Tuo klausimu J. A. V. am
basadorius Romoje ilgai kai-

mumą valstybei i r vyriausy-f 

GRĮŽTA U. S. PA-
' SIUNTINYS DANIJAI 

Ar karo ugnys nepalies Lie
tuvos? Tokie baimės jutuliai 
pereina per kiekvieno lietuvio 
širdį. I r Rusija norės savo da
lį grobio šiame kare atsiimti. 
Žinoma, tai už ekonominę tal
ką Hitleriui. Ar tik neateina 

bei. 
Pr i imta atvykusi Jugoslavi 

jos prekybos delegacija. 
Daugiau atsarginių pašau^ 

k ta tarnybon. 

bejosi su Mussoliniu. Paskiau 
! Mussolinis atsisakė priimti 

'KARO PROPAGANDA F A t U k t a S n e p a p r a s t a i sta111" į ambasadorių. 
PASUNKINS GYVENIMĄ [bus žygis. Dėl to divizijų va-1 s t e ^ t o j a i p a ž y m i , kad jei 

davimo vadai nusipelnė d i d e - | t a i y i s a t e i s i n g a j tad nepap-
WASHINGTON, birž. 4. — Įę pagarbą ir jie yra apdova-

Kongreso demokratai a t s t o - | n o t i . Pats karalius juos svei 
kino dėl jų didvyriškumo. 

DIDINA IŠLAIDAS 
LAIVYNUI 

WASHINGTON, birž, 4. 
Senatas pravedė bilių, kuriuo 
padidinamos 11 nuošimčių kaĮ 
ro laivynui išlaidos. 

i vai j a u ieško šaltinių ginkla-
1 vimosi išlaidų sudarymui. 

Ta rp kitko jie siūlo už me
tines pajamas išimtį sumažin
ti nevedusiems iki 700 arba 
800 do l , o vedusiems iki 2,000 
dol. Iki šiandien išimtis yra 
1,000 dol. 2,500 dol. 

\ KOPENHAGAS, birž. 4. —į PARYŽIUS, birž. 4. — Na-
J A. Valstybių pasiuntinys! eių lakūnai puolė prancūzų 
Danijai Ray Atherton pa-j uostą Le Havre. Svaidė lieps-

PRANCŪZIJA PAGERBĖ 
KARDINOLĄ LEINARTĄ 

PARYŽIUS, birž. 4. — 
Prancūzijos vyriausybė Gar
bės Legijono komandieriaus 
rangą pripažino kardinolui 
Lienartui , Lille arkivyskupui, 
kurs , įsiveržus vokiečiams, ne 
tik neapleido savo užimamos | laikas, kada Stalinas ims kel

t i savo antrąją, koją į Pabal-j vietos, bet dar daug kuo pa 
tijo vals tybes! O kas toliau T sitarnavo prancūzų civiliniams 
Vėliau vėl Pabaltijo valstybės ir kariniams autoritetams, 
virs Vokietijos i r Rusijos ka-' Lille miestas vokiečių už

kviestas pasitarimams 
vykti į Washingtoną. 

par- nojančias bombas. Sukelta 
daug gaisrų. 

DU PRANCŪZŲ VADAI 
PRIPAŽINTI KARŽYGIAIS 

SANTARVĖS KARIAI -
PRASTI KOVOTOJAI 

BERLYNAS, birž. 4. — 
Vokiečių armijų vakariniam 
fronte spaudos departamento 
viršininkas Įeit. pulk. Hesse 

rastai ir įdomu. 
Koncentruojama nacių kariuo 

BELGŲ KARININKAS 
GINA KARALIŲ 

LONDONAS, birž, 4. — 
Belgų štabo vienas karinin
kas, kuriam pasisekė su ki
tais belgų kariais išsisukti iš 
vokiečių žnyplių, pareiškia, 
kad negalima kaltinti karą-

Naciai sutraukia kariuomenę 
visu Prancūzijoje 

PARYŽIUS, birž. 4. -
Prancūzijos vyriausybė s i ! 
prancūzų generolus pripažino 
didvyriais. J ie y ra : gen. Blan-
čhard ir gen. Prioux. Abu pa
sižymėjo santarvininkų sėk
minguoju ištraukimu iš vokie 
čių spąstų šiaurinėj P r a n c ū - j d o t i p r i e ^ n u g a l e t i . Tai atli-

pareiškia, kad santarvės vai- liaus Leopoldo už jo pasida-
stybių kareiviai yra menki ko vimą vokiečiams. 
votojai ir vokiečiai be didės- T. . . . . _ . , 

.. J i s sako, kad prieš pasida-
mų pastangų nugali santar- . . . v. . . 

_ .. vima vokiečiams belgų armija 
ves armijas. . 1 , 1 1 

1 ilgą laiką buvo neprimiguvH 

Tikėsite, ar ne, , sako, jis. ir išalkusi, o prieš vokiečių 

zijoj: gen. Prioux, matyt, yra 

ro frontu* • 
1 

_ L imtas. 

PARYŽIUS, birž. 4. ~ y * traukia į pietinį P i ^ c o 4 ^ i e & ^ į į į ^ 
Pat ir ta , kad vokiečiams įpras zijos frontą, kur reikia laukti 
tu greičiu nacių kariuomenės n a u 3 ^ puolimų prieš Paryžių. B O M B A R D A V O MIUNOHE 
įvairiu rūšių daliniai koncen- š * s a v o P e r s i S ™ P f v i m * v 0 " N 0 APYLINKES 

. " . . _̂  . . .„.. kiečiai uždengia lakūnų veiks^ 
truojami ir pertvarkomi 1Š1I- . . , . x . ,,, , f„ 

J mais, kad priešas nepajaustų 
gai Aisne u p ė s — S o i s s o n s p a s i r u o š i m a B e t > kūip č i a sa_ 

ko vokiečių lėktuvai ir tan
kai. Tačiau visur lėktuvų tik-
sla's buvo galutinai apsidirbti 
su nusvaigintu priešu. 

Anot Hesse, Versalio tai-
BERLYNAS, birž. 4. — | kos sutartis yra svarbiausias 

Santarvės lakūnai bombarda-1 Vokieti jos įsiginklavimo reiŠ 

kad kai kuriems vokiečių P<H t a n k u s turėjo kovoti vien dur 
stininkų pulkams nebuvo pro ^ ^ ^ ^ j b r i t ų p a g a i . 
gos nė vieno šautuvo panau- ^ n e s u l a u k t a # 

Tad ir nenuostabu jei kara
lius pasidavė vokiečiams. 

šone. Prancūzu žvalgybos l a - , k o m a ) v o k i e č i ų priešas n u o ! vo Miuncheno priemiesčius i r Įk inys . .Ta sutartis P ^ ° » 
kūnai praneša, kad vokiečių lat budi. Prancūzai pasiren-l apylinkes. Nuostoliai kol te^^fa^jnta .us.rup.ntil h,aul 
kariuomenės gausingos virty-1 gę. ••šSnnmi. nežinomi. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS . — Nu

matomas lietus, griaustiniai, 
vėsiau. 

Saulė teka 5:15, leidžiasi 
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Vilnius Kanadoje 

Prof. Kasys Pakštas per porą mėnesiu 
valinėje Kanadoje su paskaitomis, šiuos žo
džius rašančiam jisai praneša; 

"Jums gal bus įdomi žinia, kad Kanadoje 
suradau du Vilnių. Vienas jų vadinamas Wil 
no yra Ontario provincijoj. Tai miestelis vil-
niečių įkurtas 1885 metais ir dabar turi 1600 
gyventojų, kurių tarpe yra 1033 lenkai, 223 
vokiečiai ir 218 airių. Antras vadinasi Vilna. 
jis įkurtas Albertos provincijoj 93 mylios j 
šiaurės rytus nuo Edmontono. Apie jį žinių 
dar nesurinkau, bet jis bus jaunesnis už pir
mąjį. Apie šluos Vilnius manau surinkti ir 
paskelbti ir daugiau žinių' . 

Ištikro, tai įdomi žinia. 

Vilniečiai, matyti, taip brangina savo kraš
tą, kad ir kitur išvykę jo neužmiršta, Vil
niaus vardu miestelius pavadina. 

Tai visiems geras pavyzdis. Galėdami ir 
turėdami progųi duoti vardą miesteliams, kai 
mams, gatvėms ar bet kokioms įstaigoms, 
duokime Lietuvos miestų ar šiaip jau lietu
viškus vardus. 

Prof. K. Pakštas baigia savo prakalbų 
maršnuą Kanadoje ir vyksta profesoriauti 
vasaros semestre Kalifornijos Universitete, 
kuris yra Los Angeles mieste. 

^ 

Įvairios Pastabos 
Eašo S. K. Ltfcas 

: ^ Arkivyskupas Sv. Kazimiero 
Akademijoj 

Šiandien Sv. Kazimiero Akademijoj moks
lo metų užbaigimo aktas. Akademiją baigė 
63 mokines. Joms diplomus išdalins Jo Eks
celencija Arkivyskupas Samrael Stritch. Tai N o r s Amerikos didžioji kvotimus išlaikė ir gavo lei 
nepaprasta garbe Akademijai, ypač jos abi- «pauda skelbia apie darbų pa-' dimus gydytojauti, o ameriko-
turienjems priimti diplomus iš Garbingojo1 gerėjimą, kad dirbtuves turi'nai baigę gydytojų mokslus, 
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Arkivyskupo rankų. Tai pirmas toks įvykis daug darbo, bet neskelbia ir 
Akademijos isterijoj. Nėra abejones, kad šios nutyli, kad šį pavasarį New 
šaunios mūsų įstaigos vadovybei priduos aks 
tino dar didesniu įsitempimu dirbti ir dar 
aukščiau iškelti akademiją. Taip pat nėra 
abejones ir apie tai, kad tas įvykis paragins 
abiturientes siekti aukštųjų mokslų, o lietu
vių visuomenę paakstins dar stipriau remi 
savąją mokslo įstaigą. 

Sveikiname Arkivyskupą besilankantį lie
tuvių kultūros įstaigoje ir taip pat nuošir
džiai sveikiname akademikes. priimančias 
diplomus iš Jo Ekscelencijos rankų. 

APŽVALGA 

Yorke be darbo žmonių armi
ja net keliolika tūkstančių as
menų padaugėjo, kad padarę 
pagerinimus ir "susidėję tobu
lesnes mašinas dirbtuvės pa
leidžia visai iš darbo "pervir
šį" darbininkų. Iš man žino
mų dirbtuvių, kuriose mano 

dėl perviršiaus New Yorke gy
dytojų, turi skursti arba būti 
taxieab vežėjais, kad galėtų 
pragyvenimą padaryti. 

-f 
Didžiausi pasaulyje girtuok
liai yra rusai, arba burlokai, 
kaip mes, lietuviai, juos vadin
davom. Prie earo valdžios 
dažnai atsitikdavo, kad.Susi

pažįstami ar draugai dirbo, gos kareiviai, kartais, net po 
yra paleista iš darbo sekan- .tris ar daugiau dienų praleis-
čiai: Austin, Nichols Co., vie-(davo smuklėse begerdami, o 

PROF. mmiMet© 
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Apie Arkivyskupe 
Kun. B. Urba, Sv. Kazimiero Seserų vie

nuolyno kapelionas, "Šv. K. A. Aiduose" 
J. E. Arkivyskupo Samuel Stritch atsilanky
mo į akademiją proga ražo, kad visa Chica-
gos visuomenė džiaugiasi savo naujuoju Ga
nytoju — tikruoju vadu. 

Vienu kitu sakiniu aprašęs baisiąją ka
tastrofą Europoje, pažymi, kad ir čia, Ame
rikoje, eina karas, eina užpuolimai. Per spau
dą ir gyvu žodžiu yra puolamas tikėjimas, 
ardomos šeimynos, griaunami dorovinio gy
venimo pagrindai. "Užpuolimai Europoje — 
Užpuolimai Amerikoje! Tiesa, Europoje už
puolimai daromi &u ugnimi. Bet visur tai 
užpuolimai ant idealų, ant doros, ant teisių" 
— teisingai rašo kun. Urba. Atsižvelgdamas 
į tą visą, straipsnio autorius padaro tokią 
išvadą; 

"Kaip dėl to šiandien mums čia Ameri
koje — bet ir visur — reikalingas ganyto-

na trečdalį savo darbininkų 
visai atleido; R. C. Williains 
Co. apie 40; Fr. H. Leggetts 
Co. apie 60; F. and M. Seime-
fer Brewing' Co. apie 40 ir 
Emerson Eadio Kompanija su 
virš tris šimtus turi atleistų 
darbininkų, kuriems atgal su
grįsti į darbą nėra galimybės 
del virš minėtų priežasčių. Čia 
tai tik dalis dirbtuvių paminė
ta, o reik nepamiršti, kad čia 
New Yorke yra užimtai tūk
stančių įvairių dirbtuvių, ku
rių kiekviena turi dešimtį ar 
kitą "perviršių" darbininkų 
atleidusios. 

paskui sugrįžę-'į kazermes, sa
vo viršininkui, kad išsisukus 
nuo bausmes, visokių nebūtų 
dalykų sugalvodavę, meluoda-
voė tai beeidami girioje nak
tį paklyd/ę ir visai į kitą puse 
nuo kazermių nuėję, o kol sa
vo kazermes rasdavę, jiems 
tiek daug laiko ėmę ir k. 

Panašiai atsitinka ir dabar 
su caro Stalino kariais, kurie 

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS, išpildyti tokį kantatą * Broliai' 
CHJCAGO, 111. — Čia su- l a » ^ P kantata "Broliai" 

si tvėre nauja "organizacija" I ^^a kitą jam lygų tuomet, 
su obalsiu "Meilė Tautai ir į k a i Yrėjom vien tik žalią mo-
Tėvynei." Nors iki šiam lai džiagą." 
kui. Žinoma, vėliau obalsis 
galima bus pakeisti meile tam, 
kas tą "organizaciją" vaklys 
(taip yra atsitikę su dauge
liu mūs draugijų). Naujoji 
"organizacija," dar bogėj gu
lėdama jau apgarsino tokį dy-
vą: 

"Amerikos Lietuvių išei
vijoje galima sakyti, susitvė 
re nemažai organizacijų bei 

TORONTO, Canada. -
"Liaudies Balse" tūlas J. Y. 
išfigerįavo, kad "kapitalistai 
fašizmo nesunaikins. Vahigjo 
figerių, smertį fašizmui gali 
duoti tiktai liaudis, tai yra 
balšavizmas. Daugelis balšavi-
kų vis tik negali suprasti J. 
Yr. figerių: esą, jei balšavikai 
gali smertį atnešti fašizmui, 

klubų, kurie vienaip ir kitaipj kodėl jie jos neneša Hitle
riui! Kodėl vietoj smerties 
Hitleriui pastatė Staliną, ku
ris tą fašizmo furjerį, ar kur-

New Yorke yra daugybės 
"unemployment agent," kur 
galima darbą nusipirkti, su-
mokant agentui savo pirmos 
savaitės uždarbį. Daugelis mė 

veikia daugiau savo partinių 
ar religinių pažiūrų naudai, 
tačiau tokių, kurie pasiimtų 
sau už pareigą skiepyti au- : jerį, bučiavo ir pasiundė* ant 

Lietuvon dėl maitinimo atsių-i gančioje- kartoje lietuvišką angliko ir prancūzo! 
sti. Jie kur nors pas žydus I tautinį susipratimą, veik ne-
alinėse įlindę kelias dienas buvo." Gan you beat thatf. 
girtuokliauja, o paskui, sugrį
žę į kareivines, išvengimui už
sitarnautos bausmės, karinin
kui meluoja, kad kas juos bu
vo pavogė ir laikė po tris ar 
keturias dienas skiepuose užri
šę akis. 

Gražus pasiteisinimas, 

a Ir todėl, "organizacija' pa
siėmė sau už pareigą "be 
esamos dainos, dar daugiau 
supažindinti jaunimą su esa
mais lietuviškais papročiais ir 
gražiąja lietuviška kalba." 
Naujoji organizacija darbą 
pradėjo naktiniu pikniku. 

- 'ne!! Tik gaila, kad tiems jų j Man, tavorščiai, labai gry-
a r 

kurirnušviLt munJ t i e ^ r k e l k a i š - ! s i n a t o s " P * , bet labai nu- Pasiteisinimams jų viršininkai | norikai skamba apgarsini Kuris nus\iesių munib uesos Keną, ais- ° > ... . . - . • , , . , • „ T • *„„_, ,MOO \^A \U\ ^QlM +;K„„ IQ;K 
kiai ir drąsiai įspėtų prieš visokias klaidas,' sivilia, kai padirbus dvi ar 
tvirtai apsaugotų visa kas yra šventa ir do-j tris savaites, būna atleistas iš 
ra, apgintų teises kurias pats Dieva's yra' darbo, o jo ar jos vieton agen-
davęs kiekvienam žmogui kaipo savo Paties'tas atsiunčia kitą asmenį. Mat 
dovaną. Štai dėl ko mes katalikai —ir ap-' agentai su kompanijomis vel
iamai visi Chicagos gyventojai — ne vien k į a |§ v i e n darbininkus išnau-
džiaugiamės susilankę dvasinį ganytoją, bet 
išreiškiame Jam mūsų širdingiausių lojalu
mą. Tame džiaugsme ir toje ištikimybėje vie
nija į su visais Šv. Kazimiero Kongregacijos 
•Seselės ir Šv. Kazimiero Akademija, mal
daudami Visagalio apdovanoti Jo Ekscelen
ciją Arkivyskupą, Samuelį A. Stritch, dan
gaus galingiausiomis malonėmis ' \ 

doti. Tos visos davimo darbo 
įstaigos yra vien tik žydų ran
kose, ir tik iš darbininkų ap
gaudinėjimo užsilaiko.. Miesto 
valdžia, kurią didžiumoje su
daro irgi žydai, į tai jokios 
domės nekreipia, ir leidžia 
jiems čia laisvai darbininkus 
išnaudoti. 

1 « « 

Gegužės mėnesi visos New 
Yorke žydų valdpmos įstai
gos ir dirbtuvės ir net tos, 
kuriose žydai turi įtakos ar 
yra bosai, paleido iš darbo, 
kur tik galėjo atleisti ,visus 

Sio Karo Žvėriškumas 
Dabartinis karas Europoje yra daug žiau

resnis negu seniau buvusieji karai. Jis yra 
žiauresnis tuo, kad iš lėktuvų yra bombar
duojami miestai ir miesteliai ir tuo būdu 
žudomi civiliniai žmonės — vaikai, moterys, 
seneliai. 

Šiomis dienomis Vokietijos lėktuvai skrai
dė Paryžiaus padangėmis ir metė bombas į 
miestą. Užmušė apie 5d nieko bendro su ka
ru neturinčių žmonių ir daug sužeidė. Be to, 
padarė daug nuostolių išgriaudami kele.ą na
mų ir palikdami šimtus be pastogės. Tai biau 
ru ir žvėriška. ' 

Tenka konstatuoti skaudų faktą, kad dar 
tik pradžia. Kitais vokiečių žygiais bus sie
kiama griauti gražiojo Paryžiaus mene bran
genybes, ligonines, prieglaudas, bažnyčias. 
Išžudys daug visai nekaltų žmonių, sugriaus 
pastatų, kurių jokiu būdu nebebus galima 
atstatyti. 

Jei ir toliau vokiečiai naudos pačias žvė
riškiausias karo priemones, ir jie «3o paties 
gali susilaukti. Anglai ir prancūzai jie.ns tuo 
pačiu atsimokės. Berlynui ir kitiems voMe- turi lietuvę vedėją su visomis teisėmis. Tai' dirbtuvėse sa 
čių miestams teks paragauti to paties, KO Seselė Vyresnioji M. Julija, kuri kaip vedė
jau paragavo prancūzų miestai. Tada Eurc- j a yra įregistruota švietimo įstaigose. Tuo 
poje užvirs tikras pragaras. Karas eis ne būdu Seselių mokykla yra vienintelė mo-
tarp kariuomenių, kurios, paprastai, turi ir kykla, kuri turi su pilnomis teisėmis vedė-
apsisaugojimo priemonių, bet prasidės ma- ją lietuvę. Tai yra didelė garbė šiai mekyk-
siniai visų žmonių žudymai. Tada nebus jo- lai ir pasididžiavimas šios mokyklos steigė

jams ir laikytojams. 
"Mūsų Kolonijoje buvo piktos valios žmo

nių paskleista gandų, esą ši mokykla esanti 
dar neregistruota, nelegali, slaptai veikianti 
ir kitokių nesąmonių apie ją prikalbėta ir 

tiki ir už tai kaltina Lietuvos 
vyriausybę. m /) • 

IDOS išimtks nei silpnučiams kūdikėliams, 
nei moterims. 

Dėl to ne be reikalo Jo Šventenybė Popie
žius Pijus XII atsiliepia į kariaujančias val
stybes sustoti žudyti civilinius žmones, su-
ateti griauti ir naikinti, atimant žmonėms 
pastogę, maistą. 

Bet Hitleris į šventojo Tėvo balsą savo 
dėmesio nekreipė. Vieną dieną Popiežius pa
skelbė savo prašymą, kitą dieną nacių lėk 
tuvai bombardavo Paryžių. Ateis laikas, kuo
met naciai su savo vadu Hitleriu gailėsis ne
klausę Šventojo Tėvo išmintingo perspėjimo. 

Seserys Praticiskietes Brazilijoj 
Jau kelinti metai, kai Seserys Pranciškie-

tės gražiai ir sėkmingai darbuojasi Brazili
jos lietuvių tarpe. "Šviesa'' praneša, kad jų 
įsteigtoji ir užlaikomoji mokykla yra laimė
jusi valdiškas teises. "&v." ražo: 

"Pagal išleistų Brazilijos vyriausybės įsta
tymų — dekretą (25 d. rugpiūčio 1938 m.) 
visų svetimšalių laikomų mokyklų vedėjais 
gali »būti tiktai brazilai, čia gimę ir turi rei- než>dus darbininkus, o į jų 
kalaujamą mokslo cenzą, ir kvalifikacijas.'vie tas s u d g jo pabėgusius iš 
Tačiau įstatymas — dekretas daro išimtį vie- 'Vokietijos žydus. Šitie pakei-
nuolių ir dvasininkų vedamoms mokykloms,1 timai įvyko visose siuvėjų 
kuriose jie patys gali būti vedėjais. Ši išim- dirbtuvėse ir sandėliuose, vi-
tis liečia ir Seselių Pranciškiečių vedamą'šokių įrankių dirbtuvėse, vy-
Bendruomenės mokyklą. Todėl ši mokykla1

 n o įr degtinės sandėliuose ir 

kant, kurios tik yra žydų val
domos ar jų įtakoje. Tai yra 
tikri įvykiai apie kuriuos 
Amerikos spauda nutyli ir nė 
žodžio nesako. Koks skaičius 
čia vokiškų žydų atvyko, toks 
skaičius amerikiečių nesenai 
neteko savo darbų ir liko be
darbiais. 

"Filmos" Bendrove 
Plečia Veiklę 

KAUNAS (E). Prieš porų 
mėnesių įsteigta akcinė Lie
tuvos "Filmos" b-vė savo 
darbų programoje yra numa
čiusi gaminti kino kronikų, 
kultūrines filmas, ir net siu
žetines filmas. Šiuo tarpu vyk
domas tik filmavimo apara
tūros užpirkimas. Bendrovė 
yra užmezgusi ryšius su Esti
jos ir Latvijos panašiomis fil
mų bendrovėmis, su kuriom.'s 
numatomas glaudus bendra
darbiavimas filmų gamyboje 
ir pasikeitime. 

— I — — — . Į , —m i , • 

PLATINKITE «* DR A U(>4' 

KAUNAS. —"Lietuvos Ai
das," rašydamas apie sąjun
gininkų ekspedicinę kariuome
nę Norvegijoj pažymi, kad 
"Prancūzai Norvegijoj pasi
genda raudonojo vyno." Esą, 
beskubėdama į kelionę pran
cūzų kariuomenė pasiėmusi 
kas būtina, o vynų tekę pa
likti. 

Kai kas dabar mislija; 
prancūzams dėl to ir nesise
ka, kad fronte jie negauna vy
no. Girdi, juk visi žinome, kad 
'* paėmęs'' žmogus yra ir 
"drąsesnis" ir "stipresnis" 
ir "nieko nebijąs.'' 

mas, kad iki tam tikro laiko 
nebuvo kam "skiepyti augan
čioje kartoje lietuvišką tauti
nį susipratimą,,, "pasiliko ne
įskiepyta ta gražioji daina," 
nesupažindintas "su esamais 
lietuviškais papročiais ir gra
žiąja lietuviška kalba." 

Šitokiai šnekai labai pritiks 
sykį girdėtas vieno Chicago 
lietuvio muzikos ir dainos sri
tyje veterano pasakymas tū
liems mandrapypkiams: "Jūs 
dar mažose kalnaitėse paskui 
karves vaikščiojot, o mes jau 
skiepi jom čia jaunime ir lie
tuvišką dainą ir tautinį susi
pratimų. Gera dabar mandra-
voti, kuomet šių dienų jauni
mas iš mažystės dainos įskie
pytas, dainoje ugdytas, daino
je auklėtas, net gaidas pažįs-į REMKITE, PLATINKITE 
tąs. Bet reikėjo pabandyti | KATALIKIŠKA SPAUDĄ. 

LAPAS; — Kas atsitiko, 
kad taip labai esi nuliūdęs ir 
eini galvą nuleidęs, lyg būtum 
visas savo gyvenimo viltis 
praradęs! 

ŽIOGAS: — Kaip aš galiu 
būti linksmas! Parašiau laiš
ką į namus, kad atsiųstų man 
pinigų, lempai nusipirkti. 

LAPAS: — Tai kas čia to
kio blogo? 

ŽIOGAS: — Tėvai, vietoje 
pinigų, atsiuntė lempą. 

prirašyta. Katalikai žino, iš kokių šaltinių Pernai pavasarį vieną die-
teka toks drumzlinas pavydo ir šmeižto van
duo. Dabar pasirodė kaip tik priešingas da
lykas — tik ši viena mokykla yra ne .tik 
pilnai legali, bet ir su lietuve vedėja >> 

Šiomis dienomis Romoje pasirodė Skandi
navijos ir Baltijos kraštų žemėlapis, kuriame 

yckietijes naciai ir visi kariaujantieji ture- Lietuvai priskirta Vilniaus sritis, o dabar 
tų neužmiršti, kad vėtau pralietas kraujas tiniu metu SSSR ir Vokietijos valdomos Len-
iaukia į dangų keršto. | kijos sritys pažymėtos kaip Lenkija. 

ną Xe\v Yorke, gavimui leidi 
mų gydytojais būti New Yor-
ko mieste^ laikė kvotimus net 
700 žydų gydytojų, pabėgusių 
iš Vokietijos, kad nebūtų nu
baustais už priešvalstybinį 
ten veikimą, ir visi, nors ki
tas vos ne vos slebezuodanaas 
galėjo angliškai paskaityti, 

Paryžius ir apylinkė, kur pasireiškė naujosios vokiečių bombonešių atakos. (Acme tele-
£koto) r j 

• 

• 

• 
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SV. KAZIMIERO SESERŲ AKADEMIJOS 1940 LAIDA 

Šį vakarą Šv. Kazimiero Sesery Akademijoj įvyksta iškilmingas "graduaticm" — įteiki
mas diplomy baigusioms akademiją. Diplomus įteiks J. E. Chicago Arkivyskupas Samuel A. 
Stritch. 

Žemiau telpa atvaizdai 1940 m. klcses. 

J. E. Arkiv. Samuelis A. Stritch 

DEDIKACIJA "DRAUGO" RADIO 
PROGRAMOS J. E. ARKIVYSKUPUI 

SAMUEL A. STRITCH 
laiškas, rašytas gegužės 29 d.: bet bandžiau ką tikrai žino-

'Man nepaprastai malonu jau atsakyti. Turime Jūsų Eks 
(Kalba kun. J. Mačiui ionio. 

sveikinti dienraščio "Drau-j eeleneijos Arkidie,cezijoje 13 
MIC., pasakyta iš WGĘS sto
ties). 

go" leidėjus su jų trisdešim- parapijų, atsakiau. Jos visos 
Šventais Tėvas Pijus X I I Į ties metų tarnyba. Cliicagos gerai gyvuoja. Turime savo 

gruodžio 27 d. 1939 m., pasira- lietuviams ir jų veikimui katalikišką, dienraštį ir jis 
šė dokumentą, kuriuomi ski- " D r a u g a s " atliko ir atlieka, jau trisdešimts metų, kaip lie-

Pirmoj eilėj žiūrint iš kairės į dešine: Bronė Cecilija Pirmoj eilėj žiūrint iš kairės į dešinę: Kleanora Julija 
Adomaitytė, Elena Alicija Adomaitytė, Genovaitė Eleonora I Lietuvnikaitė, Patricija Joana Makauskaitė, Catherine 
Ambrozaitė, Darata Loreta Astrauskaitė ir Virginia Maria 
Balnytė. 

Antroj eilėj žiūrint iš kairės į dešinę: Mildreda Rober
tą Bagentaitė, Evelyn Maria Bell, Ona Marija Bilskytė, 
Theodora Mary Bode, Elaine Marie Busch. 

Trečioj eilėj žiūrint iš kairės į dešinę: Elena Rita Če
paitė, Bronė Phyllis Čuraitė, Mary Ellen Doyle, Trenė Pat-
ricia Duggan ir Irenė Magdalena Gumaliauskaitė. 

Ketvirtoj eilėj žiūrint iš kairės j dešinę: Marie Tberesa 
riama Jo Ekscelencija Samuel' pasiaukojantį patarnavimą,. tuviams tarnauja. Visi dirba-! H a a s ' J a n e Margaret Hawkins, Patricia Dolores Healy, 
A. Stritch Chicngo's Arkivys-, paduodamas nedviprasmingasj me kiek pajėgiame atsispirti | P a t r i e i a A n n H e n i T ?

 0 n a Agnietė Jankauskaitė. 
kūpu. Kovo 7 d. Jo Kkscelen- žinias, įsąmonindamas krikš-1 prieš šiu dienu fDavoiu's r> i+ • -i-* *._ • . -v , • - • , v. T \rn-„ 
• • . . . . . . . v . ™ . . ^ - uivuų t^dvi/jua. Penktoj eilei ziurmt is kaires i dešinę: Irena Maria 

cija iškilmingai užeme Chiea- čjoniškam moksle ir atsineši- T v . A_ * .. rr , . T v.' ™ 41. .. gos Arkivyskupo sostą šv. 
Vardo Katedroje. Jau trys mė 
nesiai, kaip laimingai valdo 
Chicagos Arkivyskupiją J. E. 
Samuel A. Str.itch. 

Su lietuviais Jo Ekscelen
cija turėjo progos susipažinti 
būdamas Mihvaukee Arkivvs 

me, kas yra socialinės ir indi-! C h l c a « o s Arkidiecezija ir 
vidinės buities šerdė. Be to, m e s» ****** * » * » • š v ^ t o " 
jis. nuolat budi viešumon iš-Į *> T " V 0 P l J a u * X T I P a r i n k t a 

kelti tragingu realvlvu siste-1 l r * » s k i r t a S^U lite™t*> Ka
inas ir teorijas, esamas kon-j t a h k l S k o s Akcijos pilną ir lie-
tradikcijoje mūsų laisvėms i r | t u v , a m s P r i e l ™ k » Arkivysku-
nevaržomoms įstaigoms. Svei-1 ** *> ^ee lenc i jo j e Samuel 
kinu "Draugą" ir linkiu j a m ' A S t n t c h -

kūpu. šioje Arkidieeezijoje ***? m e t l } Tiaivling<> darbą vi-Į Mes maldaujame Visagalį 
randasi net p/nkirs Lietuvių1 n , 0 f i i "- j T>\evą^ kad Jis suteiktų Jo 
]>arapijos: Kenosha, Racine,] Rytoj Cbicagos Arkivysku-
Mihvaukee, Sheboygan ir Port, pas vėl vyksta į šv. Kazimie-
Wasbington — viscs Wiscon-! ro Akademiją išdalinti mcr-
sin. Taigi po keletą kartų te-j gaitėms diplomus ir paskatin- " — 
ko Jo Ekscelencijai aplanky- ti lietuvaites žengti pirmyn.' N o r v e g i j o s 
ti šias lietuvių W i M o n o pa- Kokie bus Jo Ekscelencijos . J d o m y b e s 
rapijas. Ir, beabejo, naujasis linkėjimai šia proga, tik ry-
Chicagosį Arkivyskupas jau' toj sužinosime, bet nujaučia-' Skandinavijos valstybės y-, L a i m e JO S t i p e n d i j a s . 
gerai lietuvių tautą ir žmo-j nia, kad Jo Ekscelencijos vien r a t i e k savotiškos, kad 
ne s pažįsta. 

Jenčiute, . Florencija Katarina Jusčiūtė, Eleonora Alicija 
Karaliūtė, Louisa Maria Kairytė ir Elena Bronė Kilaitė. 

Šeštoj eilėj žiūrint iš kairės į dešinę: Mary Muriel 
Kinsella, Gloria Barbora Kliaugaitė, Julia '.Theresa Kucala 
ir Elena Juozapina Kulpinskaitė. 

Ekscelencijai sveikatos ilgu's, 
ilgus metus vadovauti Cbica
gos Arkidiecezijai. 

Eunice McCorry, Ann Mary Therese McKenna ir Catherine 
Ann McLaugblin. 

Antroj eilėj žiūrint iš kairės į dešinę: Patricia Elizabeth 
Merkės, Anna Margaret Nanista, Evelina Maria Papšytė, 
Juozapina Bernadetta Paterabaite ir Loreta Monika 
Paulai tytė. 

Trečioj eilėj žiūrint iš kairės į dešinę: Paulina Teresė 
Peculevičiutė, Julija Konstancija Petrauskaitė, Estelė Maria 
Pilipavičiutė, Janina Ona Pikturnaitė ir Stasė Morta 
Rubinaitė. 

Ketvirtoj eilėj žiūrint iš kairės į dešinę: Sofija 
Margaret Sakalaitė, Genė Rožė Saučiūnaitė, Adelina Teresė 
Šliogerytė, Marcelė Rozalija Stanevičiūtė ir Sofija 
Margareta Stanevičiūtė. 

Penktoj eilėj žiūrint iš kairės į dešine: Gloria Maria 
Stankūnaitė, Helen Ann Stellmach, Salome Pranciška 
Stuglytė, Rosemary Paulette Taillon ir Rita Mary Theis. 

Šeštoj eilėj žiūrint iš kairės į dešinę: Teresa Nia 
Vaitkiūtė, Eugenija Justina Varkalytė, Joana Maria 
Jurkšaitė ir Florencija Barbora Jurevičiūtė. 

E. Varkalytė, 

JŲ 

Klasės valdyba: Jadvyga Viktorija Raubūnaitė — pir
mininkė, Noreen Helen O'Donnell — vice-pirmininkė, Flo
rencija Ona Juravičiutė — iždininkė, Mary Ellen Casey - -
raštininkė. 

Už aukštą pasižymėjimą moksle uoliosios akademikės 

E Busch. 
J Mundelein kolegijos muzikos skyrių — G. Stankūnaitėj m č j j , m l i 

J Šv. Pranciškaus kolegiją, Joliet, 111. -
T. Vaitkiūtė, G. Ambrozaitė ir T. Bode. 

J St. Mary of tbe AYoods, Indiana — J. Paterabaite. 
Į Clark kolegiją, Dubuąue. Iowa — R. Taillon. 
Į Marycrest College*— Catherine McLaugblin. 
J Manley-Bridge Scbool of Fashion Art —G. Kliaugaitė. 
] St. Casimir Secretarial College — Virginia Balnytė. 
Diplomą muzikos skyriuje pelnė Gloria Stankūnaitė. 

Laimėjo Aukso Medalius. 
Už aukščiausią laipsnį moksle Genė Saučiūnaitė. 
Už aukščiausią laipsnį tikybos moksle Janina Pikturnaitė. 
Už aukščiausią laipsnį lietuvių kalboje Genė Saučiūnaitė. 
Už veiklumą mokyklos darbuotėje Jadvyga Raubūnaitė 

Virginia Balnytė. 
Stipendininkėms linkime gražių gražiausių moksle lai-

ir 

pasi»,;ks dideliu n on a l ima lyginti su jokia ša- susilaukė savo vertingai ateičiai stipendijų į kolegines įstai į 
CMoacos lietuviai labai' priMnnk„nio ženklu ' lietuvių » " " Europoje Nė vienoje Eu- gas: 

<lžiauSia*i sulaukė Arkivvsku-' *«"tai. ropos valstybėje nėra tiek Į Rosary kolegija - O. Saučiūnaitė. 
^ , _„ . „ . , . . . . ' i daug telefonų, kaip Skandina- T Mundelein kolegija 
po k u m ne vien hetuv.us p.v| 0l,i<nSos naujasis Arkivys- vi-0- y - N o r v e s ; j o j e t e l e . ' 
feta, bet t a . p t r u m p i , la.kn k u p a , y r a d v a s i o s t i n hm,.\ ^ ^ ^ k i e k v } e n a n i e 
JIS spėjo ir arčiau susipažinti (VV) Siame ^katfinip randami >T ^ •—" " 
sn Chicago* lietuviais Z j t l W 7 ^ ^ , ^ { " T 5 ^ X / i n - s n y - i e ' N o r v e £ r a i v a r t o - l a me gyvenime pripratęs prie vegų turistai kitose Europos g a , 0 b r a n g i > Norvegijos srele-Į Meiles vienuolynas tuose na 
veikla Motinai ArnrH*; ^nciV1 v * ™ 1 J T V V H t d « f « « įvainausiais tikslais, didesnių patogumu nei kitų šalyse nuolat turi vieną nema- ž i n k e i i u o s e kas 7 kilometrai muose įsteigs sanatoriją, kur 
• ̂ ri iv ta. .>i<iuii<u .Miii ij.ti Misir- esame maža sauiele r>et kar- v • v v , 'ji**"^ 1 
a,K nani«<;< rhiMMfl A*L-; / • 'v. . ' _ 1M . I Norvegų ūkininkė, dirbdama kraštų didmiesčių gyventojai lonumą — dažnai užmiršta uz- o tuneliai ir 1 tiltas. (L. A.), motinos, susilaukusios nauja-
g«= iiaujusiN v nicagufe ARKI- tais pats mažiausias kiuhkis 
vyskupas skubinasi aplankvti motinos ar tėvo la,biau^iai mv-
ftr. Kazinuero Seserų genera-1 \\nms, * | muose vaiko lopšyje telefono lefono naudojimas taip pla-| noje apsigyvena 

j lauke ar pievoje, palieka na- savo moderniuose butuo'se. Te-! gesinti elektrą patalpos, ku-
RyŠMim sn N c k a t a l i k o D o v a i i a 

le viršininke; jai mirus Jo1 

Kksceleneija atvyksta j laido-1 

tuves ir ^ypatingą mei 
pamoksle, reiškia ne vien se
serims, bet taipgi ir visai Chi-

gimio, galės drauge su kūdi
kiu kai kurį laiką pagyventi, 

Pirmą kartą, kada susitiko-; 
ragelį, sujungtą su centrine tiems tikslams yra tik viena elektros energijos ištekliais v*-į ^ y j . atsigauti, 
telefono stotimi. Kai vaikas daugi-lic būdingų ypatybių.' si Norvegijos geležinkeliai ,?- K a t SVAJ VienUOiynUl j 

;,fl ^ » I me Clncagoje su nauduoju Ar- pabunda ir pradeda verkti, te- T^., . . . _T. , lektrifikuoti. Traukinys su ne ca\o .. I ; . r
 m v. . .' . Ivita — tai elektra. Niekur „. __ . . . . n „ n kavyskupu, Jo Plkscelencija lefono 'stotis siunč.ia \ ūkinm- ^ . , , . A . I garvežiu Norvegijoje jau ana-

. . , . , ,. v- ., A. -Europoje elektra nėra taip pa- °, kes sodvba budinčią gailestm- „ . . . . . . . . \ r ! cbr '. ' plitusi ir taip pigi, kaip Nor-j užklausė: 4<Kaip Cliicagos lie-

« * o s 'ArkidieVezijos lietuvh,' , u v i a i «??«*** K i e k t u r i b a z " 
. • . • nveiu! Kokie r 
visuomenei. 

Nej>;imiršo Cbicagos nauja
sis Arkivyskupas ir "Drau-

nyčių? Kokie pavojai gresia? 
Kas galima dar pagerinti T" 

•onizmas. Nors telefonas ir 

Vienas Liverpulio, Anglijoj, Geriau už tiesą mirti, negii 
gyventojas, nekatalikas, kaip pabėgti ir be garbčs <?wenti. 

(Imperatorius Otonas I) 

gą fšesen. , vegijoje. Kilovatas elektros 
elektra Norvegijoje be galo; 

praneša ' 'Tbe Universe", . \-
vertindamas katalikų labdary-

Laime ir gyvenimo pasise-Skandinavai gyvena pasitu- Norvegijoje kainuoja apie 5 f}*"**l
tfiau į% Z i L l j » v e U d m ^ P a d ^ a n o J ° k a 

.rinčiai ir vra pripratę prie centus, tat netenka stebėtis' h e t ^ k a i I K > S ^ a u k ^ t o " talikams didelį namą su še-^ ima, priklauso nuo ne išon 
Nebuvau pasirengęs į tokius! prabangos. Net paprastas nor- jei Norvegija laikoma švie-1 Priežastys tene, kad geležiu- šiais akrais žemės ir drauge ,mų priežasčių, bet nuo mūsų 

go*\ Štai Jo Ekscelencijos svarbius klausimus atsakinėti,! vegų žvejys savo kasdieninia- šiaušia šalimi Europoje. Nor-! kelių statyba Norvegijoje bei nemažą pinigų sumą. Artimo pačių Lubbock 

.^ •. —— 
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Lengvi Pasiskaitymai 
v 

KATRAS 
NUGALĖS? 

(Apysakėle). 

" Sira piktesnio daiktu m* 
netikusius draugus." 

(Baironas) 

krypt iš tiesiųjų gyvenime 
vėžių. 

— Baltruk! LLiltruk! — t:i 
rė viena dieną Žiliene «ivo 
mylimajam sūneliui — žiūrėk, 
vaikeli, su kuo susidedi, kad 
paskui nagų nekrimšiniu 'i! 

•Viena gera molina tiek]8*. k o k į u s u t t t p e i> t o k i u *""* 
mokytojų.' 

(Uerbertas) 
verta, kiek šimtas mokytojų."******'*1 

Pasauly viešpatauja dvi jė-
gi: statomoji jėga ir griauna-

— Ak, motut, aš nebe ma
žas vaikas, kasi jo kvailiems 
darbams pasiduočiau — atsa
ke išdidžiai Baltrus. — Aš no-

inoji jėga. Jiedvi smarkiai' r i u i š ^ ^ „ „ o k i n t i meistry-
kaujaa. Ir ne retai griovimas s t ė s ; n e s g u r k u s nagus turi 
ima viršų, nešdamas su savi
mi vargų, nelaimių, prispau
dimų. Taeiau galutinis nuga
lėtojas visuomet lieka stato
moji jėga. Tiesa, ji pasireiš
kia tyliai, ramiai; tačiau vi
suomet nugali griaujamaja 
jig$. Taip ir privalo būt. Su
tvėrimai seka Sutvėrėją. Ir 
nelabasis begales jeibių pri-

prie visokių darbų. Tik ta jo 
nelaime, kad nemoka susival-
dyt ir dažnai, net jau perdaž-
nai ėmė de&linę maukt. 

Nors motina ir nieko nebe-

ULTUVIAI DAKTARAI LIETUVIAI DAKTARAI 
I 

iii. CAKal 5969 

DR. WALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

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

! DR. F. C. MNSKUNAS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 West Cermak Road 

Ofiso teL CANal 2345 
Oti&o Vai.: 2—4 ir 7—9 

2305 So. Leavitt St 
Bes. tel. CANal 0402 

(jubernatomu metinė kcnferencija Du luth, Minn. (Acme tclephoto) 

daryt. Aš noriu būt vyras ir — Žydelka, dakš butelį ai- <los! Ir purvai, ir vemėklai, 
ištvert savo prižadėjime. aus ir pusbutelį degtinės! — j ir pienai, ir duonos trupiniai 

— E — e, drauguži! — net rūsčiai sušuko Jankus. Rodos,' — tikrai kaip to barzdocio 

šokterėjęs ir akis iškėtęs su-, v sakė savo Baltrui, tačiau jos S u k o J a n k u s > _ T a i t u ^ ! z m o ^ *» J l s s u baslįagahu; bažnyčios unkavoja ir savo 
karštoji širdis ka£ — ko ne 
ramiai plakė, tur būt, nujaus
dama, kad iš tos 

daro, Taeiau galutiniu nuga- draugystės maž Žiliu šeima 
lėtoj a lieka tas, Kurs veikia 
ramiai ir leidžia tam laikui 
siaust piktojo audroms. 

Gyveno sau ramiai Žiliu 
šeimelė. Per <iienų dieneles 
prakaituodavo, duonelę uždar
biaudavo, o vakaro sulaukus, 
laiku poilsiu eidavo. Laimino 
Dievas jauni], porelę ir apdo
vanojo keletu vaikelių. Auga 
vaikeliai, bujoja berneliai ir 
žydi mergelės. Tėveliams 

tebevaikštinėji bobų skvernol 
įsikibęs. Nebūk vaikas! Juk I 
tu ne vogtų eini, o tik su sa
vo draugu pasimylėtų. N^būi 

kad taip kas prabiltų į mūsų! žydo, kurs Kaune prie vienos 
žmogų, tų jis su basliagaliu! bažnyčios šinkavoja ir savi 
išvytų iš savo įstaigos; tačiau• seiliuotu pilvu lankytojų rū-

TeL YARds 3146 
fjuJUNDOB: 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. Haisted Street 

Telefonas HEMlock 6286 

DR. A. 6. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CH1EURGAS 
2415 W. Marquette Road 

Ofiso valandos: 
10—12 vai. ryte 

2—^ ir 6—8 vai. vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai! 

•usitarius. 

pelnys. Kad nusiramintų, nu-j b o b a ! J e i g u t u b i j a i m o t į n o s 

ėjo prie šv. Panelės paveik- j tokiame darbe, tai tu be mo-
slo ir nuoširdžiai atkalbėjo 
septynerius poterius prie pri
slėgtųjų Palinksminto jos. 

Taip, geroji motinėle, labai 
pagirtinai darai! Joigu tavo 
ašarų ir maldavimų sūnus ne
paklausys, tai <:!angaus Kara
liene jį sugraudins ir atves į 
tikrąjį kelių, jeigu kas jį iš 
jo išves. Garbė ir laimė moti-

žydus godus: jį ir keik, ir bams atmininių įspaudžia. Ak, 
niekink, jis vis tiek nepyksta! alkogoli! Ne veltui tave iš-
ir tik nuo tav^s kailį lupa, minčius Šekspiras šėtonu va-
kraudamas suteršton kišenėn / dina! 

Čia bežiūrint žydelka pri-tavo sunkiai uždirbtus skati
kus. 

pragaro! Aš negaliu tvert to
kiame ore ir tarp tokių feno 

tinos ir pas mergas nenueisi. 
Spjauk į savo vaikiškumų! 
einam tik ir gana. Tik vieny 
butelį tegersim. 

Čia dorojo jaunikaičio už
gavo dvi stygas. Motinos šven y* 
tasis mokinimas vertė jį ša-i — Ak tu, kalės vaike! — 
lintis nuo to pragaištingo pa- rūsčiai sušuko užpakaly snau 
sielgimo, o užgauta puikybė ! ties girtuoklis. — Ar tu ne 
kėlė balsų prieš tų motinos žmogus esi, kad čia būt nega 

*tatė ant bjauraus stalo bute-
T , T . . 1^-^ lių, ir prasidėjo nekalto jau-

— Jankau, a Jauknu! Buk . . . ., v ... J 

. . nikaičio perkrikštiiimas 
toks geras ir vesk mane is toj 

džiaugsmas. Kur nesidžiaugs n o m s > kurios nepasitiki savo mokslų. Norėtųs laikytis žo- Ii, Ar tu už mus geresnis, kad 
auklčtoiėliai. kad in <lorU»u 'jėgomis, o šaukias Visagalio d^io, bet dar daugiau norėtus negali su mumis pasibičiuo-auklėtojėliai, kad jų dorieji 
vaikeliai Dievulio bijo, tėve
lių klauso, žmonelėms nusi
lenkia. Nėra laimingesnio 
kampelio, kaip dora šeimelė, 
kurioj viešpatauja sugyveni
mas, ramybe, blaivybė ir kitos 
krikščioniškos dorybės. Tik 
tokios šeimelės yra pamatas 
žmonių gerovės. Jeigu seimo 
se nuolat spindi maloni pava 
sario saulelė, tai ir visame 
krašte nėra smarkių sumišimo 
audrų. Deja, maža gyvenime 

daugi 
pagalbos! Jų vaikeliai spin- pasirodyt vyru. Pagaliau blo 
des šiame gyvenime dorybių g o j į s i e l o s s t y g a u ž r § k ^ gera 
puošiami — tai bus motinoms I - ^ i r Baltrus įkiūtino su Jan-
didžiausis džiaugsmas, o pa 
skui iškilmingai nukeliaus pas 
visų Tėvų — tai bus motinų 
verčiausis paaukštinimas už 
išauklėjimų skaisčių vaikelių. 
Tik Aukščiausiajam padedant, 
išauklėjama tikri Dievui vai
kai, Tėvynei sūnūs. 

— Žinai, Baltruk! — tarė 
viename turguje Jankus savo 

liaut I Žydelka! atnešk 
pusę tuzino alaus ir kvortų 
degtinės! Keikia šis ponaitis 

kum žydo suremton palapi-Į pamylėt. Matyt, be motinos 
nėn, kur pamatė tokių regi- J pieno daugiau nieko dar nėra 
nių, kokių nebuvo matęs savo j ragavęs. Palauk, balandėli, 

mėlių, kaip ne visuomet dan
guj spindi skaisčioji saulelė. 

teturim panašiai laimingų šei- naujam draugui Baltrui. — 
Dabar taip karšta, taip slopu, 
jog nė pasivilkt negalima! Ei-

Piktasis visur įsigriauna. nam verčiau palapinėn, pasė-

Beikia gi apsiniauk t ir Ž N idiesim, gal butelį alaus išger-
lig padarkei! Susideda vyrės-! s i m - tuo-" b u s s t i p r i a u > l e n g ' 
nysis sūnus Baltrus su gana 

ramioj šeimos gūštelėj, ir iš
girdo tokių kalbų, kokių jo 
švelniosios ausys iš pradžių 
ir iškęst negalėjo. Bet laikas 
viskų pat-aro. Ilgainiui ir ak
menys sudyla. Tai kaip gi ne
atšips dar jauno žmogaus 
jausmai, kai iš visų pusių te
sigirdi keiksmai, piktžodžiavi
mai ir tesimato pragariški 
girtuoklių darbai ir šlykštūs 
kabinėjimaisi. 

Na, sveikas, Baltruk! — 
versdamasis degtinės stiklinę, 
tarė Jankus. Išgėręs lig dug
no, pabučiavo apačių stiklinės, 
pastatė ja priešais Baltrų ir 
privarvino dvokiančios sanm-
gonkos. 

— Gerk, bjaurybe! Negai
šink laiko! — per dantis mur-
mėdamas, atsiliepė per pus i 
jau užmigęs naujasis draugas I 
girtuoklis. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446Sc.4!KhCt, Cicero, III. 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte. 2-o, 7-9 P. M. 
3147 S. ,Malsted St, Chxago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 
1—4 ir 6:30—8:30 vakare 

Telefonas CANal 7329 

VK. PETEK J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2'mi VVest cermak Road 
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
fcJekiuadiesiais taipgi pagal sutartį. 

Res. Leieionas b£xaey 0134. 
Telefonas HEMlock 2061 

UK. JU5LTH a£LLA 
DANTISTAS 

Baltrus stenėjo, krutėjo ir | 6558 So. YVesiern Avenue 
jau bėgt norėjo, bet Jankaus j VALANDOS: 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir Šventadieniais 

OR. V. L SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette S650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland A ve. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
Šeštadieniais. ir 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave. 
(2-tros lubos) 

TeL MIDway 2880 Ckicago, I1L 
OFISO VALANDOS: 

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

Sekinad. nuo 10 iki 12 vaL ryto. 

velniškas liežuvis nugalėjo ne
kaltojo jaunikaičio įsitikrini-

čia ranka stikline, ir, vaipyda 
mos, išmaukė visa degtiiig. 

mes tave pamokinsim, kaip( 1UUS# Pagaliau paėmė dreban-
reikia p a š a l y gyvent! 

I r prisėtlo prie JIJ raudon 
nosis girtuoklis. Kepurė antj Net jį visa šiurpuliai nukra-
viršugalvio. Plaukai visų vi- tė, bet alkogolis ėmė veikt ir 
saip susivėlę ir lyg kaltūno y& atgaivino išgąsdinta ber-
pasėsti. Veidas murinas, km- n a i t į . 
vinas, tik raudonos akys r et- j (Bus daugiau) 
karčiais vartos ir pajuodavę , 
dantys pasimato. O drabužiai, 
drabužiai — tai ir pats i3alia-i 
monas neaprašytų jų išvaiz-

aptvirkusiu kaimyno sūnumi Ne, Jankut! Aš tokių 
Jankų ir pradeda pamažu darbų prižadėjau mamai no 

$ 3 9 5 *r aukšaau 

LENGVOS SĄLYGOS. 

KLAUSYKIME 
Saltimiero Rytmetiniu 
W. H. L P-
LIETUVIŠKI) RADIO PROGRAMŲ 

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

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir k Mo
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimą. 
Linksmas Patarnavimas Visiems 

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

pagal jsiLšiiantinį. 

TeL Cicero 1484 

fJK. & K. PALUTSIS 
GtVVMJAS IR CHIitUJiUAS 

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

Nuo 2 iki 4 popiet u- 7 iki 9 vak. 
ir pagai sutartį. 

Res. 1625 So. 50th Avenue 
I'ei. Cicero 14»4 

DR. MAURICh KAHN 
GYDYTOJAS IE 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. 
Neuėiioiuis uuo 10 iki 12 vai. dieu^ 

TeL YARds 5557 

DR, f RANK G. KW1NN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1651 VVest 47th Street 
OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7—8:30 v. vakare 
ir pagal autartj. 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 VVest 63rd Street 
OFISO VALANDOS: 

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

Ofiso teieiouas PROspect 6737 
Mamų teleiouas VLKginia 2421 

DR. P. J. BElNAK 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS W CHIRURGAS 

6900 So. Haisted Street 
TELEFONAI: 

Ofiso — WENtworth 1612. 
Res. — YARds 395d. 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 2246 

DR. G. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. , 
arti 47ta Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 KLL. 

PROspect 4050 
— 

K 

įvairūs tndtlial. kaip aatai aiėea Ir Ct., pasiliks š\iežiame stovyje, 
trr* *r v«sfls, neaubiuks ir aeapsitrauks ir patrauks kiekvieno skonj. 

D£Ž£S, ŠALDYTUVAI, REFRIGERATORiAI — 
Groscrninkams — Mėsininkams — Delikatesininkams — 
Kepėjams — Gėlimiakams — Degtinės Krautuvėms — Į 

Pienininkams ir Valgykloms. 

K A S T N E R ' S REFRIGE R ATI 0 N SALES 
HES SPECIALIZUOJAME KARČIAM V ŠALDYTUVUOSE! 

4234W.26thSt,Chicago Lawndale2557 

J&^L 
D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

\ jc» Dėl Pirkimo — Pataisymo 
^ Ar Seno Morgičio Atmokejimo 

Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES E. ZEKAS 
ATTORNEY AT LAW 

Mieste Ofisas: 

U South U Šalie Street 
Suiite 1701 TeL Randplph 0331 
Naujas namų adresas: 
7019 So. Artesian Ave. 

TeL Hemlock 1940 

Bes. 6958 So. Talman Ave. 
Ites. Tel. GKOvelull 0617 
Ot'tice teL HEMlock 4848 

DR. J . J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Vai.: 2-A ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir .Neuelioniis susitarus. 

2423 VV. Marquette Road 

NSURED 

SA.VE B T 
MAJL 

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

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

TeL OlCero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliotais pagal sutartu 

Office teL YARds 4787 
Akiniai, visokių madų, už $2.46 J Namų teL PROspect 1930 

pritaikyti akims, t u pilna garancija, 

V»L: Pirm., Ketvtr., Seštad. 0 lkl 8 v. T.; Antr., Trečiad. 9 iki 5 ppj 

DABAR MOKAME 3 ^ U ž PADETUS PINIGUJ 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000.) 
per Fedcral Savin** and Loaa •—nąnaa oorn., WaihiBgioa, D. O. 

Egzaminavimas akių veltui. Lensą 
sulaužytą padarome už $1.00. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustavimas veltui 

Dr. Karolis Nurkai-Narkaitia ran
dasi didžiulėje Joseph F. Budrike 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos pouret 

JOSEPH F. BUDRDC 
PURNITŪRE HOUSB 

3409-11 S. Haisted SL 

Tel. CAKal 6122 

DR. BIE2IS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 T. •. 

REZIDENCIJA: 
6631 S. California Ave. 

TeL REPublic 7868 

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

M. J. J. KUWAK 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS IH UH1RURGAS 
2403 VV. b3rd St., Cnkago 

Trečiadieniais ir sekmadieniais 
pagal sutartį. . 

TeL YARds 5921. 
Res.: K£Nwood 5107. 

DR. A. J. bERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:36 
75b VVest 35th Street 

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį. 
TeL CANal 0257 

Rez. tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1821 So. Haisted Street 

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

f iki | vai, vakar* 
*W9&** 
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IŠ TĖVŲ KRAŠTO 
# 

Prie Nežinomo Iki 
Šiol Kaimo Auga 
Miestas 

Lietuviai 
Nukonkuravo 
Svetimtaučius 

PANEVĖŽYS (E). Anks- KAUNAS (E). Jurbarko 
<Man buvusiame niekam neži- vietiniai lietuviai imasi pre-1 

nomame Plukių kaime prie kybos verslo su tikru pasi-
Panevežio staiga pradėjo au^- sekimu ir turi jau per 10 pąri-
ti naujas miestas. Vieną gra- kiai egzistuojančių prekybos 
Bą dfeaą Plukių kaimiečiai įmonių ir nemažų krautuvių, 
sužinojo, kad jų vienate neder- Viena iš stambiausių krautu-
lingas žemes hektaras kainuo- vių čia yra Jurbarko versli-
ja 3,000 litų. Tokios žemes ninku skyriaus vedėjo Jono 
iŠ plukiecių nupirkta 40 ha.. Eičiaus. Be to, lietuviai čia1 

Siame plote pradėtas statyti turi gerai veikiančias dešri-
trečiasis Lietuvos cukraus fa-! ne, arbatine ir pienine. Lietu-
brikas. Darbai nuo ankstvvo! viai verslininkai amatininkai: 
pavasario virte užvirė. 5001 siuvėjai, batsiuviai svetinitau-j 

I 

darbininkų čia dirba dviem' čius jau visai nukonkuravo 
pamainom net ir šventadie
niais. Žvyriaus, miško medžia-

ir šiandien 80 nuoš. visų Jur
barko įmonių yra lietuvių ran

gos, plytų i r kitų statybos koše. Dar paminėtini Jurbar 
priemonių specialiai atvesta 
geležinkelio šaka, gabenta ši
mtais vagonų. Fabriko reika-

ko žemes ūkio kooperatyvas 
"Sūkurys" , įsikūręs dar prieš 
Didįjį karų, lietuvio knygriš

iams bus pastatyta apie 20 šio Žiliaus knygynas, Matule-
naujų mūrinių pastatų, kurie vičiaus malūnas, Orento kai-
kaštuos apie tris milijonus Ii- linių žvėrių ūkis ir St. Oren-
tų ir turi būti užbaigti per to ir Jovarausko lentpiūve ir 
penkete mėnesių. Norima bū- apdirbtos miško medžiagos 

Iš Piety Amerikos Lietuvio Gyvenimo PRANEŠIMAS 
U 

Nešvari LenklJ , d r a m a "Prakeikti pinigai". 

Propaganda i f e ž i^° mok7toia8. * V i l \ 
n . V r h . i k a S l ^ I ) a t l n ^ a i K * * pasirodė tiniame kampe 
PrieS Lietuvę Į Jokūbas Mažuika, Jone (iri-! 

Montevidso. — Kiekviena' ciūaaite, naujai lietuvių sce-
ketvirtadienj iš radio CX, len- n o n atėjusi čiagimė Baltruny-, 
kų urugvajiečių draugijos pas u~> K - Janonis, T. Aliukas, S.i 
tangomis varoma nešvari pro- ^riseiunaa ir i . Slapsys. 
(p»agarda prieš Lietuvą. Savo "•— 
radio pusvalandyje lenkų ora- Kiekvieno kataliko yra prie-
toriai mini Vilnių, kaipo "Le-1 dermė skaityti vien ka-
nkijos miestą, kucis dabar yra J taJikiškus laikraščius, 
okupuotas'\ 

I šaugo ' ' skaitytojai dabar 
gali nusipirkti "Draugą" ant 
State ir VanBuren gatves, 
šiaurvakariniame kampe, ir 
Madison .ir Dearborn šiaurry-

- N I W m RE1UIIT 

TYPEVVRITERS 

Tegul 

Karas pasiekė ir Paryžių. (Acme telephoto) 

tinai suskubti fabriką pasta 
tyti ateinančiam cukraus ga
mybos sezonui. 

k Nagius 
Kriviy Krivaitis 

sandėlis. 

Biuras Atvykusioms 
Mergaitėms Globoti 

KAUNAS (E). Kaune fa
brikų darbininkėms, tarnai-

KAUNAS (E). Karo mu- , tems ar šiaip iš kitur atvy-
ziejaus viršininkas gen. Na-i kusioms mergaitėms, pasiliku-
gius, kurte prieš ketvertų me-! šioms be darbo ir patenkan-
nesių buvo susilaužęs koją ir oioms į vargingą padėtį pa-
visą laiką gydėsi Karo Ligo- gelbėti Kaune yra įsteigtas Budreckio, Vyliaus, Žolto ir 
ninėje jau pasveiko ir prade- mergaičių globos darbo biu- daugybė kitų amatininkų. Kra 
jo eiti savo pareigas. Net sun- ras ir darbo namai. Pereitais 
kiai sirgdamas, generolas ne-j metais į šią įstaigą pakarto-
siliove rūpinęsis visos tautos tinai kreipėsi 7*07 mergaitės, 
tapusia šventove, koks yra 

Pavyzdys Visiems 
Lietuvos Miesteliams 

KRAŽIAI (E). Kražiuose 
verslininkai lietuviai yra užė
mę vadovaujamas pozicijas vi
suose vietos amatuo'se ir pre
kyboje. Pavyzdingai aptarnau
ja visuomenės reikalus Met ri
kio, Poškaus, Vitkauskio, Di-
veinio, Brazlauskioy Naino, 
Kaminskio, Veidos, Steckio 
Michelberto prekybos įmonės, 

va praturtėjo nemažu skaičių 
mi reto grožio ežerų ir upių. 
Ypatingai įdomus yra Žeime
nos upės rajonas, iš kurios 
baidarėmis gaLima atplaukti 
net į Kaimą. Ypatingai gra
žus ir nepaprastai įdomus yra 
Trakų ežerų rajonas. 

jie. mini Varšuvą, 
Krokuvą, Lodzių, bet tegul 
užsičiaupia dėl Vilniaus, ku
ris yra lietuvių įkurtas ir yra 
istorinė Lietuvos sostinė. Vil
nius mūsų buvo, mūsų yra, 
mūsų bus. Reikia manyti, kad 
ponai daugiau mūsų nebau
gius ultimatumais. 

Urugvajaus lietuviai, vieton 
tarpusaviu ginčų ir kovų, tu
rėtų įsivesti radio pusvalandį 
ir paaiškinti Pietų Amerikos 
žemyno radio bangomis, kad 
Vilnius yra Lietuvos, o ne 
lenkų miestas. Žemakis 

Inteligentija be knygų — 
vystantis žiedas tautos. 

A D D I N (i 

- S M A I L MOMTMU PAYMENTS — 
AUMAKK 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
• U« • I t U l l I t C4 I IT O N I I U I NIW-MAC«INI • • M A M T M 

+ C T A D TYPIWRITER 
^ I M I V COMPANY 

Būk teisingu, būsi laimingu.1 

BOUIT C •OUMATT. 
1M W. MAMSON ST 

Plien« DFARBCRN 8444 
ISTIMATI$-FRE|-DIMON$T«ATION 

Pavykęs Vakaras 
Berisso. — Gegužės 4 d. 

ukrainiečių salione vaidinta 
! penkių veiksmų St. Žemaičio 

žių verslininkų skyrius nese
niai minėjo savo dešimtmetį. 

pasidaręs Karo muziejus, 30 vo trumpiau ar ilgiau po vie-
sodelis ir kasdienines įspūdin-i n ^ kartą apgyvendintos 453 

be to, įstaigos patalpose bu-. G r a ž i T u E s i 

Mūsų Lietuva 
gos apeigos žuvusiems už lais- mergaitės. Bendras mergaičių 

Per Gaisrą Sudegė 
44 Gyvuliai ir 
50 Paukščių 

RAITININKAI. — Rasei
nių apskr. & m. balandžio 27 
d. užsidegė ūkininko Antano 
Stašaičio mėsos rūkykla, nuo 
kurios užsidegė tvartai. (Jais-
ras kilo nakties metu, todėl 
gaisrą pajuto labai vėlai ir 
nesuspėjo iš tvarto paleisti 

1 lių apskaičiuojama 22,000 li-
1 tų. Vietiniai gyventojai, at-
j jausdami A. Stašaičio padėtį, 
nutarė suaukoti po 50 litų pa
šalpos, o giminės po raguotį 
ar arklį. 

vę karžygiams pagerbti prie šioje įstaigoje gyventų dienų 
Nežinomojo kareivio kapo J skaičius siekia 11,558. Į įstai-
Gren. Nagiaus rūpesčiu tokios g« per metus kreipėsi net 3,-
pat įspūdingos kasdieninės a 
peigos vyksta ir Vilniuje Ge-

029 darbdaviai. Be to, neskai
tant tų, kurios šioje įstaigoje 

din lino kalne ir ties Katedra,1 gyveno, atsirado dar 509 mer. 
kur yra palaidotas Lietuvos 
did. kunigaikštis Vytautas. 
Gen. Nagius (Nagevičius) vi-

gaiteV, kurios, ieškodamos dar 
bo, kreipėsi į tą mergaičių 
darbo biurą ir per jį darbo 

s*i pelnytai plačiuosiuose gavo. Apskritai, ši įstaiga la-
sluoksniuose yra vadinamas bai daug mergaitėms padeda, 
lietuvių tautos Kriviu Krivai-

KAUNAS (E). Lietuvoje y-j gyvulių. P?r gaisrą sudegi 
ra per 300 ežerų — didelių,! 1|S bekonų, 2 lašininės kiau-
vidutinių, mažų, žinomų ir ne-! lės, 14 karvių, 1 bulius, 7 ar-
žinomų, net bevardžio. Didžio- kliai, 50 vistų, keliolika avių 
ji ežerų dalis yra grupėmis - ir veršių ir du šunes. Per gaiš

čių. PLATINKITE "DRAUGĄ 

po kelis, kartais net co ke
liasdešimt. Tokių grupių eže
rai dažnai yra sujungti vieni 
su kitais arba netarpiškai, ar
ba upėmis ir upeliais, taip 
kad valtimis ir baidarėmis ga
lima kartais perplaukti net 
100 ir daugiau kilometrų. At
gavus Vilniaus kraštą, Lietu-

rą -bulius ir karvė .išmušė tvar
to duris ir išbėgo degdami \ 
kiemą krito negyvi. Nuosto-

"Pavasarininkai" 
Stovyklaus 

KAUNAS (E). " Pavasa
r i o " Federacijos kuopų spor
to vadams paruošti Kairiuose, 
netoli Šiaulių, birželio 13—22 
d. ir Aukštadvaryje nuo bir
želio 26 d. iki liepos 3 d, ruo
šiamos stovyklos. Rajonų spor 
to vadams paruošti rugpiūčio 
1—18 d- Palangoje taip pat 
ruošiami sporto kursai — sto
vykla. 

Cook County's Didžiausias 
Išpardavimas Į 2 0 Metų 

350 H Puikiausių Chkagoje Atimtų Automobilių 
Pardavimui — Praktiškai Jūsų Pačių Kaina. 

20 DODfiFC* mn' 1938, 1937 lr ,936, kai*> IUH|JI» kai- « O Q * nn 
A-V/ i^VJl^VJL-rO. k H r s 8 s u radio, pigiai kaip ^ Č O O . U U 

35 PUICKS: S S A f f ° U 1936:..klekvleT..IMir: $265.00 
10 P0NT\Acs:xal^w?o,uT..r.^^..b..rni:. $235.00 1 n PHPV<JI FPQ» l938- 1937 lr lft36» *««M>tuoti kaip c O i i R n n 
U I V^niV I O L C l t O . nauji, pigiai kaip 7 7 T 4 > £ 4 D . U U 
24 OLD3MOBILES: 

ba ir tobuli kaip gklubiiiii* dol. 

$255.00 
8 HUDSONS: ErSLTJf^. 0 !" .^ 0 ; $195.00 

Qf\ C f i D n C i 1939, 1938, 1937, ir 1936, visi nauju karu »a- fl»1 OK flf\ 
Oi) r V J I V U O t lygose, pigiai kaip ^>1^\J.UV 
l O D A P I / A D n C Nuo 1939 iki 1936. Visi garuutuvti kaip COOK fii\ 
i £, lr / \ V ^ t V > \ l \ l - ' 0 . nauji, piK-iai kaip 3>ZyO.UU 
8 1 A C A I I P C N u o 193x iki 1936» yi>a*«n«*i puikūs « 9 Q f l f in L A a A L . L C d . karui, pigiai kaip 4>£»U.UU 

1 9 DI V H i n i ITHQ« 1939> 1938' 1937 lr 1 9 3 6 « v o s Vttrt°- C 9 9 ^ 0 0 
\£t r L I i u U U I n o . ti. Piktai garantuoti, pigiai kaip. . '*<Crfcr«J.t*J 

18 CHEVROLETS: JS S ? . * r , ™ £ 5 ! $225.00 
15 STUDEBAKER& JX 2įf..!!!f..TS!!*..,5! $195.00 

'l'aipui turime vir6 150 senesniu karų i i visų gumybu ir modeliu $LĄ f| OO 
nuo 1935 iki 1932 — visi garantuoti, ui pigiai kaip » |r*vJ.W 

Atminkite, kad kiekvienas karas yra pilnai garantuotas ir duos jums metu 
metus putamavlinu ir patenkinimu. 

Jums nereikia ir pinigu; mes imsime jūsų karus kaipo įmokėjima, • li
kusių dalį jūs galite išmokėti kaip patogiau. 
ATDARA KASD1KN IKI 10 VAI.. VAK., IK VISA 1MKNA SEKMADIENI. 

Cook County Finance Co. 
1340 West 63rd Street, prie Loomls St. 

<? 

PS 

* iHEALTHY, WEALTHY AND VVISEi 

^FT ^ 
^ 

• • 

• • 

Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūšy 
Katalikiškus Laikraščius: <&*./£% 

" D R A I K U S " — vienintelis A-
merikos lietuvių katalikų dien
raštis. Metanas $6.00. 2334 South 
Oaldey Ave., Chicago, 111. 

" L A I V A S " — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois. 

"DARBININKAS" — Sv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kartu savaitėje. Metama 
$4.00. 366 West Broadway. So. Boston, Mass. 
"AMERIKA" — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 
*4GARSAS" — A.L.K. Susivienijimo organas. Me
tams $2.00. 73 East South St., Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave„ Chicago, 
Illinois. 
"STUDENTŲ 2 0 D I S " — A.L.K. Studentų i r Pro-
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajčgos. Metams $2.00. Mariana-
polrs College, Thompson, Conn. 
" V Y T I S " — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, 
Chicago, Illinois. 
"MUZIKOS ŽINIOS" — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chicago, 111. 
"LIETUVIŲ ŽINIOS" — savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija. Metams $1.50. 6802 
Supenor Ave., Cleveland, Ohio. 

L. 

Pastovumas— 
Tą liudija įstaigos 44-riy metų gyvavimas. 

>i bendrove, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasitf 
Baugesnės vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLAN4, ANT ILGŲ METŲ l 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Caluinet 4118 Jos. M. Moteris, Sec'y. 
lod$'tal kl«kvte«o taupytojo »p<]rausti 

iki sa.OOO.OO F«<I«raliiieje tsUtlfpoje. 
f 

XHINGS THAT NEVER HAPPEN 
Inter-natl Cartoon Co., N. Y. Cmrt*. 

^ 

MffS FlT2<iERf\l.O 
t-te T H A T ^ H C ^AV4 
VOO FL»f tT I *46 V4ITH 
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CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS 
^ h 

^ 

I MarijciiŲ 
Bendradarbių 
Susirinkimas 

CICERO, — Birželio 6 d., 
•parapijos mokyklos kambary 
tuoj po pjinaldu įvyks trum-j 

Viešoji Novena Į 
Šventęjį Antanę 

Šiandie prasidėjo YiHJoji 
novena į Šv. Antaną, šv. An
tano bažjiy<'ioj<>. Novenoa pa
mokslus sakys kun. misijo-
nierius Tiougel-Aukstikalnis, pas, bet labai svarbus Mari-
j»"zuitas. Rytais novenos pa. j jonų Bendradarbių Draugijos 
maldos bus tuoj po aštuntos il-mo skyriaus susirinkimas, 
valandos mi>iu. Vakarais lie- j kurį malon.:ai prašomi visi 
toviškoji Novena prasidės ly- nariai bei narės kuo skaitlin-
giai 7:30, o angliškai 8:20. giausiai susirinkti. Būtinas 
Angliškai bus, jeigu bus ni- reikalas pasitarti Ctvcagcs ir 
lėktinai kiaušy toj vi. Jeigu už-! apylinkės Lietuvių Dienos rei-
tektinai skaičius nesusirinks, kalu, kurio išvažiavimas j-i Menas filmų viršininkų, .Jo-
antfliškos novenos nebus. vyks liepos 28 dieną Atari jos s e p h M. Sehenok, patrauktas 

Išpažinčių klausysime kas! Kalnel.-uosc, ITinsdale, 111. Į teisman už nesumokėjimą t::k-
rytas nuo anksto ir vakarais Prisirengimo darbas begalo' sų. (Aeme teleplioto) 
po novenos pamaldų. Š] ket- didelis, už tat būtų malonu 
virtadienį išpažinčių kiaušy- j matyti, kad. ir -ieeriečiai Tė- kuris pelno davė $30.00, bet 
sime nuo 3:.*>0 po pietų prieš vų Marijonų Bendradarbiai ir komisija aiškino kad turėjus 
pirmąjį mėnesio penktadienį. I pr.ieteliai prie jo prisidėtų. $25.00 išlaidų. 
Pirmąjį penktadienį &v. Ali- j Valdyba 

Jr 

KAS GIRDĖT KITUR 
V 

vienok savo sūneli privedė 
prie Pirmcsios Komunijos sa
vo lietuviškoje bažnyčioje. K. 

Lietuviai Dar Vis 
Svetimiems Vergauja 

BROOKLYN, N. Y. — O -
gufM 26 <{., Apreiškimo šv. Lietuvių Centras 
Paneles bažnvčioje būrys ber- r> ~ -KM « V I . . „ . n ' . 3 Paiipuos Meniską 
naikų ir mergaičių 9 valandą r 
ryte šv. Mišių metu priėnu" statula 
Pirmąją šv. Komunija. Baž- \YATERBTRY, CONN. — 
ayeia buvo kupina žmonių; U e t u v į a m s &a atiteko gra-
daugehs jų irgi ėjo prie Die-| ž i o j i s t a t u l a > p u o š u s i Lietu-
vo stalo. Vaikelius gra/ir.- pri
ruošė seserys dominikonės. Šv. 

Dr-jos Susirinkimo 
Draugystės Šv. Antano pus

metinis sus-nias įvyko birže
lio 2 d. Sus-nias buvo skait
lingas. Jsirašė du nauji na
riai: Feliksas Brazauskas, ant
ras sūnus mūsų seno nario VI. 
Brazausko ir Alfonsas Vašta-
kas, turįs taverną adr. 1442 
So. 40th Ct. 

šios bus 5:30, 6:45 ir 8:1)0 
valanda. Po paskutinių HiĄ'Jį § v . A t t t a n o 
šių bus Novenos pamaldos. 

Šv. Antanas yra daug pa
rodęs stebuklų mūsų parapi
joj. J is yra didis stebuklada
ris. Melskimės į Dievą per 
Šv. Antano užtarymą ir mes 
apturėsim sau reikalingas ma
lones. 

Sekmadienį klebonas per
skaitys laiškus kuriuos gavo 
nuo žmonių reiškiančių padė
ką už apturėtas malones pra
eityje. 

Šv. Antano bažnyčia turi 
Šv. Antano relikviją, kuri bus 
išstatyta bažnyčioje per No
vena viešai adoracijai. 

Čia noriu priminti visiems, 
kurie dėl kokių nors priežas
čių šiemet, ar pirmiau, ne 
priėjote Velykinės išpažinties,; 
per šią Šv. Antano Novena 
turėsite progos, galėsite pri
eiti. Raginu visus, visas, ap
sirūpinti Dievo malonėmis. 

Kun. Jerome II. Vauūnas, 

Dar serga P. Kceiūnas ir 
J. Petraitis, Sr. Kaip iš na
rių buvo girdėt, jie greit pa
sveiksiu. 

A. Petku's iMavė raportą .iš 
buvusio "bunco" parengimo, 

Dr-jos balius, kuris įvyko 
bal. 27 dL, pelno davė $6.(K), 
bet kuomet visi nariai sumo
kės už tikietus bus virš $00. 

Konstitucijos pataisymo ko
misija išdavė raportą ir bai
gė savo darbą. Konstitucijai 
surašyti ir sutvarkyti išrink
tas narys J . Stankevičius. 

Draugijos piknikas įvyks 
sekmadienį, liepos 21 d., Li
berty (Irove (Dambrausko dar 
že). Koresp. 

vo.< paviljoną pasaulinėje pa
rodoje. Šis meniškas Mikėno 

Alsias laikė klebonas kun. N.j k ū r i n y S ) v a i zduojąs Lietuvą, 
Pakalnis. 

Pirmąją Komuniją priėmė 
17 berniukų i r 18 mergaičių, 
jų tarpe buvo keletas ir kita
taučių. 

Beveik visi vaikučiai, pri
ėmė Pirmą Komuniją, yra Ap
reiškimo mokyklos mokiniai. 
Y.Všųjų (publie) mokyklų lie
tuviukai nudūlino į kitataučių 
bažnyčias, (laila, kad yra tė-
vėlių, kurie vis dar nepasiti
ki savo lietuviškomis įstai
goms. Turėtų imti pavyzdį iš 

bus pastatytas šalia kleboni
jos, Congress A ve. Šios sta
tulos atidengimas buvo paly
dėtas atitinkamomis iškilmė
mis gegužės 31 d„ penktadie
nį, 8 v. v. Salėje buvo įvai
ri koncertinė. programa, šo
kiai. 

Iškilmių komisiją, sudaro 
kun. .7. Valantiejus, komp. A. 
Aleksis, N. Kanaipkienė, P. 
Jokūbauskas, M. Alubauskai-
tė, O. Barkauskienė, S. Stul-

FOR DELICIOUS 
SNACKS... 

KRAFT 
CHEESE SPREADS 
# Just bring out several vari-
elies of Kraft Clieese Spreada 
and eraekers . . . and company 
refresluneuts are all ready! 
Tliese Spreada are grand for 
sandwicbes, appet izers and 
salads, too. Notice the emart 
new circle-dot design on the 
Swankyewig glasses K r a f t 
Spreada cotne in. 

Nemokyti žmonės visuomet 
visu smarkumu demonstruoja 
savo žinias. S.evens 

FOR 
I T C H I N G 

S K I N 
Ar kenčiate iiieziejima 
nudegimą, arba odos litą1? 
Nekentekit! Žemo per 30 
metu gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eezema. išb^rinmt, 
spnogiis ir kitokias o.io4 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandien! Visuose aptieko 
«* S»>o. 60c Ji nn 

7 

M 
I^OR s* IK..lepiTATjaNs 

Kiekvieno kataliko yra prie
dermė skaityti vien ka-
tu.l i k i šk u s lai kra.ščius. 

mūsų parapijiečio, tikro patri-l ginskaitė, P. Lubinas, N. Je-
joto advokato Kasto Jurgėlos, nušaitiene, D. Matas, M. An-
kurs, gyvendamas jamaica drikytė ir M. Zailskienė. 

Gyvenimas — tai privilegi
ja jėgoms išbandyti, o k?t m 
privilegija drąsiai imama, pa-( 

t ogių progų pasitaiko daną-
dažniau, negu spėsi jas išnau
doti. 0. S. Martien 

BUTKUS 
Undertaking Co., inc. 

William 
Laisniuotas 

u Pokorny 
Patarnavimas Dieną 

I r Naktį. 

710 WEST 18TH STREET 
TEL. CANAL. J I 61 

URBA Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms. BainkJe 
tams. Laidotuvėm.-
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

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 Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

AGOTA DAMKUS 
po tėvais šiauiriti tailė 

Mirė Birž. 2, 1940, 5:f>0 vai. 
ryte, su l aukus pusės amžiaus . 

Gimė Lietuvoje, T a u r a g ė s 
apskr . , Žigaičių par., Butkų 
kaimo. Amer iko je išgyveno 35 
metus . 

P a l i k o d idel iame nu l iūd ime 
vyrą Joną, 2 sūnus : Joną ir 
marč i a Sofija, Antan,a ir ma r 
čią Sofija, dukterį Valerija Ro-
ches ir jos vyrą Povilą, a n ū 
ke Pau le t t e , brol iene Joana 
š iaudvit ieno, gimines Lietuvoj 
įr daug paž įs tamu. 

K ū n a s paša rvo tas 5S1G So. 
Sae ramen to Ave. Laidotuvės į-
vyks ketvir tad. , birž. 6, iš na
mų 8:30 vai. ryto bus a t lydė
t a į Gimimo Svenč. Pane lės 
pa r ap . bažnyčią, kur ioje įvyks 
gedul ingos pama ldos už velio
nės sielą. P o pamaldų bus nu 
lydėta į sv. Kaz imiero k a p i 
nes. 

Nuoširdžiai kvieč iame visus 
gimines, d r a u g u s ir pažįs ta
m u s dalyvaut i laidotuvėse. 

Nul iūdę Vyras . Sūnus , Duk
terys . Marčios, ž e n t a s ir B r o 
lienė. 

Laidotuvių Direktor ius Al-
ber t V. P e t k u s Tel, LAFaye 
t te 8024. 

S h e s prettg as 
a piciure, 

UHL • • t • • 
No one can tolerate halitosu (bad breatk). 
I t can ruin almost any girl's popularity 
. . . her elosest fricndsliips. 

Food fermentation ii the mouth is ."aid 
by some authorit ies to be a major cause of 
halitnais. And the insidious thing about 
this offeasive condition i.s that anyone 
may have it and never realize it. Pnottda 
know, of course . . . only too well. But, un-
fortunately, it is such a delicate subject 
tkey won't tell. ^> 

So don't gamble vith your sočiai oppor-
tunities and your h y p i n — by taking un-
ncces.sary chances. It is so simple to take 
precautions by gargling with pleasant-
tasting Listerine Antistptic—mouth fer
mentation is quickly checked and its 
odors are overcome. 

Get the Listerine Anti<«ptic habit. Use 
it . . . morning and night, and before all 
Important engagements. Lambert Phar-
macal Company, St. Louis, Missouri. 

LISTERINE 
for HALITOSIS 

* (BAD BREATH) " 

Klausykite mūsų. ratilo programų Antradienio ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valanda, iš VVHIP stoties (1480 k.) 

\ Su Povilu fialtimieru. 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. lfttfh Ave. 

$ 2 5 , 0 0 0 VERTĖS UŽBAIGTŲ PAMINKLŲ JŪSŲ PASIŽIŪRĖJIMUI 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE J ŠIO MIESTO MODERNIŠ-

KIAUSIUS PARODYMO RŪMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTfiS. 

PADARYTI Iš GERIAUSIOS MEDŽIĄ 
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTIFICATE. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III A M P C PATARNAVIMAS 
H l f l D U L H I l U L DIENĄ IR NAKTĮ 

D y r r A T KOPLYČIOS VISOSE 
I K A l MIESTO DALYSE 

J. P. KAVAL (Kavalauokas), 
naujas pusininkas. Šaukit*1 — 
REPublic 6590. 

VENETIAN MONU MENT COMPANY 
527 N. Western Ave. Chicago, I l l inois 

TELEPHONE SEELEY 6103. 

Skyrios skersai Holy Sepulchre Kapinių, 5900 W. l l l t h St., 1 M. j rytns nno didžiųjų vartų. 

\, J. Zolp 
Anthony B. Petkas 
P. J. 
Albert V. Petkos 
L a c t a z ir Sanai 

,lf)4() West 46th Stroot 
Phone YARds 0781 

6834 80. We*tem Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CTCVro 2109 
3354 So. Halst^l St. 
Telefonas YrARds 1419 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 
Phone CAKal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PTTLlman 1270 

J. Linlevičiiis 
S. P. Mažeika 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

Antanas M. Philips 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139 

3307 Lituanica Ave. 
Plione YARds 4908 

file:///YATERBTRY
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LABDARIŲ DIRVA 
Veda Dr. Jonas P. Poška 

S n X T? C3 X 8 • 

Centro Piknikas 
Šauniai Pavyko 

Labdariu organizacijos me
tinis piknikas labai gražiai 
pavyko. Kapinių dieną, gegu
že* 30-tą, pasitaikė visais at
žvilgiais gražus oras. Pasibai
gus pamaldoms Šv. Kazimie
ro kapinėse, žmonės dideliais 
būriais vyko \ Vytauto parką, 
kur buvo surengtas Labdarių 
centro piknikas. Apie 2-rą va
landą po pietų prisirinko tiek 
žmonių, kad pikniko vietoje 
jau nebuvo vietos nei automo
biliams pastatyti nei patiems 
atsilankiusiems liuosai vaikš
čioti. Šokimo salė prisipildė 
irgi pilna gražaus jaunimu, 

9f kuris linksmai šoko prie Šau
nios orkestras. 

Tvarkdariai bandė tvarkyti 
automobilius taip kad būtų 
galima lengvai įvažiuoti bei 
išvažiuoti, bet tai buvo sun
kus darbas, nes perdaug dide
lis prisikimšimas. Kitiems ne 
buvo vietcs, pradėta statyti 
prie parko sale kelio, ir čia 
eilės nusitęsė per kelis blo
kus, bet niekas už tai nerū-
goja, visur graži, maloni ii 
draugiška nuotaika, visui 
linksnta ir malonu, nes žmo 
gus matai kad lietuviai jau iš-
tikro susirūpino ir nuoširdžiai 
remia labdarybės darbą. 

Svečių svetelių iš visos Chi-
cagos ir apylinkės, net ir iš 

yS 

Vokiečių cenzoriaus pareiškimu šiame pavei kale rodoma belgų karių nuginklavimas. (Acme 
telephoto), 

Suomijoje šiuo metu yra 80li 

Restoranas visuomet buvo 

kuopa, Br.idgeport $49.67; 6 šių metų sausio mėn. bo-
tolimesnių miestų kaip iš Rock! kuopa, North Side $5.59; 7 darbių skaičius Jungtinėse danų savanorių karių ir 900 
ford, UL, kun. Juozaitis su! k110?8* West Side $36.49; S Valstybes* siekė 10,381,000.; danų civilių darbininkų, kvi 
būrin gavo parapijiečių, iš Be-
troit, Mich., Stasys ir Elzbie
ta Paurazai su visa šeima (E. 

pilnas žmonių, kurie skaniai Paurazienė yra Moterų Są-gos 
valgė nepaprastai gerai cice- centro pirmininkė), iš Kena- n n k o $159.32. 

kuopa, Brighton Park $67.03; I raėjusių metų gruodžio mėn. 
10 kuopa, West Pullman $52.-
08; Marąuette Park 23 kuopų 
$33.30; Kunigai kapuose su* 

bedarbių buvo 9,091,00. 
rie čia pasiliksiu ilgesnį lai
ka. 

Klausykite 'Draugo' Ralio Programų 
Antradieniais 
WGES (1360 ka.) 
7:30 valandę vak. 

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

KvieSame 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. 

liečiu šeimininkių pagamintus 
valgius. Veiterkos sušilę bė
giojo ir nuoširdžiai su man
dagumu teikė atsilankiusiems 
savo malonų patarnavimą. Šei
mininkes, vadovystėj Kotrinos 
Sriubienės, iškaitę gamino ska 
nius valgius, kokių nė vieš
bučiuos nei už didelius pini
gus negalėtumei gauti. Žodžiu 
sakant cicerietes iškele puotą 
atsilankiusiems į Labdarių 
centro piknikų. 

Prie baro per visą dienų ke
lios eiles žmonių kuriems irgi 
su malonumu labdariai patar
navo. Vis4~ laikų grftži "lietu
viška daina bei muzika per 
puikiai įrengtus garsiakalbius 
linksmino at&ilanku'sią publi-

sha, Wis., iš Uary, Ind., ir is 
apylinkes miestelių aš pats su
tikau tuos "savo pažįstamus, 
kurių nebuvau matęs daugiau 
kaip 20 metų. IštLkro tai bu
vo Labdarių centro piknikas 
kuriame dalyvavo tūkstanti
nės minios. Kas tik atsilankė 
buvo pilnai patenkinti ir gro
žėjosi labdarių kilniais dar
bais. Nuo ankstybo ryto iki 
po piet kapinėse ir prie kapi
nių, labdarių rinkėjos kaip tos 
darbščiosios bitelei, rinko se
nelių prieglaudos namo reika
lams aukas. Teko sužinoti, kad 
auî ų surinkta virs $500. Tai 
graži parama. Be abejo, liko 
gražaus pelno ir nuo didžiulio 
pikniko. Visas tos dienos lab
darių .pelnas bus paskelbtas 

Reiškiame širdingiausią, 
padėką 

Visoms aukų rinkėjoms ir 
rinkėjams, kurie taip nuošir
džiai darbavosi. Širdingai dė
kojame kunigams už nuoširdų 
darbavimasi Labdarybės drau
gijai. Ačiū visiems biznie
riams, profesijonalams, vi
siems aukojusiems Senelių 
Prieglaudos įsteigimo reika
lams. Taipgi širdingai dėko 
jame Adolfui Dočkui ir Jonui 
Navickui: juodu darbavosi 
prie laimes rato ir pridavė 
pelno $141.30. Ačiū, ačiū vi
siems pasidarbavusiems. 

Kun. A. Linkus ir , 
Rengimo Komisija j __ 

PIRKETE NAUJAUSI 

CHRYSLER AR PLYMOUTH 

Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, moderniškai iš
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi išmokėjimai, teisingas patarnavi
mas. Turime daugybę vartotų automobilių, vėliausios mados, prieina
momis kainomis. 

BALZEKAS MOTOR SALES 
"U VVILL LIKĘ US" 

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

ką. Boyling Alley irgi n * - ^ ^ ' ^ ^ b u s F ^ k e l b t i i r 
dieną buvo užimtos vuo* ko- ^ ^ .^.^ ^ ^ b e i 

turios eilės. Čia piknikieriai 
lavino gabumus ir mankštino
si tyrame ore. Prie straikerio 
būrys stipriu vyrų bandė savo 
jėgas, juokaudami bei drau
giškai šnekučiuodami. Prie 
būdelių seni ir jauni bandė 
savo laimę norėdami šį bei tą 
išlaimčti; kiek čia juoko, kiek 
Čia laiiuft? o vis del labdary
bės labo. 

Labdariu pirmininkas A. 
Bacevičius sušilęs Jbe kepurės 
bėgiojo, žiūrėjo kad viskas 
būtų tvarkoje. Per garsiakal
bį karts nuo karto labdariai 
ir labdarės prabila į susirin
kusią skaitlingą publiką. 

Westpulrnaniečiai, kurių kle 
bonas kun. A. M. Linkus yru 
labdarių statybos pirmininku, 
pasišventusiai darbavosi prie 
būdelių nebuvo patenkinti 

Kuopų Dėmesiui 
Labdariu centro susirinki-

<? 

darbininkių-kų, kurie visi taip m a s j v y k s birželio 19 d. Die
giamai ir pasišventusicai dar-t v o Apvaizdos parapijos sve-
bavosi labdarybės labui. j t a i n ė j v i e n a s a vaite pirmiau, 

Lai Aukščiausias juos visus; n e s 23 d. birželio įvyks Lab
darių centro išvažiavimas na u 
joj ūkėj, prie gražaus ežero. 
Vi'si turės progos pamatyti ta. 
stebėtinai gražią vietą, kur 
ruošiama statyti Seneliams 
Prieglaudos namas. Prašome 
visas kuopas dalyvauti susi
rinkime ir rejigtis prie išva
žiavimo. Valdyba 

bei visas palaimina ir šutei 
kia tas malones kokių tik jie 
trokšta! 

Kuopų 
Pasidarbavimas 

Kapų lankymo dieną, gegu
žės 30 d., Labdarių parengi 
mas gražiai pasisekė. Kuopos 
ir komisijos daug dirbo, kad 
sėkmingai tą dieną pasidar
buoti labdarybei. Pilnos at
skaito^ dar neskelbiame, ne> 
nėra pilnai viskas sutvarkyta 

Mergaitės ir moterys .(kuo
pų ir parapijų) aukų surinko 
sekančiai: 1 kuopos, Town oi 
Lake $38.08; 2 kuopos, Koše 

Tel. Willow Springs 1067 
ŠVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Blatz Pilsener ir Blatz Old Heidelberg 
Chop Suey Trečiadieniais — Fisb Fry Penktadieniais 

Eduardas J. Kubaitis — Frances Kubaitis 

: ^ INSURED 
SKOLINAME PINIGUS 
ANT PIRMU MORGIČIŲ 

j> 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

vien tuomi, bet dar turėjo ir} land $12.17; 3 kuopa* Cieero 
sav© atskirą barą ir ten daro į $75.00; 4 kuopa, Dievo Ap-
gera. biznį. Į vaizdos parapios $22.12; 5! 

FACTS YOU NEVER KNEVVI/.' 

Phone Virginia 9780 
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
KOLLYWOOD INK Prop. 

-Jvetainę renduojame susirinki-
aains, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. 
241T-19 WEST 43RD STREET 

Chieago, Itt. 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios rųširs naujus na
mus ant lengvų mėnesinių Išmo
kėjimu. Darau visokj taisymo dar* 
b* be Jokio cash {mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(lšgauuu geriausi atlyginimų te 
Flre Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
nuo & iki 20 metų. Reikale krvtp-
kitės prie: 

PINIGAI Apdrausti iki $5,000 per Federal Savlngs and Loan Insurance 
Corporatiuu, po U. S. Government priežiūra. 

MOKAME 34% UŽ PADĖTUS PINIGUS 

Ofiso valandos: 0:00 vai. ryto iki 5:00 vai. vak. 
Pirmadieniais iki 8:00 vai. vak. 

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

JOH.V PAKJBIi, Secretary 

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

By Bob Dart 
-t\G€RS CAN UTEHAlCf FWGHTEN MONKEYS10 
OEATH..: NATŪRAI HlSTOftf MAGAZINE* fc£&QftTS 
CASES VMINE MONKEYS HAVE FALLEN 
0UT QF T l * | TOPS UPON HEAWN<i 

<MM 0F THE TK&R 

fa 

iE REAL KILLE% OF 
THE SEA ARE THE Bttffe 
CUDA AND MOT THE 

SHARk, TO WHOM MANYCASES 
OF ATTACK HAVE BEEN 
UNJUSTLY ATTRl&UTEO. 

BERTHA PUZAUSKIS 
VVHOLESALE DEALER - QUALITY MEATS 

MCSOS IŠVE2I0T0JA KRAUTUVĖM 
Pristatome visokios šviežios mėsos. 

Daug metu patyrimo mėsos pristatymo 
biznyje 

Trokas naujausios išdirbystes su šaldymo 
įrengimais arba "Refrigerated" 

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

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

file:///VESTERN
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ŠV. PANELĖS MARUOS GIMIMO PAR. PIKNIKAS 
įvyks Sekmadieni, Birzelio-Jiine 9-ta Diena, 1940 Ketais Visus Mar^uetteparkiečhis ir taipgi kaimynėlius nuoširdžiai kviečiame atvykti j mūsų 

pikniką ir kartu su mumis pasisvečiuoti, susipažinti ir gražiai laiką praleisti tyrame ore, 
^ ,w bei mušu Klebono Sidabrinį Jubiliejų užbaigti švęsti. 

Vytauto Parke, 1 1 5 Gatve, arti Pulaski Road ^ 9 ^ KLEBONAS IR KOMITETAS 

APLINK MUS 
Veda L. Gritis. 

Mokslininkai, daktarai spe
cialistai vis stengiasi pagerin
ti ir patobulinti žmogaus gy
venimą. 

Keli metai atgal Optieal 
Research organizacija, Xew 
Yorke, paskelbė išradimą ne
matomų akinių, kurie yra pri
taikomi tiesiai ant žinogaus 
akies obuolio; tokiu būdu, kad 
niekas negali atspėti, ar žmo
gus dėvi akinius. Žmones ku, 
rie priversti deveti storus aki
nius, del akies ligos, arba ku
rie kenčia nuo trumpo regė
jimo, tiems šie nematomi aki
niai yra tikra palaima. 

Šie akiniai taip gi yra la
bai praktiški, nes kritus jiems 
ant cementinių grindų — ne
suduš. 

Žinoma, tokius nematomus 
akinius pritaikinti reikalinga 
specialisto, kuris pašvenčia 

Sęjungietes Pagerbė 
Centro Pirmininke 

s 
Šiemet kapinių dienai pri

puolus ketvirtadienį, daug či-; 

kagieč.ių išvažiavo į kitus mie
stus pasiviešėti iki sekmadie
nio ir daug atvažiavo iš kjtų 
miestų Chicagon svečiuotis 
pas savo gimines bei draugus. 

Per Labdaringos Sąjungos 
pikniką, Vytauto parke, neti
kėtai teko 'susitikti su Stasiu 
.'r Elzbieta Paurazais bei jų 
sūnučiu Stasiuku iš Detroit, 
Mich., ir ten pat su jais be 
šnekant M. Paukštienei, Ele
nai Statkienei, Albinai Poš
kienei bei kitoms sąjungie-
iėms kilo mintis suruošti ko 
kias nors vaišes Elz. Paura 

Chicagos Universiteto 
Alumnii Suėjimas 

Eytoj vakare Chicago Bar 
Assn. patalpose, 29 So. La-
Salle St. jvyks Chicagos uni
versiteto alumnų suėjima?, 
kuriame kalbės abu kandida
tai į gubernatorius — Ihvight 
H. Green, republikonas ir 
Harry B. Hershey, demokra
tas. Abu jie yra Chicagos uni
versiteto gTaduantai. 

Nupirktieji ambulansai, kai
navę virš $50,000, įrengti vi
sais moderniausiais medicinos 
reikmenimis. 

Anglį** karalius Jurgis mėgina n a u j . B™, kulkosvaidi.) Masiniam lenkų g i r i n i a m e 
(Acme telephoto) 

pirmininkei. 
Kadangi jie mane išvažiuo

ti iš Chicagos už dienos, ki
tos, tad ir 'slaptai nutarta tu
rėti vaišes rytojaus dienos va
kare, tai yra gegužes 31 d., 
pas Vengeliauskus, Brighton 
Parke. Meg.inta kuo daugiau-

daug laiko pritaikymo studi- «*« per vieną dieną sukvies-

zienei, Moterų Sąungos centro Z a k a r a i t ^ p a v e d - v a k a r i ^ taip kad net "išrasta 

[ svarbiausiuoju kalbėtoju bus 
majoras Kelly. 

joms. 
Dr. Vaitush, 4712 So. Ash

land Avenue, baigė tuos spe
cialius kursus ir dabar pilnai 
pasirengęs (kiekvienam žmo
gui, kuriam reikalinga, pri-
taiknti šiuos nematomus aki
nius. 

Žinoma, tokie nematomi 
akiniai, yra brangesni negu 
paprasti akiniai, bet žmogui, 
kuriam jie būtinai reikalingi, 
neatrodys brangūs, kadangi 
jam daug palengvins savo 
kasdieniniame gyvenime. 

Informacijų kaslink šių nau
jų nematomų akinių, patarti
na nuvykti pas Dr. Vaitush. 
Jis mielai paaiškins ir pa
tars kaslink jų. 

• * • 

ti sąjungiečių bei Elz. Paura-
zienes draugių, kas ir pasise
kė; dalyvavo arti 40 moterų, 
jų tarpe i i Juozas Grfch su 
žmona. 

programėlę vesti centro iždo naujas šokis, kurio ne viena, 
globėjai bei Mot. Są-gos Chi-' turbūt, iš atsilankiusių nemo-
cago apskr. pirmininkei A\ į ketų pakartoti, 
binai A. Poškienei, kur.i pa A n k s t y b a m r y t o j u i a r t i n a n . 
reiškus savo džiaugsmą! bei 
mintis kaslink centro pirmi
ninkes atsilankymo, perstatė 
įvairias kalbėtojas bei kalbė
toją, kurių tarpe sveikino: 
nuo Moterų Są-gos 20 kp. jau-
namečių, jų pirmininke Eeka-

tis ir atsisveikinus bei palin
kėjus laimingos keliones na
mon Paurazanis, visos links
mai skirstėsi į savo namelius 
ir turbūt ilgai šias vaišes bei 
linksmą vakarėlį prisimins. 

Aušrine 

Brighton parkietems tikrai 
pasisekei prigauti Pauražus 
taip, kad. jie mane einą pas 
Vengeliauskus minutėlei-kitai 
pasisvečiuoti. Vos įėjus salen 
sušukta "surpr ize" ir orkes
trą užgrojo pasitikimo maršą 
E. Paurazienei šiek tiek "a t -
SipoUtSjas", prasidėjo šokiai 
kolei šeimininkes pakvietė 
prie stalų. Pirm įpradesiarit 
valgyti, prisegta gyvų gelių 
"eorsage 'ai" Elz. Paurazienei 
ir jos mamytei Elz. Veloniš-
niekienei, kuri sykiu su Pau
razais atvažiavo iš Detroito. 

Vainikų Dienoj Daktaras ir 
ponia Ona Atkočiūnkme mi
nėjo aštuonių metų sutuoktu
vių sukaktį. Į suruoštus pie
tus jų namuose atvyko p. At-
kočiūnienes sesuo Aldona su 
vyru iš Jersey City, N. J., 
p. P . Daužvardis su žmona, 
Dr. A. Rakauskas. Izabelė 
Vaišvilaite ir pp. šimučiai. 

Keletą valandų pasisvečia
vus, pp. Atkočiūnai ir visi jų 
svečiai vyko į Marquette 
Parka pasveikinti gerb. kim. 
A. Baltutį jo kunigystes si
dabrinio jubiliejaus proga. 

siute, jų globėja Adella Pat-
Ask bei centro iždininkė Ele-' 
na Statkiene, iš 67;-tos kuo- U . S . L e n k a i D u o d a 
pos jų pirmininke Helena Dau! A m b u l a n S U S 
noriene, bei kuopos nares L.j f\. 
Krikščiūniene, kuopos organi- L e n k u 'kariuomenė Prancū

zijoj greitu laiku gaus 20 am-
bulansų iš Amerikos lenkų. 

Ambulansus palaimins J. E. 
Chicagos arkivyskupas Sam-
uel A. Stritch, sekmadienį, 

dininkė Marijona Juškienė, E. masiniam lenkų susirinkime 
Paurazien&s sesutė Ona Pau- Soldier Field. 

zatorė Elena Mickeliūnienė, 
V. Trust ir kuo(pos bei aps
krities rast. Mariona Paulie-
nė, adv. Juozas Grish, Bronė 
Pužauskienė, buvusi centro iž-

razienė, Mot. Są-gos centro 
raštininkė Marijona Vaičūnie-
nė, salės savininkė sa-tė Ven-
geliauskienė ir nuo šeiminin
kių Marg. Petrošienė. Ant ga
lo kalbėjo pati centro pirmi-

M. Paukštienei, Mot. Są-gos ninke.Elz. Paurazienė pareikš-
111. valstijos direktorei bei j dama, kad nesitikėjo šio va-
Chicagos apskrities vice pirm. karo nei dovanų, bet nuošir-
paaiškinus dėl ko susirinkom • džiai už ja«s dėkojo savo bei 
ir įteikus dvi gražias dova-' savo mamytės vardu. 

Daktarai šukele fondą. 

Ambulansai nupirkta pini
gais, kuriuos sukėlė virš 3,000 
daktarų ir dantistų. 

PIL IETYBĖS 
PAMOKOS 

KAS KETVIRTADIENĮ 
! Pradedant Birž. 6, 7:30 v. v. 

• nas nuo susirinkusių ir kita Pavalgius vėl šokta bei ža* i Kreipkitės prie: 
nuo panelių: A. Patrick ir P. sta tikrai gražioje nuotaiko 

niuo 
JOSEPH J. GRISH 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. YARds 1001 

12to Wardo Politiško 
Klubo Piknikas 

Lietuvių 12-to Wardo Poli
tiško klubo išvažiavimas jvyks 
birželio 9 d., Vinco Knbaičio 
darže, Sunset G rovė, 135 Ar
cher. Klūbieičiai buvo suruošė 
išvažiavimą, geg. 26 d., bet 
blogas oras jam pakenkė. Tad 
piknikas pripažins pereito iš
važiavimo bilietus ir laimė
jimus. 

Išvažiavime bus muzikos, 
dainų ir pasilinksminimas — 
šokiai, skanaus užkandžio ir 
visokių kitokių prieskoniu. 

v. 

• Iih-a SIMIVM 

NO O THE R . fcSttSar 
REFRIGERA- t a S ' ^ " 
• A A u m m M j i • Porcdoin food 

TOR HAS THE IIMT 

SHELVAD0R 
Pas BTJDRIKĄ rasite viso
kius elektrikinius refrigera-
torius — visų žinomų Stan
dard išdirbysčių. 

Josepo F. Brink, 
Furniture House 

3409,-21 S. HALSTED ST. 

TEL. YAiBDS 3088 

Vyskupas Sheil Užtik
rina Paramą 

CYO. rems Raudonąjį 
Kryžių. 

Vakar vyskupas Bernard 
Sheil pareiškė, jog Katalikų 
Jaunimo organizacija (CYO) 
nuoširdžiai rems Raudonojo 
Kryžiaus programą nukentė
jusiems nuo karo šelpti. 

"Nepailstamas dalbas, kurį 
dirba Raudonasis Kryžius, 
kad palengvintų karo palies
tos Europos vargus, gali būti 
matuojamas tik dvasiniu ir 
žmoniškumo mastu," pareiškė 
vysk. Sheil. "Tiktai apsupti 
neapsakomo pasiaukojimo ir 
žmonių gyvybių naikinimo 
mes galim suprasti Raudono
jo Kryžiaus darbo svarbą. M 

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. 

Sugrįžo Banginiy 
Medžiotojai 

Norvegų vadovaujamos "Co 
mpania Argentina de Pesca" 
bendrovės laivas "Ti juca" 
sugrįžo iš Argentinos salų 
South Ceorgia, perplaukę 3-4 
mėnesių laiką. Jūrininkai šie
met ypatingai gerai uždirbę 
tame plaukiojančių ledų kalnų 
ir pingvinų salų rajone. 

BERLYNAS. — Vokiečių 
autoritetai tvirtina, kad britų 
laivas Nelson nuskandintas 
gegužės 11 dieną. 

NAUJUOSIUS LIETUVOS 
ŽEMLAPIUS 

Galima gauti: 
"Draugo" Rastinėje 

Kaina tik 40 centų. 
Per paštą 50 centų. 

C L A S S I F I E D 
S A L U T A R A S B I T T E R S 

Jeigu nori būti sveikas nepamiršk, 
kad Sanitaras 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 išdirbejų. 

S A L U T A R A S STOMACH 
B I T T E R S 

639 W e s t 18th St., Chicago, DL 
TeL C A N A L 1133 

PARDAVTMUT 
Brighton Park Biznio Namas 

Storas Ir rietas pagyvenimui ir dviejų 
karų gramdžius. Parsiduoda visai pi
giai. 

CHARLES ZEKAS 
4425 South Fairfield Avenue 

Tel. LAFayette 824* 

PARDAVIMUI NASTĖS 
Pardavimui 3-fIetų namas Bridge-
porte. Atsišaukite: Kazimieras Lau-
ohi9 ««SO Ssmth W»lla<v» Ktr^Pt 

APDRAUDA—INSURANCE 

Apdrausk savo Automobilj arba 
Troka Šiandien, nes rytoj gali 
būti pervelai. Mes apdraudžiam 
Automobilius už numažintą kai
ną ir galiama išmoksti per S 
mėnesius, be komiso. Pavyzdžiui: 
Liability nuo $5,000. iki $10,000 
Ir Property Damnge Iki $5,000, 
kainuoja dabar tik $30.60 arba 

$7.66 | mėnesi. 

Taipgi apdraudžiam Storų 
Langus, Rakandus, Namus *r 
kitą turtą 20 procentu pigiau, ir 
atsakomingoj Apdraudos Bendro
vėj. Dėl platesniu informacijų, 
kreipkitės prie jgaliotinlo: 

K. J. MACKE-MAČIUKAS 
2346 W. 69th St., 2-ros lubos 

Tel. Prospect 3140 

Atnaujinkite Ir Pagražinkite 
Namų Grindis 

"DUSTLESS FLOOR SANDING" 
Apkainavimas Dykai — 

15 Metų Patyrimo 
Darbas G va rantuotas 

DS1 Specialių Sąlygų 
Saukite Dabar 

COMPLETE FLOOR SERVICE 
Telefonas Normai 4796 

PARDAVIMUI NAMAS 
5 kamb. mūrinis namas, furnace . 
heat, 2 car garage, Marquette Pk., J PARDAVIMUI NAMAS I R BIZNIS 
$4,200. Atsišaukite: Antanas Ceš- , r, i . • i ».. • i i 
kauskas, 6830 So. Arteslan Avenue Pardavimui namas, 6 kambariai vir-

— v • P i r m o s R u s i e s 
JUODŽEMIS 

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

15 bušelių $2.50. 
STANLEY GAVCUS, 

110 So. Ridgeland Ave. 
WORTH, ILLINOIS 

Tel. Oa& Lawn 193J-1 

CONRAD 
Fotografas 

Studija Įrengta pu* 
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. D a r b a s 
G a r a n t u o t a s . 

420 VVest 63rd Street 
Tel: Biznio — ENGtewood 588S.( 

Res. — ENGlewood 5840., 

Tel. Renubllc 7914. 
PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 

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

4723-25 South Halsted Street. 

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
Mūrinis namas, 2 fletų — 5 ir 6 
kambarių, 2 karu garadžius. Karš-
tu vasdeniu apšildomas. Netoli 63-
čios ir Kedzie gatvių. Kaina $8.300. 
Našlė moteris nori parduoti. Atsišau
kite: Krauezunas, 5952 So. Richmond 
St., Chicago, III. 

REIKALINGA DARBININK 
RerKa'tngl keli apyseni žmonSs. a-
pie 50 metų amžiaus, dirbti ant ,ma-
ž^ ūkio. Reikia prižiūrėti vištas ir 
kaives. Nereikia arti žemės. Atsišau
kite: 3424 \Vest 07th Street, telefo
nas PROspect 8985, 3-čią vai. popiet 

REIKALINGA DARBININKĖ 
Reikalinga mergina dirbti advokato 
ofise. Turi mokėti vartoti rašomą 
mašinėlę, 'shorthand' ir lietuvių kal
bą. Atsišaukite greitai laišku:— 
"DRAUGAS", 2334 S. Oakley Ave., 
Cliieago, IU., B o i 86B. 

šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga
radžius. Taverno fiksčeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randasi ant 
63-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo-
nas PROspect 3078. 

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ 

nuo 1 iki 20 metų. Visai lengvais 
mėnesiniais atmokejimais. Dėl pla
tesnių informacijų, kreipkitSs J: 
GEDIMINAS BUILDING & 

LOAN ASSOCIATION 
4425 South Fairfield Avenue 

Tel. LAFayette 8248 

PARDAVIMUI NAMAI 

Mąrąuette Parke didelis bargenas;' 
namas, 2 fletal po 6 kambarius; du 
boileriai; 2 karų garadžius. 

2 fletal po 4 kambarius. KarEtu 
vandeniu apšildomas, prie 68-tos ir 
OampbelJ gatvių. 

Atsišaukite 3553 So. Halsted St., 
arba telefonuokite YARds 5118. 
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TURTAS VIRŠ £4,900,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - £350,000.00 
Dabar mokam 3 % % "^ P*" 
dėtus pinigus. Dnodam pa
skolas ant namu 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LOAN ASSOCIATION 
O F CHICAGO 

JTUSTIN MACKIEWICH, 

Cbsrtered by U. 8. 
8AVING8 FEDERALLT 

IN8TJRED 
• 

4192 ABOHEB AVENUI 
TEL. VTRGINIA 1141 

VAL.: 9 iki 5 p. p. Trečisd.: 9 Iki 12KM) p. Seštad.; • iki 8:00 T. T. 

! 
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