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T R U M P A I 
A. S. K. 

Dabar aktualiausiais Ame
rikoje klausimas: padėti ali-
jantams, ar ne. Kokiu būdu 
jiems padėti, kada ir kaip. 
Spauda vis palankiau atsilie
pia apie Roov*evelto apsigink-
lavinimo politika. Reikia ma
nyti, kongresas patvirtins jo 
prašomas sumas krašto apsau 
gols reikalams. 

Birželio 6 d. Chicagos uni
versitete įvyko pirmasis gau
sus mitinga-s už pagalbą ali-
jantam's. Tą mitinga ruošė | 
tam tikras komitetas—" Wi-

NACIAI LAIMI MYLIU FRONTE 
PRIEŠAS 3 5 MYLIOS NUO PARYŽIAUS 
IŠKILMINGOS 
PRIMICIJOS 
KUN. MICIONO 
PIRMOSIOS MIŠIOS 

lliam Allen White Committee. BRIGlfTON PARK. Vakar 
! Švč. Paneles Nekalto Prdbid, 
parap. bažnyčioje, atlaikė pir
mąsias Mišias kurf. Antanas 

Jie įrodė, kokios būtų pa
sekime, jei Hitleris laimėtų 
karą, kuo nukentėtų Pietų 
Amerika ir Jungtines Ameri
kos Valstvbes. 

Saugumo ir ekonominiais 
sumetimais- būtinai esą reika
linga padėti aliįantams. 

to Defend America by Aiding 
tlie Allies". 
Mitinge paskaitas skaitė prof., 
Q ,:« *r«2«^« ; nve* J Miciūnas, M. I. C. Kun. Mi-

uincy YVright ir Clifton ._ \ . . . 
rj.i J aunas 'pirmosiose įskalmingo-

' se Mišiose asistavo parapijos 
klebonas kun. A. Briška, mo
kslo draugas kun. P. Cinikai, 
M. I. C, kun. Ed. Abromavi
čius ir kun. A. Naudžiūnas, 
M. I. C, pamokslą pasakė 
kun. Anastazas Valančius. 

2 vai. py pietų parapijos 
salėj buvo šaunus pokylis, ku
riame dalvvavo visi žvmes-
nieji Brighton Parko biznie-

FRONTE 3,500 TANKŲ 
^ ^ ^ x • • • v • • • * • • • 

2 0 naujų vokiečių divizijų 
priverčia priešą t raukt is 

A. Valančiūte, kun. J. Mačiu-
lionis, Marijonų Amerikoj vi-
ce provincijolas, kun. A. Šve
das ir kiti. 

Buvo svečių ir iš "VVaterbu-
ry, Conn. p. Dubauskai ir 

Apie 70% Chicagos Uni
versiteto profesorių ir stu
dentų vra tos nucmonės, kad) *"•""— *>*» -• 
tuoj re'ikia padėti alijantan*J k l e b o n a*< k u n - A- Briška, kun. 
Po masinio susirinkimo stu
dentai, ir profesoriai pasirašė 
peticiją ir pasiuntė kongresui, 
prašydami: 

1) suteikti alijantams kiek 
galima daugiau orlaivių ne
pakenkiant vidaus apsaugos 
reikalams, pagal Prezidento 
nuomonę. 

2) duoti vieną milijoną do
lerių pabėgėlių pagalbai ka
ro zonose. 

3) sufctabdyti karo me
džiagos eksportą, jei pastebi
ma, kad jos patenka užpuoli-
kėms tautoms. 

PARYŽIUS, birželio 9. — 
Neišlaikiusi prieš 1,000,000 
geriausių Vokietijos pėstinin
kų ir 3,500 jos galingiausių 
tankų prancūzų kariuomenė 
turėjo pasitraukti. 

Kovos, vykstančios j pie
tus nuo Somme ir Aisne u-
pių prancūzų sluognių vadi
nama "didžiausia šimtmečio 

MAGIN0T LINE 1 | kova atsižvelgiant į žmonių 
ir mašinų skaičių.'' 

Šiuo metu vokiečiai pasis
tūmė pirmyn ir bėra tik apie 
48 mvlia,s suo Paryžiaus. 
Prancūzų kariniai pranešimai 
.sako, jog kariuomenė " pasi
traukus manevruodama/' ATo-

Smarkiausį mūšiai vyksta prie jūros, kui vokiečiai perėjo Somme upę netoli Abbievi- j kiečiai pergyveno "milžiniš
kus nuostolius," anot tų pra
nešimų, ir pagrindinis pran
cūzų frontas nepaliestas. 

Į frontą Vokietija pasiun
tus 20 naujų pėstininkų divi
zijų ir septynias motorizuo
tas divizijas. 

riai ir visuomenininkai. Buvo | l l e P r a n c ū z a i Į a i k o s i rytiniam^ fronto sparne, 
nemaža kunigų, kurių tarpe 

(Acme telephoto) 

ŠAUKIAMI MOTORCIK- N A U J O S O R O A T A K O S 
LISTAI PRIEŠ _ T ^ T „ ^ T 

ANGLIJOJ PARAŠUTININKUS 
PARYŽIUS, birželio 9. — 

Birželio 7 d. sušaukiąs ki
tas studentų mitingas, suor
ganizuotas daugiausiai sočia

is Rochester, N. Y. — E. Kcn-1 P a r y ž į u j paleistas atsišauki-
drataitė. 

Pokylio programą vedė St. 
Pieža. Joj dalyvavo mokyk
los vaikučiai ir kitos Brigh
ton Park meno pajėgos. 

Per Mišias be choro solo 
giedojo Ona Piežien ie. 

U. S. ARSENALŲ 
ILGESNĖS VALANDOS 

AVASHINGTONAS. — Ar
mijos arsenalams įsakyta vei-

Ustų ir komunistų studentų.! kti per 24 valandas, kad pas-
Jie reikalauja nesikišti į Eu-j klibintų amunicijos predukcj-

mas į motorciklistus, kurie y-
ra patyrę lenktiniuotojai, kad 
jie prisidėtų prie grupių ko
vai su parašutistais. Miesto 
110 policijos motorciklistų 
bus tos grupės) branduolis. 
Grupė bus apginkluotai regu
liariais automotoriniais šautu
vais, kurie paleidžia 32 šovi 
nius į 10 sekundžių. 

Washingtonas Išplauks 
iš Galvvay 

ropos karą. Jie duoda gaires ,ia- Maj. gen. Charles M. We-
kaip išlaikyti neutralumą.! s s o n pasiuntė įsakymus še-
Bet atrodo, kad dauguma stu| šiems armijos arsenalams. 
dentų simpatizuoja alijan
tams. 

Tose dirbtuvėje jau dabar 
dirba 17,000 darbininkų, bet 
ateityj jų skaičius dar bus 
padidintas. 

Laivyno dirbtuvėms įsaky-
Senatoriaus Pepper atviras 

kongrese reikalavimas rea
l i u padėti aliantams, atrodo,! t a įvesti dviejų pamainų dar-
randa visuomenėje vis dau-j D a s 

giau ir daugiau pritarimo, Į-
domu, kaip tuo reikalu rea
guos kongresas, ar tik neJsu-

NEGALI IŠPLAUKTI 
DĖL PINIGŲ STOKOS 

DUBLINAS, birželio 9. — 
Bent šimtas amerikiečių dar
bininkų, kurie norėtų išveng
ti karo siaubo, gali pateilikti 
Airijoj i r neišplaukti ant U.S. 
laivo AVashington, nes neturi 
pinigų. 

Šeštadienį laivas įplaukė į 
Bordeaux uostą ir vėliau vyks 
Airijon. 

BELGRADAS, birželio 8 d.1 
Sąryšyj su Italijos karinome- SAN ANTONIO, birželio 8. 

tiks padėti bent medžiaginiai' ne s didelių dalių perkėlimu iš j — Anot gen. Melquaides An-
alijantamst . ' .Fiume, šalia Jugoslavijos sie-|gulo, susisiekimo ir viešųjų 

Tai parodys-netolima atei-!n l^ į Prancūzijospn sienį, Ju- darbų ministerio prez. Lazaro 
tįs. Igoslavijos karo ministerijai Cardenas kabinete, J . A. Val-

! atleido 120,000 atsarginių ka- stybių karo metu su bet ku
ria valstybe Meksika visados 
bus su J. A. Valstybėmis. 

Toliau savo kalboje gen. 
k\ugulo pareiškė norėjęs "už-

I tikrinti Amerikos žmones, jog 

LONDONAS, birželio 9 d. 
Vokiečių orlaiviai vėl atakavo 
Anglijos pietinius ir rytinius 
pakraščius. Tai antroji ataka 
dvidešimt keturių valandų lai-
kotarpyj. 

Pranešimai iš oro ministeri
jos ir vidaus saugumo minis
terijos sako, jog nuostolių pa
daryta mažai. 

Oro atakoms dažnėjant U. 
S. keleivinis laivas AVashing
ton, kuris buvo pakeliui Itali
jon, plauksiąs į Gahvay, Airi
joj paimti amerikos piliečius. 

Laivas "\Vashingtonas pir
madienį būsiąs Neapolįj ir vė
liau plauksiąs Lisbonan, iš 
kur paimsiąs apie 900 ameri
kiečių. Pranešimai skelbia, jog 

laiviai pravedė treč.ią ataką 
Anglijo's salų pietiniuose ir 
rytinisoue pakraščiuose. 

Dabar visi keliai iš Londo
no į pakraščiuos nustatyti bar
jerais, kad priešo orlaiviai 
negalėtų nusileisti. 

Pašauta Londone ir apylin
kėse keletas automobilistų, 
kurie įsakius nesustojo. 

BERLYNAS, birželio 9. — 
Vokiečių veržimasis Pary
žiun, matomai, nori prasiver
žti iki sostinės ir tuo būdu 
apsupti ją iš vakarų. 

Kaip paprastai trumpas vo
kiečių karo komunikatas sako 
jog " veiksmai į pietus nuo 
Somme upės ir Oise — Afene 
kanalo varomi sėkmingai. Į 
pietus nuo žemutfnės Somme 
priešas irgi atmuštas atgal." 

Garsieji Stukas bombone
šiai, kurių taip nesenai pran
cūzai pranešė sunaikinę vie
ną trečdalį, kovėsi kartu su 
vokiečių kariuomene. Jie su
naikinę namažą skaičių pran
cūzų 32 tonų sunkumo tankų. 

Vokiečiai bombardavo pran
cūzų kariuomenės koncentra
cijas, tiekimo kolonas, artile
rijos ir pėstininkų pozicijas. 

Smarkios kovos vyksta a-
biejcise Oise upės pusėse ir 

Vakariniam fronto sparne I Pagal Aisnė upę. Nepatvirtin
tai^ 200 ir 300 vokiečių tan-j ti pranešimai skelbia, jog vo
kų pervažiavo Bresle upę irj kiečianig atiteko Soissons. 
pa'siekė Forges-les-Eaux, bet Šiuo laiku vokiečių šalti-
jie buvę iki paskutiniajam j n j a į p r aneša, jog prie Dun-
sunaikinti prancūzų artileri- j kįrko nuimta 88,000 priešo 

BOMBARDUOJAMAS 
BERLYNAS 

jos ir orlaivių. 
Prancūzų karo komunika

tas skelbia: 
" Užsitęsus ištisą dieną ko

va vyko visam fronte tarp jū
ros ir Chemin-des-Dames. Į 
vakarus nuo Oise priešai, su 
mažinę 'spaudimą prie žemuti
nės Bresle, sukoncentravo sa
vo pajėgas tarp Aumale ir 
Noyon. 

PARYŽIUS, birželio 9. — 
Nuo pat karo pradžios Ber-j stiprios artilerijos, 
lynan atskrisdavo sąjunginin
kų orlaiviai, bet jie vieton 
bombų išmesdavo atsišauki-

apie 700 iš 3,000 amerikiečių j mų tūkstančius. Tačiau perei-
Anglijoj išplauksią Amerikon 
iš Gahvay. Birželio 1 d. U. S. 

tą savaitę, prancūzų praneši
mais, Berlyno priemiesčiai 

kariuomenės. 

Flandruoee anglų ir pran
cūzų karių suimta 418/300. Į 
tą skaičių neįeina Belgijos 
kariuomenė. 

Savo žygyj į Paryžių vo
kiečiai jau senokai praėjo 
Crepy, į vakarus nuo Laon, 
iš kur 1918 m. kovo mėnesį 
didžiausiomis Bertomis apšau 

"Jų, pėstininkų divizijos, d y t a s Paryžius, 
paprastai būnančios užfron- Vokiečiai pareiškia, jog ka
tėj, išėjo priekyn palaikomos' r į u o m enė lengvai pralaužia 

prancūzų linijas ir žvgiuoja 
"Daugiau negu 20 naujų . . . . . . . , - ,. | Paryžiun daug greičiau, negu 

divizijų stojo kovon salia sep--
tynių motorizuotų divizijų, 
kurios pradėjo atakas prieš 

gina 
Per 

Kaip į tai reiktų reaguotų !
reivių namo 

lietuviams, Pritarti ar nepri-| 
t a r t i ! Aišku, visi norėtume,1 

kad laimėtų prancūzai ir an
glai, nes Lietuvos nepriklau
somybe būtų daug tikresnė. 

Pasiųstoji Amerikos me-

Į Graz ir Klagenfurt, Aus
trijoj atvyko daugiau vokie
čių kariuomenės. 

ORAS 

laivas Prezidentas Roosevel-i bombarduota tikromis bombo-
tas iš Gahvay paėmė 720 ame
rikiečių. 

Oro ministerijos pranešimu 
Vokietijos orlaiviai atakavo 
Durham, Yrorkshire, Lincoln-
shire, Nottinghamshire, Su-
ffolk, Norfolk, Kent, Sussex, 
Surrey ir Hampshire apylin
kes, , 

Taip pat oro ministerijos 
pranešimu Anglijos lakūnai 

bis. 
Vokiečiai tvirtina, jog pra

nešimas neteisingas . 

Prancūzų pranešimas sako, 
jog: ' 

"Skvadronas laivyno avia-

dieną." 
"Mūsų kariuomenė 

kiekvieną žemes pėda. 
paskutiniuosius susirėmimus 
komandanto Pouyat artileri
jos grupė sunaikino 38 vo
kiečių tankus. 

numatvta. 
Volkischer Beabachter pa

žymi frontus: Į pietvakarius 
nuo Abbeville, p?r BreHe u-
pės Le Havre linkui. Tuo bū
du Vokietijos ribos pratęsia
mos nuo Arktikos Norvegijoj 
iki pietų prie Somme upes 
ziocaų. 

DIDELIS GAISRAS 
KVĖDARNOS MIESTELYJE 

Gegužės 5 d., sekmadienį, 
Kvėdarnos mieste kilo gais-

cijos lėktuvų bombardavo kai ^ ^T kurį sudegė 5 gyve 

mes tarptiniuose reikaluose! per penkias paskutiniąsias na-
visados dirbsime kartu pilnaiį ktis bombardavi žibalo įmones 

džiaginė pagalba, būtų kartu Chicago ir apylinkėj: Pro.'kooperuodami su visomis kon 
ir pagalba Klaipėdai kraštui tarpiais lietus ir šilčiau. Va- tinento laisvomis respubliko-
atgauti. kare daug vėsiau. mis 

kurias dirbtuves Berlyno n a l l l į e j į namai, 5 tvartai, dar-
priemiesčiuose. Visi orlaiviai ž m § > sukvežimis ir tvartuos 
grįžo. , , I buvo gyvuliai. Nuostolių pa-

Prancūzai užginčija, jog ' daryta per 50,000 litų, iš » | 
ir "geležinkelių stoties* Ruhr| Prancūzijos uostai Cherbourg degusių trobesių tik vienas 
slėnvj ir netoli Hamburgo. I ir Le Havre vokiečių b o m W yra apdraustas. Gaisras prasi 

NAUJAS BALTIJOS 
KRAŠTŲ ŽEMĖLAPIS 
ITALIJOJE 

Šiomis dienomis Romoje pa
sirodė Skandinavijos ir Bal
tijos kraštų žemėlapis, kuria
me Lietuvai priskirta Vil
niaus sritis, o dabartiniu me
tu SSSR ir Vokietijos valdo^ 

| mos Lenkijos 'sritys pažymė-
• » Šeštadienio naktį vokiečių or-Į nešiu sunaikinti. dėjo iš K. Mejerio tvarto, k. Į tos kaip Lenkija. 

file:///Vashingtonas
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O R A U G A S 
«OUTJft OJJLLMT A V * . . C B 1 C A 9 0 . i L U M O H 

CUJb LlTHtJAJflAM O Ali, Y FBIESD 
fubiuusd l*uiy, exc«pt Sunoays 

••JTrtpilnM. uu« X«ar — ttt.uu; sut MO&UM — 
#.*(»; TtiTM Monuu — 12.00; One Montn — 76a 
.urop* — One l e e r — |7.00; Six Mantu* — »«-00; 

ttfiu COMT — t cente. 
•»«ru*uf a "DRAUGAS" bringa 

DRA UG A S 
l*euuk lutttaieo, i*Mtyru» t*>»au*ui«nlua. 

*juaa: Jum. AmeriKoe Veietybeee: 
•t.oo; jfueel Metui — IS.iO; Trims Mene-

.Auie — $2.*u; Vienam Mėnertul — .76a Kitose v&ie-
t*et prenumerete: Metame —• $7.«i>; Pusei Metui 

*4.00 Favlenie numerle — Ba 
— • — 

c*«naradarbiame ir koresvondent&ms raitai negalina, 
,ei neprašoma tai padaryti ir neprieiunčiama tam tik*-
<ui pašto ženklų. Kedakcija paeilaiko eau teiee taieyti 
ir trumpinti vieue prisiųstus rastus ir ypač korettpon-
leacjjae sulis; save nuoliaroe. Korespesdvntu prašo ra-
.yti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomąja mašinėle), 
^attekant dideliu* tarpue pataieymaims vengiant pole-
•tikoe ar aemeniekumų. Pasenusios korespondencijos 

Kraetln nededamoa 

•.ctoiuiy kainos prisiunčiamos nareikalavua 
.uw»rea ae Seconn-Claes Matter Mareli Si, l» l f , at 
* nicago. iiimoie Under tne A<*t of Mauron S. 1*79. 

A P Ž V A L G A 
Didžiausias Mūsų Priešas 

Apie tą didžiausiąjį priešą — komunizmą 

Riteris Šventasis Tautinėje 
MŪSŲ Simbolikoj 

Simboliai Kalba Apie MŪSŲ Tautos Paskirtį 
&-nis 

mas: 

Instrukcijos Iš Maskvos 

įdėjo straipsnį, kuris taip užbaigia- . _ 
1 autos ir valstybes turi sa- ve. Jo kardį, pakeitė jietis ir 

Ūaila, kad tarp komunizmo mūsų krašte v o ž e n k l l l s> o šie — giliąją ši nusigręžė nebe Į naujų erd 
kleidėjų, kaip rodo statistikos duomens, di- s a v o P r a s m e - Tuose ženkluose vių užkariavimą, bet prieš 

delis procentas yra žydų. Žinoma, mes to simboline kalba surašyta ne- priešą — slibiną, kuris ruo-
nesakome apie visus žydus, kurių tarpe esa- rašytoji tautos ir valstybes sėsi praryti tarsi kokią šven-
ma nemaža ir blaiviai šiuo reikalu galvo- konstitucija .Šita konstitucija tąją mergelę šventąją Lietu-
jančių i r jau parodžiusių darbais ir turtu būna tautoms didžiausia bran- vą. Šitos šventosios Lietuvos 
savo lojalumą Lietuvai. Jie tad turėtų rasti genybė, jokia kaina nepakei- simbolinis gynėjas turėjo būt 
priemonių sudrausti savo išsišokėliams tau- čiama. Tiesa, kartais toks pa-' ne tik riteris, bet ir šventa-
tiečiams, kad jų tautiečiams metamas kalti- įkeitimas įvyksta, bet tai bū-] sis. Štai kodėl jis turėjo pasi-
nimas pasirodytų esąs be .pagrindo. n a t a d a ^ k a i k e i ^ i a s i tautos daryti labai panašus į aną 

"Be to, komunizmui kelią puikiai grin- d v a g i a a r b a j o g i ( k a J ų -^ g ^ r į t e r į j km[% 
dzia laisvamaniai, kurių dauguma.yra for- ^ ^ b e ^ k & d s a k o n ^ 
malus komunistai. Jie tanatiska tikėjimo ne- . . . * ' \ i , . . ,[ v 7 . 

, . . v m . , <tv -v, v -v, kartais tautai. nebūtų primes-, binui pasmerktą šventąją mer-
apykanta ir žinomu metodu: smeizk, smeizk, - .. .\* . r t « * 
b vis kas nors pri l ips" sėja nepasitenkini- * . * ? * ***>?> priešingi jos gėlę. šitas riteris šventasis Pranešama, kad šiomis dienomis Maskva 

išleido slaptas instrukcijas savo agentams, 
veikiantiems viso pasaulio kraštuose. 

Griežtai įsakoma pertvarkyti visą savo vei
kimo ir propagandos Cisterną. 

Naujas planas liečia industrines ir sociali
nes veiklos vienetas. 

Ypač griežtai esą įsakoma Amerikos ko-
munisiaiiLi ^tipmiU peiktąją kolumną, siste-
mauauoa ir gyvinti jos vei&Ią. 

JLomu lustams esą įsakoma stipriai ir gud
riai veikti tuos industrijos centruose, kur yra 
gaminama karo amunicija. 

Maskva įsako savo agentams steigti so
cialinius klubus ir verbuoti į juos komunis
tams pritariančius žmones. Ypatingo dėmesio 
turį kreipti į jaunimą. Mat, jei pavyktų jau
nimą užkresd komunizmo nuodais, Maskvos 
tikslas būtų atsiektas. 

Užkariauti darbininkų unijas, veržtis į or- ! 

mą esama santvarka ir savaime pakiša min- prigimčiai a r idealinei jpaskir 
h tį apie raudonąjį rojų, kuriame "laisvoji c i a L 

.j mint is" atnešianti "stebuklingų" vaisių. M ū s ų tautos simboliai yra 
••liTno v r a fc-pisroansiin kari lais.v»mfl"nifll -vri ,• A -I • i 

vardu Jurgis, pasidaro net ant 
rasis (p«p šv. Kazimiero) Lie
tuvos globėjas ir įžengia į 

Kas yra keisčiausia, kad laisvamaniai įgiy. tįe patvs kurie buvo m ū , s ^ bažnyčias, kaip tauti-
reikalaudami laisvės, faktinai mindžioja tą 
laisvę visur, kur turi valdžios pav., Meksi
koj, buv. Ispanijoj ir kt. Pasiskelbę mokslo 
užtarėjais, ir pačią mokslo laisvę stumia į 
vergiją, nes primeta jiems savo jiogmas, pav., 
kad tikėjimas priešinasi mokslui, kad žmo
gus neturįs nemirtingos sielos, kad siela ne
turinti laisvos valios, etc. Yra tokių, (pav., 

ir istorinės mūsų valstybės n i u *r religinių idealų smte-
metu iki Vytauto Did-Ž. m i l , tinis simbolis. Ir reta bus Lie-
ties. Perėmėme mes juos, kaip t u v o J e bažnyčių, kur Šis rite 
kokias tautines relikvijas ir 
išpuošėme jai's visa, kas buvo 
brangiausia. Mes tai darome 
iš pagarbos ir meilės tam, kas 

Ernsta's Haskel), kurie sąmoningai iškraipo aukščiausiu būdu išreiškia 
pažintą tiesą, kad paremtų savo ipažiūras to
kiais suklastotais įrodymais. Skaitant lais
vamanių raštus išsyk patyriame, kad visi jų 
argumentai prieš religiją beveik visur su
tampa su komunistų kovos būdu su religija. 
Žinoma pasitaiko, kad ir tarp laisvamanių 
randasi ir švarios dorovės žmonių, bet jie 

n a c i j a s , visur daryti savo * f e į i £ i [0^f . P - C į ~ S 3 S ? * 2 l i S S I * » * » « f c * * l į K ! 5 i > 
bet užgimę ir pasidarė tokiais kitų motyvui . . . . 

mūsų tautos ir valstybės iš
skirtinumą iš kitų tautų ir 
valstybių. Išskaityti tuose sim
boliuose testamentinę mintį, 
kurią įrašė didieji mū'sij tau
tos vadai, mes dar nesisten
gėme, o gal ir nemokėjome. O 

Sovietų Sąjungą ir ją ginti — tai Maskvos 
agentų tikslas. Daryti viską, kad atėjus tin
kamam momentui būvu gaUjoa viską perimti 
į Maskvcs agentų rankas — įsteigti soviete . 

Komunistiškąją penktąją kolumną, maty
ti, Maskva ragina stiprinti, turėdama galvoj 
vi/Maudos nacių pašėlusiai gudrią šnipų or

ganizaciją ir veildą. taip daug padėjusią 
jiems užkariauti visa eilę valstybių. Mask
va norėtų užbėgti naciams už akių tuose 
kraštuose, kurie dar nepateko į jų rankas. 

Bet, matome, kad Maskva suvėlavo. J i pa
ti turi saugotis nacių penktosios kolumncs, 
nes gali patekti į jos žnyples. 

skatinami. 
••Komunizmas! — Štai mūsų šios dieno3 

priešas! Prieš jį mes turime stoti glaudžia 
savo tarpe vienybe ir išmintingai pravestina 
žemės reforma. 

4 ,Bet už vis. svarbiausia — tai religinis 
susipratimas! Turime suptmsti, kad katali-

pie mūsų tautos paskirtį, apie 
tautinį charakterį. 

Karys-riteris buvo, be abe
jo, daugeliui tautų" savas. Bet 
nei viena kita. tauta nepada
rė jo savo sirnboliu. Riteris-

ris šventasis nebūtų centrinia
me ar šoniniuose altoriuose. 
Iš bažnyčių altorių jis ipierėjo 
į pakelių koplytėles, kryžius 
ir į lietuvio namus. Šv. Jur
gis pasidarė simbolinis lietu
vio gynėjas nuo visokio blo
go, ir ne tik jo, bet net jo 
laukų ir gyvulių. 

Taip pamažu pa'sikeitė sim
bolinė mūsų tautos ženklo 
kalba. Geriau sakant, ne pa
sikeitė, bet buvo papildyta 
naujais elementais, labiau ati 

P o S v i e t ą i ' a s i d a i r i u s 
BROOKLYN, N. Y. — Žy 

dų dienra'šftis , "Diena" iš
spausdino **dešimts prisaky
mų" komunistams. Tuos 
' 'prisakymus" jis ėmęs iš 
Maskvoje leidžiamo žurnalo 
•'Bezbožnik.'' "Prisakymai" 
įdomūs tuo, kad jais užgina
ma Stalino-Hitlerio blokas ir 
teisinama nacizmas. Skaityki
te: 

1. Kas priešinasi Sovietų-
Vokiečių kooperacijai, yra 
priešas sovietų valdžios ir 
komunizmo. 

2. Vokietija ir Sovietų Są
junga vieningai kovoja prieš 
kapitalizmą, prieš religiją ir 
už naują visuomenės tvarką. 

3. Vokietijos ir Sovietijos 
žmonės stoja p rkš religiją ir 
už socializmą. 

4. Sovietų -- Vokiečių su
tartis niekais pavertė bažny
čios vestą karo propagandą. 

5. tStalinas ir Hitleris yra 
priešai religijos ir kapitaliz
mo. 

6. Sutartis, kuri buvo pada
ryta su Vokietija, Sovietų Są-

revoliucijai ir bedievybei. 
Tai šitokie yra staliniško 

komunizmo poteriai. Ar lietu
viškieji komnaciai juos moka 
" i š pometies," nežinome. Tai 
galėtų pasakyti tik "Laisvė" 
ar "Vilnis." (N. G.) 

tinkančiais laiko re ika lav i - J u n S a i d a v g naujų pozicijų ry 
mus. Maža, priešų apnykta,! t i n § J e i r ^kar inėje Europoje. 
pravoslavizuojama Lietuva 7' S o v i e t * S«Wgos ir \ o-

kieti jos politinė bei ekonomi
nė struktūra kol kas dar nėra 

karys buvo ypatingas mūsų 
kybė — tai ne svaiginąs opijumas, bet rim- tautos idealas per 500 metų 
čiausias ir toliausiai einančios pažangos pa-' įr j i s reljefiškai įsibrėžė į mū- tiktai ir 'skatino lietuvį grum 
grindas, tai esminis elementas, kurs 'sudaro g ų tautos ženklą. Mes žinome,1 tis su vidiniu ir išoriniu sli 

Lietuva 
daugiau dėmesio turėjo kreip
ti į vidinį atsparumą, šventą, 
drąsą, pasitikėjimą aukštesnė r vienokios. 
• ,. T>-4. • v . • i .• I 8. Bet iau yra aišku, kad galia. Riteris Šventasis kaip J 

po karo Vokietija turės eiti 
tuo keliu, kuris veda į tikrą 

pilnutinį žmogų, vertą garbingo vardo!' k ą r e įškė viduramžiais riteris-] binu, pačiam neištyžti ir ki- socializmą 

MŪSŲ Išganymas 
Mes nežinome kokios ateities susilauksime. 
Žinome tik tiek: 
Dievas niekuomet neapleidžia tų, kurie pa

siduoda Jo globai 
Gyvenimas pasidaro neišrišama problema, 

jei Dievo išsižadama, nes Dievas yra kon
troliuojamoji jėga. 

Nuo Dievo viskas pareina. 
Pasaulis šiandien pilnas netikrumų, aud

rų, pavojų. 
Milijonai žmonių liūdi, kenčia, gedulo rū

bais apsidengę, nes pasaulis buvo suklaidin
tas tos filosofijos, kuri Kėsinosi Dievą paša
linti iš šio pasaulio. 

Meile, ištikimybe, tikėjimas ir viskas, kad 
palaiko civilizaciją, pasidaro tuščiu, bever
čiu simboliu, kuomeJ žmogaus širdis suga
dinama Dievo išsižadėjimu. 

Pasaulio ir žmonijęjs išganymas glūdi Die
vo grįžimu į pasaulį, į žmonių širdis. 

Ką Jie Remia? 
Sąryšy su kilusiu nesusipratimu tarp Lie

tuvos ir Sovietų Rusijos, bolševiku dienraš
tis "La i svė" rašo ir grąžina: 

"Mes sakome: Gera\, vyrai, j'uokitės, 

kūmas. Tai ne tik karingumo, | tam pigiai nepasiduoti, pa-
ekspansyvumo dvasios išreiš-j čiam įtempti visas jėgas, bet 
kimas, bet ir 'kilnumo, pasi- įr įg aukščiau viltis paramos. 

Šiandien, kada mūsų sąmo
nėje vaidenasi šliaužiantis 
mūsų laukais ^išorinis slibinas 

9. Dėka kooperacijos su Vo
kietija komunizmas turėjo ga
limybės plisti ir kitose vai 
stybėse. 

10. Stalinas reikalauja loja 
lumo komunizmui, pasaulinei 

Triebelienei, septynių vaikų 

aukojimo, pagalbos silpnie
siems. 

Lekiąs riteris reiškė dina-
plftekite Lietuvos didį j - kaimyną, kuris' mismą, oUnaminį mūsų tautos i r k a d a p įgįa į atidarinėjamos 
iš Lenkijos atėmė Vilnių ir atidavė Lie- pašaukimą. Raitelis, smogiąs1

 š į r d i e s d u r y s v i d i n i f t i p i k t o 
tuvai. Jūs čia tik liežuvius rodote, o Lie
tuvoje jūsų vienminčiai biauriai provo
kuoja. 

"Bet atminkite, ųeverktte, kai šis kai
mynais pagaliau neteks kantrybėm ir suves £ ~ . d v i f f u b a . , s k v d e i 7 ^ 7 ~~Z*ZT -7 -i™ i™ eiai, bet ji surandama, apdo 
atatinkamas sąskaitas su tais provokato- K l T z m

v
s , n e t dviguba*, sKyae L i e t u v o s laikų, riteriškos ko 

buvo ženklas dvigubo tikeji v,0g herojizm.as iš vergovės 

Harry Reichenbach pasako
ja, kaip jis iš mažai žinomo 
artisto Chicagoje Fr. X. Bush-
man'o padarė garsenybę. 

Chicagoje Bushmanas gau-
<laves, kaip artistas, $250.00 
savaitėje. Reichenbachas gi 
panorėjo savo draugą pakelti, 
padaryti krutamu paveikslų 
garsenybe. Abudu nuvyko į 
New. Yorką. Buvo sutarta su 
"Metro" kompanija, kuri vė
liau virto Metro-Goldwyn-
Mayer Co., kad ji priims 
Bushmaną į darbą. Teko su
sitarti ir pasirašyti sutartį. 

Reichenbachas ** pasi ėmė ke-
lionėn $20.00 centais. Prisipy
lė centų kišenius. Abudu išė
ję iš Grand Central išilgai 42 
gatvės pakeliui į "Metro." 
Reichenbachas pasėjo čia pat 
sauja centų vaikams po kojų. 
Tie puolėsi centus rinkti. Kiek 
toliau jis pasėjo antrą centų 
saują. Prie vaikų prisidėjo 
paaugusieji ir rimti vyrai. 
Tuoj aplinkui susidarė didžiu
le minia, (Visa ši nepaprasta 
trukšminga eisena pasiekė 
Metro raštinę. Direktoriai 
pažvelgė per langus ir nuste
bo, kad Bushmanas taip yra 
"popularus" New Yorke ir 
be derybų sutiko jam mokėti 
$1,000 dol. į savaite už darbą * 
filmose. 

Taip 20 dolerių centais at
nešė 1,000 dol. savaitėje. . 

bet kokiems eventualumams. Į t e r įų tradicijos iš istorinėm vaikai tapo Amerikos pine-

nais ' 

globa kitose Europos valsty
bėse. 

Tai yra aiškus ir drąsus pagrasinimas Lie-J ™° pergale ir kartu vflimasie m e t o n e t u r e t ų būti nutrauk-
tuvai ir visiems tiems, kurie remia Lietu-, apsaugos (skydas gi ir reiSkk t o g d a b a r ) k a d a kuriame nau-
vą, bet ne "svetimą, valstybę. Vadinas, nė žo-j apsaugą) per kryžių. Beje, ^ LįetUVą. Be švento Jiero-
džio nesakykim prieš Rusgų, ne3 jie, lietu- tai primena Konstantiną Di- -^ko rįteriškumo vargiai mes ^ 
viškieji bolševikai, sekdami Kapsuko pav y z-1 dįjį, kuris per kryžių siekė įg l a į k y s į m e tai, ką dabar tu- K a s t o h a u ? a h r u t l ' g o n u !'!' 

pergalės ir juos — kryžiumi „,^„ -„ ^ a * ^ in, t n tnri- n c m e > k u o m l b a i«-0 S l v 0 , : i e c 'U J dį, ves į Lietuvą rusų bolševikų armiją, 
smaugs jos nepriklausomybę, švidv* jivs rė
mėjus... „ | | | Įį-^lį'Jįj 

Ar ne taip išeina! 
Savo tokiaiJs posakiais jūs, ponai bolševi

kai, dar aiškiau pasisakote, km jūs stovite 
ir ką jūs remiate. 

Jūs remiate Sovietų Rusiją ii stoviče. kaip 
ir seniau stovėjote, prieš Llbluvos nepri
klausomybę. . _ 

Neužmirškime... 
d žemiški dalykai išnyks iš šio pašau 

Tik viena siela tai nemirtiną gyvenimą. 
Šias mintis reiškia Jo Šventenybe Popie

žius Pijrp XII vienoje savo enciklikoje. 
Popiežius kalba apie tėvų teises i r parei-! Lietuvos laikraščiai rašo, kad Latvijos lie-; sų tautos riteris ir pats mėgo 

pi»l> tavo v*ikamji mokslą, tinka- t ų v ių mokyklas vizitavo Pr. Mokslo D-to 
mą ne tik sio, bet ir ano pasaulio pilietybei. į dir. Kviklys ir ref. Sluoksnaitis. Lietuvių 

Šiame krašte, ačiū Dievui, tė^rai turi teisę • p r . mokyklų Latvijoj vra 11, kuriose dirba 

Lietuvii| Mokyklos Latvijoj 

puošė savo žygio vėliavas. 
Bet ar gi Vytautas Didysis, 
nuo kurio laikų tas kryžius, 
reikia manyti, atsirado skyde, 
nebuvo panašus į Konstanti
ną Didįjį! Ar jis, taip pat 
neofitas, nebuvo krikščioniš-

rime, ir duosime tai, ką turi
me savo tautai duoti. 

St. Yla (XX) 

Paskelbė Ordinų, 
Įstatymo Pakeitime 

KAUNAS. — Respublikos 
vanojama. Tai yra roikSminga Prezidentais išėjusiose naujose 
smulkmena. J ''Vyriausybės Žiniose" (Nr. 

Kai tik Hitleris "sumals' 702) paskelbė balandžio 11 d. 
Seimo priimtąjį Lietuvos val
stybes ordinų, medalių ir ki
tų pasižymėjimo ženklų įsta^ 
tymo pakeitimą. 

sąjungininkus, jis si<>k< "pa
globoti" Amerikon vokiečius. 

Hitlerio Dovana 
Hitlerrs nori globoti visus 

vokiečius visame pasaulyje, 
kosios Kuropos gynėjas nuo Daug yra vokiečių Jimgt. A. 
pagonių totorių, kaip kitados Valstybėse. Kai kiuie miestai, 
Konstantinas nuo Maksenci- pav. Miiwaukee, Wis. turi žy-
jaus pagonių, šis didysis mū- mią vokiečių dali. Nors vo;-

kietys būtų Amerikos pilie-
. _ 1 . . i . • v t • * -* 

ir laisvę pasirinkti vaikams tokią mokyklą, 
kokia, jų manymu, yra tinkamiausia. 

• ižku, katalikų vaikams — katalikiška 
mokykla. 

Tik katalikiškoji mokykloj vaikas tegali iš
augti tinkamu ir šio pasaulio ir bv\umo gy
venimo anam pasauly piliečiu. 

Neužmirškim — viskas, kas yra ant šios 
žemės išnyks, tik mūsų sielos gyvens am-

56 mokytojai, be to, lietuvių kalbas mokoma 
šešiose latvių mokyklose. Be pradžios mo
kyklų lietuviai turi dar du darželius ir pro
gimnaziją Rygoje. Liet. pr. mokyklose mo
kosi 446 mokiniai, latviškose su lietuvių kal
ba 121 mokinys, privatiniuose vaikų darže
liuose 43 ir gimnazijoj 107. Iš viso liet. mo
kyklas lanko 617 mokinių. 

(Lietuvoj yra 13 latvių mokyklų su 19 
mokytojų ir 423 mokiniais). 

saye pridengti tikėjimo skydu tis, bet Hitleris reiškia Į jį 
ypač kritiškais momentais. A- savo pretenzijas, 
pie tai liudija votyvinės ąu-j J . A. Valstybėse vokiečių 
kos po Vorkslos pralaimėjimo tarpe pradedą ryškiau veikti 
(Vytauto baž. Katme), Mari- nacių garbintojai, štai jie pri
jos paveikslo nešiojimasis žy- kairiojo į pašto dėžutes i>ro-
gių metu. ; ; j naciškų atsišaukime Reikią 

Simbolinis karyš-riteris roū- laukti naujų įsišokimų." 
sų tautos dekadenso laiku ga- . Geg. 24 d, "Tribūne' ' pa 
vo naujos prasmės. Iš ofensy-. talpino atsiųsto sidabrinio kry 
vos 

Diktatorius Hitleris (dešinėje) su generolu Keitei karinį 
, ekspansijos jis perėjo į žiaus iš Berlyno atvąizlą. J j , ^emelapį šiaurinėj Prancūzijoj žiūri. Vadinasi, planuoja nau-
ensyva ir atsigręžimą į sa-J prisiuntęs Adolfas Hitleris M.| j u s žygius. (Acme telephoto), 

. • i 
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Motery 

Eina Pirmadieniais 

Skyrius 

Veda A. Lapinskiene 

MOTINA ŽMONIJOS GYVYBĖS SIMBOLIS 
"Motina — angelas sargas ką nupirkti, tik negalima nu-

šemeje, kuris pridengia savo^pirkti tėvo ir motinos.'» Tai 
ruiku.s rūpestingumo ir mei-\dėl to, kad mūsų tėvai ir mo. 
lis sparnais/' Dante. 

• 

iTaip, motina yra žmonijos 
gyvybes simbolis. Niekas ki
tas neišgyvens motinos gim
dymo kančių, niekas kitas ne
supras taurios i r tyros moti
nos meiles savo kūdikiui, nie
kas kitas neišgyvens tų siel
vartų, kuriuos motina išgyve
na savo vaiką gimdydama, 
augindama ir auklėdama. 
Kiekviena motina savo vaikus 
nori matyti dorais žmonėmis 
i r gerais tėvynes vaikais. I r 
kiek kenčia motina, kada m^t-
to, kad jos vaikas nuėjo gy
venimo šunkeliais. Nėra pa
saulyje blogų motinų, bet yra 
blogas pasaulis, kuris ne vie
nai motinai dažnai stato kliū
tis ir pinkles. Įsinarplioja j 
jas kartais motina, bet už tai 
ne j i kalta, nes, pasak, filoso
fo Montegaeeo, motinų dalia 
yra visą save paaukoti vaikui, 
o atpildo negauti jokio. Todėl 
toks pasiaukojimas įsirėžia į 
aukščiausias kilnumo ir idea
lumo ribas, kurioms kito to
kio sugretinimo nėra. 

Gyvenime dažnai esti tai p, j 
kad už visą gerą atsimokama 
blogu. Iš tiesų, kasdieninėje 
aplinkoje matome, kad ne visi 
vaikai gražiai sugyvena su 
savo tėvais. Kiek daug pavyz
džių, kada vaikai visiškai už
miršta savo tėvus, juos senat
vėje apleidžia, vengia su jais 
susitikti ir t. t. Laikraščiuose 
kartais skaitome atsitikimų, 
jog net pasiturinčiai gyvenan
čių vaikų tėvai y ra verčiami 
elgetauti arba gyventi prie
glaudose. Tėvams tai nėra 
nieko skaudesnio ir liūdnes
nio. Todėl visiems tiems, ku
rie pamynė motinų kančias i r 
tėvų rūpesčius, reikia atitai
syti savo klaidas ir varge at
sidūrusius tėvus paimti savo 
globon, kol dar nevėlu. Nie
kam nevalia vaidytis su savo 
motina ir tėvu, nes pasauly-1 
je tėra tik viena motina ir 
vienas tėvas. Mūsų žmonių 
patarlė visiškai teisingai sa
ko: " U ž pinigus galima vis-

tinos mums tur i būti aukščiau 
visokių materialinių gerybių, 
kurios ateina ir praeina, bet 
jeigu į amžinastį nukeliavo 
motina a r tėvas, j ie daugiau 
nebesugrįš. 

Motina yra šeimos dvasinė 
šilima. Atimkime iš kurios 
nors šeimos motiną, ir jūs 
įsitikinsite, kad tai šeimai 
daug ko trūksta. Tokia šeima 
išgyvena našlaičių dalią. To
dėl motina yra šeimos gra
žiausias žiedas, kurį reikia 
branginti. 

Kultūringos pasaulio tautos 
įvairiomis progomis pareiškia 
savo pagarbą motinoms ir 
šeimoms. Seniausiais laikais, 
kada tautos toli g r a | u nebuvo 
pasiekusios šiandieninio kultu-j 

dainos, rašomi grožiniai kūri
niai. Motinos ir šeimos klau
simai plačiai buvo nagrinėja
mi visoje eilėje pedagoginių 
veikalų. Dailininkai savo me
ninio darbo žymiąją dalį sky
rė motinai. Pažiūrėkime į mu-' 
ziejų ir bažnyčių paveikslus, 
kiek daug ten rasime madonų, 
vaizduojančių motinos kilnu
mą, pasiaukojimą, pasišventi
mą ir sielvartą. Neveltui tad 
didysis romėnų dainius Dante 
užrašė: " Motina — angelas 
sargas žemėje, kuris priden
gia savo vaikus rūpestingumo 
ir meilės s p a r n a i s / ' o įžymu
sis prancūzas rašytojas Cha-
teaubriandas savo jausmus 
motinai išliejo šiais žodžiais: 
"Motina, tu esi žemčiūgų vai
nikas, ir kas begali būti lai
mingesnis, kaip aš, kuris gar 
liu prisiglausti prie tavo krū
t ines . " Tokiais ir panašiais 

Už tyrąją meilę tik puokštę kuklių 
Purienų, žibučių aukoju. 

Jos gimė, klestėjo ir puošės žiedais 
Brangios mūs tėviškės kloniuos; 
I r tavo jaunystę dabino kadais 
Jurginai , nasturtos malonios. 

Bet gėlės nuvysta, ir savo kvapais 
Sudrumst gali sielą purienos, 
Nuskintos gėlelės jau dvelkia kapais, 
Kaip mūsų gyvenimo dienos. 

I r tavo jaunystę pakando šalna, 
Gimtieji namai ištuštėjo, 
Pavirto palangėje liepa sena. 
Kur šimtmečius ūžė, šlamėjo. 

Mūs godos nuvysta kaip žiedas lepus, 
Palaužia vėjelis radastą, 
I r audros nudrasko lelijų lapus, 
Tik motinos meilė negęsta. 

Tik motinos meilė tauri , amžina, 
J i vasarą žiemą žaliuoja, 
Tik josios širdis, tiktai jos šypsena, 
Kaip žėrinti saulė liepsnoja. 

J i gydo ir maldo giliausius skausmus, 
Makšina pašėlusią gėlą, 
Gaivina ji valia mintis ir jausmus, 
Nuskaidrina varganą sielą. 

Kasmet duos žibutės vis žiedus naujus, 
Kasmet dryg,s vis naujos purienos, 
Kur skrendat, palaukit, sugrįžkit ir jūs 
Motutės gyvenimo dienos! 

K. Pr. Inčiura 

ros lygio, vis dėlto šeimos iri 
motinos reikšmę jos buvo iš-! žodžiais motinai y ra išmargin 
kėlusios į svarbiausių uždavi- ! * didžiųjų plunksnos, garsų 
nių viršūnę. Apie motinas bu-i ir spalvų kūrėjų raštai ir pa 
vo kuriamos skambiausios I veikslai. 

MOTUTEI 
Kadais tu ant rankų nešiojai mane 
Glaudei, bučiavai, glamonėjai, 
Penėjai ir girdei savo krūtine, 
Tiek meilės į širdį įliejai! 

Už ką gi, motule, mane pamilai, 
Kas galvą baltai apšarmojo, 
Kokios gi ten audros, kokie viesulai 
Tau skruostus raukšlėm išvagojo? 

I r pribloškė sielą žiauroji kova, 
I r akys įdubo, aptemo, 
Nulinko, nusviro baltoji galva, 
Ka ip kriaušė prie gimtojo namo. 

Palūžo širdis ir sugniužo valia 
tiek pastangų, žygių kartojus; 
I r sūnų ištiko klajūno dalia, 
Nešvinta laimingas rytojus. 

Tu sėdi sulinkus ties liepa sena 
I r žiūri į rūkstantį kelią, 
I r drumsčia tau sielą baisi dargana, 
I r sielvartas širdį tau gelia. 

J a u audros išdraikė svajones, sapnus, 
Bet saugai dar varganą gūštą; 
Negrįžta namo iškeliavęs sūnus, 
I r ašaros byra ir dūžta. 

I r as tau, motute, padėt negaliu 
Nei aukso, nei turtų prie kojų, 

KATRAS 
NUGALĖS? 

(Apysakėlė). 

(Pabaiga) 
Pa t i vidunaktis. Tyku, ty

ku visur, tik vakaris vėjelis 
ramiai šlamena medelių vir-
išūnes. Liūdnai ošia liepužiij 
viršūnėlės, tarsi, padedamo& 
apverkti savo suklydimą jau
najam berneliui, kurs jo jo 
mis sėdi ant akmenėlio ir gai
lias ašarėles lieja. Tai — mū-

I galėjo amžina nakties tyla. 
tyet ir neramusis vėjelis nuti
lo, bijodamas nelaimingojo 
bernelio budint iš atgailos 
miego. I r nerimastaujantieji 
medeliai liovės savo laibosio
mis rankelėmis mostikuot. Vi
sa gamta liūdi su liūdinčiu ir 
atgailojančiu nusidėjėliu. P ro 
tamsiuosius debesėlius švvsto-. 
Įėjo linksmusis mėnesėlis, 
siųsdamas savo vikriaisiais 
spindulėliais linksmą iš dan
gaus naujieną. 

— Nurimk, berneli, pakilk 
sų Baltrus - dobilėlis verkia d v a s i a , ^ ^ d a n g a u g T . 
prarastos skaistybės, kurią , v u t i g n - v i e n o n e a t m e t k a g 

jam išplėšė netikęs draugas ir t i k p r i e J o g r y n a g . ^ . 
pragariškieji degtinės nuodai., š a u k j a s i r p r i ž a d a t i k r a i ^ 

— O, Aukščiausi s! A š . . aš 
žemės dulkelė, išdrįsau tokių 
baisenybių padary t?! Aš pa 
myniau po kojomis motutės 

i karštuosius maldavimus nesi-
j dėt su piktos valios žmonė
mis. Aš užsimerkiau prieš 
švenčiausios Panelės veidą ir 
lindau ten, kur nedorybių tva
nai, žemės šlykštybių dumb
lai. Aš aš buvau Tavo 
mylėtas sūnus, o dabar likau 
niekam vertas žmogus. O, 
Viešpatie! Neištversiu. . Man 
lūžta širdis, dega k rau ja s . . 
Silpstu Buvau Dievo sū
nus, tapau pragaro vrrgu 
O, Viešpatie!. 

Gailėsis nugalėjo ir taip 

sitaisyt. I r didžiausius nusi
dėjėlius J i s maloniai apkabi
na ir savo dangiškas dovanas 

[ jiems noriai dalina, by tik jie 
pr ie J o šaukias ir nuoširdžiai 
a t g a i l o j a . . . . Nurimk, jauna
sis bernužėli! Nurimk, piktos 
valios žmonėms į rankas au
ka kritęs b e r n e l i ! . . . . 

Tarsi pajuto Baltrus dan
giškos šnekos balsus. Pakilo 
nuo žemės, nusišluostė gausias 
ašarėles ir, pakėlęs galvą į 
dangų, drąsiu balsu prakal
bėjo: 

— Ak! žinau, Aukščiausia-
sis, jog Tavo gerumui n«r;i 
galo. Nors baisiai suklydai, 
bet grįšiu, o Tu mane priim 

nusilpusį jaunikaitį. Suknių- s i ! Eisiu ir savo tėvelių nu-
po ant žemės ir valandėlei įsi- rodytuoju keliu vaikščiosiu. 

FACTS YOU NEVER KNEW!I! By Bob Dar t 

Gardūs Gaminiai 
Rašo £ . Kleveckaite 

Šerbetai ir sušaldyti gami
niai gali būti vartojami prie 
valgio įvairiose vi?tose, ne tik 
kaipo desertas. Lengvi, rūg
šties turintieji šerbetai, gali 
būt vartojami kaipo priesko
niai. Mėtos šerbetas skanus 
prie keptos avienos. Saldūs, 
iš vaisių gaminti dažniau var
tojami kaipo desortai. 

Aprikatų ir Grapefruit ų 
Ledinis 

1 blekinę (ean) aprikatų 
nektaro. 

1 blekinę (can) grapefruit 
(No. 2). 

1 puoduką sijoto "powder 

suear. 
yy 

Supilk grapefruit į indą ir 

gerai sutrink, kad liktų pa
naši į košę. Pridėk cukrų ir 
nektarą ir maišyk kol cuk
rus ištirps. Laikyk šaldytuvo 
ledinėje taurėje kol bus neto
li stiprus. Išpilk į atšaldytą 
indą ir gerai išplak. Supilk 
vėl į šaldytuvo ledinę taurę 
ir sugrąžink į šaldytuvą kol 
bus stiprus. Duok prie keptos 
jautienos ar veršienos. 

Loganberry šerbetas 

1 puoduką loganberry 
skvsčio. 

1 šaukštuką tarkuotos eit 
rinos žievės. 

2 šaukštus citrinos skvsčio. 
1 puoduką cukraus. 
1 kvortą pieno. 

Išmaišyk skysčius, žievę ir 
cukrų ir pridėk prie pieno. 
Supilk į šaldytuvo ledinę tau
rę ir laikyk šaltai kol bus ne
toli stiprus. Išpilus į atšaldy
tą indą gerai išplak ir grą
žink į šaldytuvą kol gerai su
tvirtės. Duok prie kepto kum
pio, ar kaipo desertą prie 
paprastų pyragaičių. 

O, Dieve, juk Tu manęs neat-
stumsi! 

Taip tai motinos ašaros nu
galėjo patamsių galybes. Nuo 
tos nakties Žilių Baltrus vėl 
žmogumi tapo. Metė blogu p 
draugus, išsižadėjo girtuoklia
vimo, o pamėgo gražų jauni 
mo gyvenimą. Savo pavyz
džiu atitraukė visos apylinkes 
bernaičius nuo girtuokliavi
mo, o neapsakomu pasišven
timu subūrė mergaites į rate 
liūs, kuriuose kas šventa die
nelė skambėdavo skardūs ne
kalto jaunimo balseliai ir 
dar tebesnaudžiančius brolius 
ir seseris.. 

O kas gali apsakyt ir a p 
! rašyt motinos džiaugsmą, ka

da ji susilaukė gražių vaisių 
savo gausių ašarų! Laimin
gas, šimtą kartų laimingas 
jaunikaitis ar mergaitė, kuri 
keldavo iš nedorybių miego 

turi gerą motiną! J is , ir visiš
kai suklydęs, liks galų gale 
jos ašaromis atgaivintas. 

Byrąs. 

Pirmasis Škotijos 
Lietuvis Gydytojas 
Glasgow. — Bronius Mic

kevičius šį pavasarį baig. 
Olasgovo (Škotijoj) universi
tete medicinos mokslus, lai
mingai išlaikęs egzaminus. J is 

yra pirmasis Škotijos lietuvių 
gydytojas. Jo mamytė gyve
na Coatbridge, tėvelis miręs 
prieš dvejus metus. Seniau 
gyveno jie Carnbroe. Jaunasis 
gydytojas yra darbštus, gabus 
ir religingas vyras. Gydytojo 
darbą dirbti pradėjo Anglijoj. 
J is gražiai kalba Lietuviškai. 

Geri darbai žmogų labiau 
puošia, negu puikūs rūbai. 

'tlook 

OLDER 
tkan yoiur jearsJ 

Why be your ergo? Look younger tban your yeart wllk 
Clairoled hair . . . with hcrir that U *oft, colorfui youtb-
fike! Those gray streaki can be to thoroughly erased 
wiih Clairol, the fcanous Shampoo Oil T in t . . . a 3-in-l 
treatment that cleanses as it reconditiona oi M TUiTS. 
See your hairdretif today and eay: 

^a/u^cc/^u . . . UH/A 
WrOm BOV lot tre* booklet and ir— acfvic* on your hait problem *» 
/oon Clair, President. Clairol. Inc.. 130 W. 46tb St.. N»w YorJc, M. T. 

Padėti Pinigai kas Mėnesi iki 11 Dienos, Neš Nuošimtį Noo 1 Dieno*. « 

TURTAS VIRS #4,900,000.00 I 
ATSARGOS KAPITALAS - £350.000.00 | 
Dabar mokam 31/2% ui P* 

dėtus* pinigus Duodam pe> 
skola* ant namų 1 iki 20 fn 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS by U. a 

SAVINOS FEDERJLLLY 
IN8URED 

• 
4193 ABCHEB AVENUS 

TEL. VIRGINLA 1141 

VAI,.: 0 iki 5 p. p. Trečlad.: 9 iki 12.-00 p . §eštad. : 9 11d 8:00 • . T . 
Į J r t ~ J J i ~ f f r r i T " — — - — — » » . ^ — — - — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — f 

LOAIf ASSOOIATIOU 
O F CHICAGO 

JlNTIN MACKIEtt'ICH. 
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KAS GIRDĖT KITUR 

Ir Pas Mus Viskas 
Nauja \ 

latvių ir e^tų draugijų bej 
asmeny nesiėmė reikiamos ini-

! ciatyvos, tad Baltijos tautų 
t * * 1 • * v i * Spring Valley, lU. — Gegu- (lietuvių, latvių ir estų) die-

žes 30 ir 31 dienomis buvo ną pasaulinėje^ parodoje su-
HaJl Township Higji and Vn- rengti emesi Baltijos Aineri 
eational School mokslo metų kete draugija, kuri pakvietė 
užbaigimo apeigos. Moksle j po kelis asmenis iš lietuvių, 
šioje mokykloje baigė 88 stiu- latvių ir estų ir pavedė jiems 
dentai, tarp kurių ir 7 lietuP sudaryti Pasaulines Parodos 
viai: Petronė Gedbudaitė) Baltijos Dienos Komitetą. 
(Honor Roll), Mae GilįutėJ Baltijos Dienos komiteto 
Juoaas . Grigaliūnas, Alice garbės pirmininkais pakviesti 
Kirsgalvis, Juozas Šimkus, 
Ona Vasiliauskiutė ir Edvar-
das Janusas. 

Sveikintinas reiškinys, kad 
tiek lietuvių baigė aukštesnį 
mokslą. Jiems pramatoma 
šviesesnė ateitis. Geriausios 
kloties! 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
konsulai, kurie maloniai suti
ko globoti komiteto darbus ir 
teikti visą moralinę pagalbų. 
Baltijos Diena pasirinkta rug
sėjo 8, kuri yra lietuvių tau
tos šventė, tad lietuviams Bal
tijos Diena bus dvigubai reikš 
minga. Šiuo metu daromi pla-

Pradėta iš' lauko pusės re- n a i gražiai programai paruoš-
montuoti mūsų Šv. Onos baž- H Netrukus bus galima pla-
nyčią. Jau padidintas ir skle-| č i a u a P i e š i$ šventę parašyti, 
pas po bažnyčia. Iš priešakio, * * * • s v a r b u visuomenei ži

noti, kad rugsėjo 8 d. Pasau^ 
linėje Parodoje įvyks lietu
vių, latvių ir estų (bendra die
na, liudijanti Baltijos tautų 
vieningumų, solidarumų ir 
bendrą, pasiryžimą gražiosios 
Baltijos pakraščiuose amžinai 
matyti nepriklausomas, lais
vas,, kultūringas Lietuvos, Lat 
vijos ir Estijos valstybes. 

padaryta cementiniai, moder
niški laiptai. Kiti laiptai bus 
prie zakristijos ir prie mo
kyklos. Darbą prižiūri kleb. 
kun. V. Kviečinskas. Kuomet 
kasyklos nedirba,- bus gera 
proga atremontuoti bažnytėlę. 
Per vasarą iš lauko pusės re
montas bus baigtas. 

pažangų J. Stankūnas pasta- xm žymiausieji Bnr/.ilijos i-
ruoju laiku padarė piano mu- vista da Sciiinim'', "Illustra 
zikos srityje. Kadangi J. Stan liustruoti žurnalai, kaip " R * 
kūnas yra visa siela muzikai] cao Brasileira" ir kt 
atsidavęs, tai iš jo galima 
laukti plataus masto pianisto 
ir kompozitoriaus. 

LIETUVIAI DAKTARAI 

Vokiečių pėstininkai atsargiai žengia į miestelį (šiaurinėj 
Prancūzijoj), kurį nacių bombonešiai išgriovė. (Aeme telepli.) 

ir vietinės kuo-, Kun. P. Raugalas 
te, kurios lravo.i* * * . A : . 

buvo matyti ir 
-pos sųjungietės, minos p n v o

f P m | r t r t i n A i r i u 
nufilmuotos geg. 5 d., 5 metų . . » 
kuopos apvaikšč. ir daug k i-j * <U*apljO*3 
tų vietinių organizacija na- B ^ k i y n N Y 
rių. Po gražių paveikslų buvo' ̂ ^ fc 

Už poros savaičių pradės 
statyti čia modernišką fabri
ką, labai gražios konstrukci
jos, naujoviškiausio modelio, 
veik vienos geležies ir stiklo. 
Plytų bus tik frontai ir po 
langais, o šiaip viskas gele
žies ir stiklo. 

SęjimgieciŲ Vakaras 

lengvi užkandžiai ir visi atsi
lankiusieji turėjo *good time' 

Tikimės, kad šis parengi-

- Naujai 
un. P. Raugalas pa

skirtas į Šv. Petro ir Povilo 
girių parap.^ Ši iparapija ran-

Fotografas K. Vosylius 
Mano Grįžti \ Lietuva 

Rio de Janeiro, Brazilija. — 
Fotografas Kazys Vosylius, 
kuris dabar gyvena Rio de Ja* 
neire, mano grįžti į Lietuvą 
ir apsigyventi Vilniuje. K. Vo
sylius turi kelis šimtus origi
nalių ir meniškų Brazilijos 
gamtos nuotraukų. Grįięg į 
Lietuvę j i y mano surengti ori
ginalių Brazilijos nuotraukų 
parodų. 

K. Vosylius Brazilijoje yra 
skaitomas kaip vienas iš ge
riausių gamtos nuotraukų spe
cialistų. Jo nuotraukas deda 

LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES E. ZEKAS 
ATTORNEY AT LAW 

Mieste Ofisas: 

11 South La Salle Street 
Suiite 1701 Tel. Randolph 0331 
Naujas namų adresas: 
7019 So. Artesian A ve. 

Tel. Hemlock 1940 

AKIŲ GVDYTOJAS 

DR. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICALIA' AKIU 
I 4 E T I T I S 

Suvlri 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimai 

Palengvins akių įtempimą, kas ea-
'1 priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
ilektra, parodančia mažiausias klal 
las. 8pečiais atyda atkreipiama I 
inokykios vaiku* Kreivos aky« atl-
alson-o« 

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. rak 
Nedeliomis pagal sutartį 

Daugely atsilikimų ak\b atitaiso 
moe be akinių. Hainoa pigios kati, 
ulrmiau. 
4712 SO. ASHLAND A VE. 

'Calafonaji V A Ji Am 1*7* 

LIETUVIAI DAKTARAI 

TeL YARds 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

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

Šeštadieniais: 11 iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. Halsted Street 

. . gųest night". 

Buvo atsilankęs nemažas 
skaičius nar.ių ir viešnių. 

Vakare programą vedė Kur
sų Komisijos nare B. Adomai
tiene, kuri taipgi paaiškino 
tikslą šio vakaro, ir apie įvai
rius mokesčius, norint įsira
šyti M. S. organizacijom Pir
miausia kalbėjo vakaro pa-

dos, o narėms didesnio noro 
NORWOOD» MASS. — Pa- birbti organizacijos gerovei, 

rapijos salėj įvyko sajungie- Drauge 
čių cia seniai laukiamas 

Lietuvių Kunigų 
Paskyrimai 

Naujai išvestas kunigas Al
binas Neverauskas paskirtas 
vikaru į lietuvių parapiją 
Girardville, Pa. 

Kun. Klarens Batutis perkel 
tas iš airių parapijos Phila-
delphijoje į lietuvių parapiją 

kvie&ias svečias Dr. A. W. Shenandoah, Pa. 
Gasson. Plačiau paaiškino a-į Buvęs iki šiol Shenandoah 

da'si lietuvių .apgyventoj ko
mas atneš kuopai daug nau-i , . . . . ,4 #, u -

Joni.ioi. netoli Karalienes An-

Cia žmones juokiasi, iš ru
sų kareivių, kurie būk Lietiv 
voj kidnepinti. Vieni sako, 
kad kaip ejo vištų vogti, tai, 
gal, kas užmušė. Kiti sako, 
kad persirengę civiliai, sau 
"spačieruoja" po Lietuvą. O 
kiti sako, kad išbėgo j Ameri
ką. Prie caro juk kur kas ka
reiviams buvo geriau, negujpie vėžio ligą, jų įsigalėjimą [ lietuvių parapijoje vikaras 
prie komunistų, o betgi daug j ir t.t. Po to kalbėjo kleb. kun. 
pabėgdavo į užsienį. Kiti sa-jS. P. Kneižys apie reikalįigu-
ko: teišduoda Lietuvai visas 
komunistų paslaptis. 

. Oras labai gražus. Rodosi, 
bus geri metai. Bus daug vi
sokių rūšių vaisių ir geras 

mą organizacijos, Kat. Orga
nizacijos, ir kokią naudą mes 
gauname iš tokių organizaci
jų. Kalbėjo ir B. Čeifeiūte 

kun. Jurgis Neverauskas per
keltas į airių parapiją Phila 
delphia. 

Kun. Alfonsas Marcinkevi
čius perkeltas iš vokiečių pa-

(Carrnll)i apie skonį̂  drabužių, ^P1 ' '0 8 La™aster, Pa., į len-
e t c Įkų parapiją, Kulpmand, Pa. 

derlius. Illinois upėje yra Ia-{ Kleb. kun. S. P. Kneižys. ! 

bai da»g žuvies. Jaunimą, pri-1 rodė jo nutrauktas filmas, kur PLATINKITE "DRAUGĄ' 
imu į įvairius darbus. Seiles-i 
ni dirba WPA. , Geriau kaip 
niekas. A. P. 

ongoj, 
gėlų ir Apreiškimo parapijų. 
Kun. P. Raugalas puikiai vai
toja lietuvių kalbą. Linkėtini, 
kun. Raugalui naujoj vietoj 
gero pasisekimo ir kiek leis 
aplinkybes, neatsitolint nuo 
lietuvių, nes reikia tikėtis, 
kad ateityje jam teks dirbti 
lietuviams. 

nuomai, visokių madų, uz y .̂45 
pritaikyti akinis, ...u pilna garancija 
Egzaminavimas akių veltui. Lenai} 
sulaužyta padarome už $1.0C. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustaviraas veltui i 

Dr. Karolis Nurkal-Nurkaitis ran-

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446So.49thCt, Cicero, 111. 
Antradieniais , Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St., Ch.'cago 
Pirmadieniais , Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet, 

1—4 ir 6:30—8:30 vakare. 

^ ^ w » ^ ^ ^ » i w i 

BUS ARUNGTON PARKE BIRŽ. 24 P 

Pietų Amerik2 
Muzikas J. Stankūnas 
Daro Didelę Pažangę 

Sac Paulo, Brazilija. — Mū
sų kolonijos muzikas J. Stan
kūnas, kuris jau ilga. laiką 
studijuoja. S. Paulo konserva
torijoj, muzikos srityje daro 
didelę pažangą.. Ypač didelę 

dasi didžiulėje Joseph F. Budrikę , Teief011as C A N a l 7 3 2 9 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki n n hPTm i nirlTI/IIO 
Irto. valandos potfet | Į|f{, ftlEK J. BARTKUS 

JOSEPH F. BUDRIK 
FUKNITURE HOUSE 

3409-11 S. Halsted St. 

h t CANal 5969 

DR. VVALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2155 West Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 

ir pa^ul nutarti. 

OR. F. C, MNSKUNAS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso teL CANal 2345 
Ofiso Vai.: 2—i ir 7—9 

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

Telefonas HEMlock 6286 

OR. A. 6. RAKAUSKAS 
R Y T O J A S IR CHIRURGAS 
2̂415 VV. Marąuette Road 

Oliso valandos: 
10—12 vai. ryte 

2 - 4 ir 6—8 vai. vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

susitariąs. 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
šeštadieniais. 

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

(2-tros lubos) 
TeL MIDway 2880 Chicago, IU. 

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

Sekmad. nuo lu iki 12 vai. ryto. 

DR. MAURIGt K A H l T 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4ttfl So. Ashland Avenue 

Tel. lARds 0994 
Rez. tel. PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedeliomis nuo lu iki 12 vai. diena 

— i m 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Bankietam Suteikiam l'a-

tarnavinia. 
Linksmas Patarnavimas Visiems 

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

Ruošiama Balti jo 
Tautų Diena 
Pasaulinėj Parodoj 

NEW YORK, N. Y. — Nors 
šiais metais pasaulinėje paro
doje nedalyvauja nei viena 
Baltijos valstybių, tačiau 'spau 
doje t T kituose sluoksniuose 
iškelta gyva mintis, kad rei
kia pasaulinę parodą tinka
mai panaudoti lietuvių, latvių 
ir estų tautų vardui atžymėti. 
Pirmiausia šią mintį iškėlė 
Baltijos Amerikos draugija, 
kurią sudaro lietuviai, latviai 
ir estai. Apie Šį sumanymą 
•'Amerikoje*' rašė adv. K. R. 
Jurgela. Ta žinia nuskambė
jo ir Lietuvos 'spaudoje, kur 
sumanymas sutiktas labai pa
lankiai. 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

Del Pirkimo — Pataisymo 
Ar Seno Morgicio Atmokojimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

INSURED 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 VVest cermak Road 
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
Sekmadieninis tnipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas ŠEEley 0434. 

TeL Cicero 1484 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tcs Gat. ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS: 

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

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

TeL YARds 5557 

DR. mm G. K M 
(Kviečinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

OFISO VALANDOS: 
2—4 k 7—8:30 v. vature 

ir pagal sutartį. 

SAVE B T 
MAIL 

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

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

Tel. CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

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

DR. P. J. BEINAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtwortfl 1612. 

Res. — YARds 3955. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 
Tel. YARds 2246 

DR. C. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave, > 
arti 47tn Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

V U . : Pirm., Ketvir.. Sedtad. 9 iki 8 T. T.; Antį., Trečiad. 9 iki 5 pp. 

DABAR MOKAME 3 j į ^ U ž P A D £ ™ S PINIGUS] 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 

per Fed<T»l Savlngs and Lo&n Insurance Goru., WasLdntfton, D. C 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 W. Marąuette Road 

X<F 
KLAUSYKIME 

Snltimiero Rytmetiniu 
W. H. I. P. 

OR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO V A L A N D O S : 

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

Office teL Y A R d s 4787 
Namų teL PROspect 1930 

LIETUVIŠKU RADIO PROGRAMŲ 10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 KIL. 

Rq>- *Boots" Dickerson, daug metu darbavusis Amerikos ark-' tt% 0 _lr 

Kadangi niekas iš ^ ^ ų ^ ^ 

R A Š T I N E 
PROspect 4050 

T 

TeL CANal 6122 

DR. B E I S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA: 

6631 S. California Ave. 
Tel REPublic 7m 

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

DR. J. J. K0WAR 
(Kowarskas) 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL Y A R d s 5921. 
Res . : KENwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oiiso vai.: uuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 VVest 35th Street 

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedeliomis pagal sutartį. 

TeL CANal 0257 
Rez. tel.: PROspect 6659 

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Are. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 fiopiet 

I iki 9 Tai. vakar* 

! 
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Pirniadionis, birž. 10 d., 1040 D R I P (S A S 

POLEKĖLĖS R. K. BAŽNYČIAI STATYTI 
KOMITETO PIRMININKO K U R K. 

VALANČIAUS ATSIŠAUKIMAS 
| Amerikoje gyvenančius Polekeliskius ir visus 

kitus geraširdžius žmones 
1939 m. kovo mėn. 2 d. Po- Bažnyčios Statybos Komi-J 

lekėlę (Kiaulių ag*.) ištiko tetą sudaro: Ats. generolas P. 
skaudi nelaimė: sudegė Dievo Čechavičius, garbės pinninin-
Motinoa Marijos garbei pa-j kas; kiti: kun. K. Valančius, 
švęsta šventove — medine baz- kunig. E. Liubomirskienė, virs.' 
nyčia. Oia, kur 150 metų skani, T. Bficpovilis, J. OerJelis. 
bijo Marijai giesmių aidai, P M igk a . _ p a s m a n o dėdv 
kur j Dangų k.ilo vargo amo-' Q P a k e l t į (gyv. 4019 So. Ar-

Wfcl«kfbr BffZf!¥€W 

t 

nių karštų nialdų liepsnos, dn-
bar čia viešjMitauja liūdna 

ĮVAIRENYBES 
Šimtamečių 
Žmonių Kraštas 

Viena iš tolimiausių Bosi-

Vidutinis (kada juda ma
išesnes šakelės) — 7 mtr. 

200 metrų -ihuno duburį (fcraJ Sfyiokas ( ^ a Juda dides-
terį) Jungtinėm Amerikos Vai , u o s l o s *a k o f i) ~ 9 m t r ' 
stvl)C-se. Jis surado kad tame S t l P r u s <<>ei S1***1 PU ( M a n t 

milžiniškame duburyje yra pro trobas) — 11 mtr. 
jos sritHų, Abchazija, yra va- ( l m k r i t a l a t : ( „ į j į ^ J Labai stiprus (kada juda 
dinama 
1935 m. 

. . šimtamečių šalimi 
čia mirė vienas žmo-

tesian A ve. Chieago, 111.) su
rengtame "bunco par ty" su-

Palekelės bažnyčia 

mirties tyla. Bet taip pasilik-; — g ^ P o l e k ė lė s bažnyčiai 375 D n i e o r a s B u s 
ti negali! Dėlto parapij iečiai ,^ p d j l i g U s g a v o m . Dėdei ir' c . * A K T 

pa«itik«iai.ii Aukščiausiojo pa ^ ^ Z už aukas savo ir pa-j S u j u n g t a s SU N e i m U l U 

nu dolerių. Ieškoma priemo
nių tam turtui išimti. Šis kri
s l a s galįs turėti 700-800 m. 
platumo. 

galba, kaimynų ir kitų gera 
širdžių žmonių, ypatingai Jū
sų, mielieji Polekėliškiai, gy
venančių Amerikoje, gausio
mis aukomis, ryžtasi vėl at-

rapijiečių vardu širdingai de-į 
*koju! Kun. K. Valančius rastis 

Pastaba, Auka* siųsti šiuo1 * "* •**" 

ilgumo ir 18 šliužų. Neilgai j 
trukus visas šių kanalų tink
las būtūia/s atnaujintas ir lai-

KAUNAS (E). Berlyno laik' vų judėjimas tarp Juodosios 
"Deutsche Allgemeine! ir Baltijos jūrų galės latevai| 

vykti. 

nyčių. Tad, mielasis Išeivi, at
siminęs čia praleistus laimin 

adresu: kun, K. Valančiui, Po 
lekėlė, Šiaulių apskr.; arba pei 
J. M. Jagminą, 10815 Prairie 

6 

neseniai paskelbė 
straipsnį apie Sovietų Sajun-

statyti Marijai aorta - b a ž - ' ^ ė l ė , Šiaulių apskr.; arba per #* planus atnaujinti kanalų A t g y s L i e t u v i ų 
statyti Margai sostą baz, ^ ^ ^ p r a ir iei Slst*m*> sujungiančių Juodųjų j M ^ : 

Ave., Chieago, 111.; arba per 
gasias kūdikystės dieneles, kai Gasparą Pakeltį, 4019 S. Ar
ne kartų į Polekėlę keliavai' tesian Ave., Chieago, 111.; ar-
keliais ir takeliai-, kuriuos 
puošė laukų siūbuojantys ja
vai ir pievų margi žiedai, at
siminęs savo gimines, arti
muosius ir pažystamus, kurie 
dabar čia vargsta skurdžiam 

ba per Antaną Pa&eltį, 4417 
So. Artesian ave., Chieago, 111. 

Kun. K. Valančius 

Įgaliojimas 
fealioju J. M. Jagminų, 

maldos namelyje ir patys, bū-| gyv. 10815 Prairie ave., Chi-
dami netur t inį , negreit tepa- cago, III., rinkti aukas Pole-
jėgs i eit i į tinkamesnių* Die-' kėlės R. K. bažnyčiai statyti 
vo namus, — ištiesk savo vi-; Polekėlėje, Šiaulių apskrity. 

jūrų su Baltijos jūra. Tuo bū
du Nemunui bus suteikta la
bai svarbi vieta vidaus van
dens susisiekimo kelių siste
moje. Pranešama, kad į va
karus nuo Pinsko ir į pietus 
prie Dniepro-Bugo kanalų 

Namai 
Sao Paulo, Brazilija. — Bai

gus remontuoti vysk. M. Va
lančiaus Lietuvių mokyklos sa
lę ir kitas Lietuvių Namų pa
talpas, Lietuvių Namai pra
dės atgyti. Atremontavus sa 

gus, Chąparas Knutas, kuris 
buvo sulaukęs 135 metų am
žiaus. Garsas apie tokio senu 
žmogaus mirtį pasklido po vi
sų kraštų; tuoj atsirado mo
teris Adelaide Mašakyva, ku
ri įrodė turinti 150 metų am
žiaus. 1937 m. spalių mėn. 
Ukrainos Mokslo Akademija į 
tų šalį išsiuntė savo tyrinė
tojus, kurie per dešimtį die
nų surado dvyliką žmonių, tu
rinčių nuo 107 ligi 135 metų 
amžiaus. Tie senukai buvo vi
siškai sveiki ir judrūs žmo
nės, ir svečius mokslininkus 
jie priėmė labai vaišingai. Viej Mažas (kada juda medžio 
nas ,120 metų amžiaus "jau-1 lapai) — 5 mtr. 
nuolis" vikriai įlipo į obelį 
paraškyti vaisių sveteliams. 

( L ) 

Jis įlindęs i Žemo maždaug " , e d ž i a i > ~ 1 5 , n t r -
400 m. Tas u-eteoni turįs a- » c t r a ( k a , l u s t o ^ v ' ' l " " * 0 ) 
<pie 1 milijonų tonų nuogių 
(metalo) - - 9*2 nuoš. gele
žies ir 8 nuoš. nikelio. Tos!rauna) — 20 mtr. 
naugės būtų vertos 20 milijo- v . 

-i i • -r v, . visa 

— 18 mtr. 

Viesulas (kada medžius iš

griauna 
30 mtr. 

uraganas — 

Vėjo Greitis 
Per Sekundę 

Silpnas (kada 
justi) — 3 mtr. 

vo*s galima 

Pietų kraštuose būna dar 
baisesnių vėjų, kurie per se-
kandę nulekia 40-50 mtr. 

NAUJUOSIUS LIETUVOS 

Ž E M L A P I U S 
Galima gauti: 

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

darbų šį pavasarį jau dirba' lę vėl galima bus kartas nuo 
apie 30,000 darbininkų. Be to,: karto surengti vakarėlį ar ki-

Kun. K. Valančius, 
Polekėlės klebonas 

Katalikai 

sada dosnių rankjj į taip bran
gų Savo dvasiai kampelį! 

Tu, paaukodamas vienų ki
tų skatikų, savęs nenuskriau
si, nes Tavoji auka, drauge 
su kitų geraširdžių žmonių au
komis džiugins ir Tavo dan
giškosios Motinos Marijos šir
dį, kurios garbei kaip tik ši 
bažnyčia yra vėl atstatoma; 
o be to, padės vargo žmone-
liams veikiau išeiti iš skur
daus maldos namelio ir, nu
švitusia šypsena, užgiedoti 
Marijai džiaugsmo himnų. Tos 
bažnyčios kunigai ir lankyto
jai ateimin* maldose savo ge-j ~ t a i p p a t k u n K e r š u i į 6 pa_ 
radarius, o Kūdikis Jėzus nuo| i i | | | d § j 0 d l K > ti reikiamų visų 
Motinos rankų meiliai laimins a ž u o l i n į m e d . s t a tvbai . Be to, 
Jūsų gyvenimų. suruoštoji tam reikalui lote-

Kun. K Valančius, suruoštas tam reikalui laimėji-
Pclekėlės klebonas mas per Šeštines davė 2,0UU 

! • ' » I I B~.Tr" B B 55 
Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūsų 
Katalikiškus Laikraščius: 

Stato Parapijos 
Rūmus F 

Kupiškėnai. — 
[jj pasiryžo šiemet pastatyti pa

rapijos mūrinius dviejų aukš
tų rūmus, kuriuose bus* įreng
ta: didelė erdvi salė, darbo 
biuras, arbatnanus, organiza
cijų darbo kabinetas ir baž-
nvtiniams tarnams butai. 

Namo statybai jau turima 
nemaža medžiagos ir pinigų 

Sovietų valdžia norinti netru
kus ištobulinti ir antrąjį svar
bų kanalų, pavadintų Ogins
kio vardu. Tuo praplatintu ir 
pratęstu kanalu Dniepras su
jungiamas «u Nemunu ir taip 
susidarysiųs antras tiesioginio 

vandens kelias tarp Juodon 
šios ir Baltijos jūrų. Ištobu
linus Augustavo kanalų, ku
ris jungia Nemunų su Bobru 
ir Narevu su Bugu ir Vysla, 
•susisiekimas įjemunu įgysiųs 
daug didesnės reikšmės. Ogin
skio kanalas turi 54 kilomet
rus ilgumo ir devynis šliužus 
(tvankinius laivams aukštyn 
pake;u). Šis kanalas buvo sta
tytas Lietuvos kunigaikščio 
Oginskio sumanymu 1765 — 
1780 metais. Jau po keturių 
metų tų kanalų pastačius pir
masis laivas iš Juodosios jū
ros atplaukė į Klaipėdos uos
tų. Dabar, naujai ištobulinus 
Oginskio kanalų, tikimasi iš 
pagyvėjusio laivų susisiekimo 
daug naudos ir Klaipėdos uo& 
tui. Antrasis — Augustavo 

tų lietuviškų pasilinksminimų. 
Dėl patalpų stokos ilgesnį lai
kų lietuvių kultūrinė ir visuo-
n i e n i š k a v e i k l a L i e t u v i ų N a -
muose buvo apmirusi. 

Pabėga Lenkų 
Karininkai 

Žygaičiai. — Vienų sekma
dienį i bažnyčių atėjo du len
kų uniformuoti kariai, mato
mai iš Vokiątrįos atbėgę. Po 
pamaldų prisistatė vietos po
licijai. 

Milžiniškas 
Meteoras 

Švedų geofizikas Lundber-
gas labai jautriais magneti
niais prietaisais ėmėsi tyri
nėti 1700 metrų platumo ir 
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"fORYOUR 

EVES 
YVrife for Free Book < 
"A World of Comfort for Your Eyw"* 

Night and Morning 1 
Dėl akiu pavargusiu ano SaoJė*. 1 
Vėjo AT Dulkių, vartokite kelis U ' Į 
šus Murinę: Palengvina D U vargo 
sJas akis. 
Saugrus Kūdikiams Ir Suaugusiems 1 
Vi*on« Vaistingas 

M U R1N E CO M PAN Y r
a
H
£, Ti n 6 

C L A S S I F I E D 

TYPEWRITERS 
A D D I N G M A C H I N E S 

- S M A I L M O N T H I Y PAYMENTS — 

AU MAKES 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 

- v ^ - > r 

'15L«MA 
— UIIIAl TIAPUN AUOWAMQ — 
• U I t l tVHTt CAtIT O K I I U I NIW.MACNIMI OU»l*Nl l l 

• S T A R T
C

Y»W»,"« 
ROtERT C. COLDtLATT, Mgnagir 

OMPANY 
TT, Man 

189 W MADtSON ST. 
Phone D E A R B O R N 8 4 4 4 

Klebonas kreipeisi į parapi
jiečius, nurodydamas reikalų 
bažnyeių remontuoti. Vienos 
savaitės laike''atvyko keli as
mens, pasiūlydami tam reika
lui lėšų. Vienas asmuo pasi
žadėjo savo lėšomis atnaujin
ti vienų altorių. 

ESTIMATES— | Į — D E M O N S T R i 

LIETUVOS VYČIŲ 

P I K N T K A S ^ ^ E l E P O S 4 D 

VYTAUTO PARKE 

WOLK S T U D I O 
• 9 4 5 VVesi J 5 , h Street 

fo\ <rt/eSu 

COMPLEtE 
A U V A M t l ) fHO'lUGKAPMi 

LOWEST POSSIBLE PR1CES 

PHONE LAFAYETTE 2813 

PAKDAVIMl' l AR MAIŠYMUI 
Norime išmainyti 2 f lot u po 6 

kambarius namą Brigtiton Parke 
ant mažesnio. Atsišaukite: 

39-11 So. Artesian Ave. 

SALUTARAS BITTERS 
Jeigu nori būti sveikas nepamiršk, 
kad Salutaras Bitteris duoda ge
rą apetitą ir prašalina užkietė
jimą vidurių, užlaiko juos švariai: 
prašalina v i s u s nereikalingus 
daiktus, kurie nuodija kūną, su
teikia gerą virškinimą ir suivir-
tina visą sistemą. Vartok Saluta
ras Stoniach Bitters, būsi svei
kas. Galima gauti aptickosc, vi
sose užeigose, arba nuo išdirbėju. 

SALUTARAS STOMACH 
BITTERS 

639 West 18fh St., Chieago, M. 
Tel. CANAL 1133 

APDRAUDA—INSURANCE 
Apdrausk savo Automobilj arba 
Troką šiandien, nes rytoj gali 
būti pervėlai. Mes a pd raudžiam 
Automobilius už numažintą, kai
ną ir galiama išmoksti per S 
mėnesius, be komiso. Pavyzdžiui: 
Liability nuo $5,000. iki < 10.000 
ir Property Damage iki $5,000, 
kainuoja dabar tik $30.00 arba 

$7.66 1 mėnesi. 

Taipgi apdraudžiam Storų 
Langus, Rakandus, Namus ir 
kitą turtą 20 procentu pigiau, ir 
atsakomingoj Apdraudos Bendro
vėj. I>ėl platesnių informacijų, 
kreipkitės prie jgaliotinio: 

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

Tel. Prospect 3140 

" DRAUGAS v — vienintelis A-
merikos lietuvių katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Ave., Chieago, UL 

" L A I V A S " — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chieago, 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. 
"GARSAS" — A.L.K. Susivienijimo organas. Me
tams $2.00. 73 East South S t , Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Uoyne Ave., Chieago. 
Illinois. 
"STUDENTŲ fcODIS" — A.L.K. Studentų ir Pro 
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
polrs College, Thompson, Coun. 
" V Y T I S " — lietuvių^ Vyčių organizacijos mėnesi
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood Street 
Chieago, Illinois. 
"MUZIKOS ŽINIOS" — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chieago, IU. 
" U E T U V I Ų 2INIOS" - savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija. Metama $1.50. 6802 
Superior Ave., Cleveland, Ohio. 

Itly \ ^ ^ ^ ^ = 

ATLANKYKITE SVEIKATOS PIRTĮ 
PAULINA B A T H S 

RUSI&KŲ IR TURKIŠKŲ VANŲ 
Užlaikom elektrikinį kabinetą, vėliausios mados akmenų krosnis, ir 
garo kambarius- Suteikiame elektrikinius ir švedų masažus. Pagel-
bėsime jūsų sveikatai VIOLET spinduliais ir SIEROS vanom. 
Kainos labai prieinamos — o — Moterų dienos Trečiadieniais. 

1657 W. 45th St., kampas S. Paulina St. 
Telefonas BOUlevard 4552. 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

<r - • • • ' » • • * • * 

LEO NORKUS, Ir. 
DISTRIBUT0R 

OF 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padaryta Chicaąoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
TAR. Ši*s Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. 

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės jjas NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą. 

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 

NATHAN 
KANTER 
MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wliolesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

PARDAVIMU' 
Brighton Park Biznio Namas 

Storas ir fletas pagyvenimui ir dviejų 
karų garadžius. Parsiduoda visai pi
giai. 

CHARLES ZEKAS 
4425 South Fairf.eld Avenue 

Tel. LAFayette 824*. 

Atnaujinkite Ir Pagražinkite 
Namų Grindis 

"DUSTLESS PLOOR SANDING" 
Apkainavimas Dykai — 

15 Metų Patyrimo 
Darbas Gvarantuotaa 

D5I Specialių Sąlygų 
Saukit* Dabar 

COMPIiETE FIiOOR SERVICE 
Telefonas Normai 4799 

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZBHDB PARDAVIMUI NAK ̂ S 
Pardavimui 3-fletų namas Bridge ' . . , . 
porte. Atsišaukite; Kazimieras Lau I Pardavimui namas, 6 kambariai vir 
cln.s. 2H.HO K«>iilh WaltH<>e Ktreei 

PA R] >A VI > IUI NAMAS 
Pardavimui moderniškas 2 fletų, 

po 4 kambarius mūrinis namas. | 
Karštu vandeniu apšildomas. Atsi
šaukite vakarais po 5 vai. 

0825 So. Wa*shtonaw Ave. 
(pirmas aukštas.) 

REIKALINGAS DARBININKAS 
Reikia patyrusio pieno išvežiotojo 

neunijisto. Prašome atsišaukti: 
Daugėla, 3251 S. Emerald Ave. 

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 RROspect S078. 

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MOEGIČIŲ 

nuo 1 iki 20 metų. Visai lengvais 
mėnesiniais at mokėjimais. Del pla
tesnių informacijų, kreipkitės J: 
GEDIMINAS BUILDING & 

LOAN ASSOCIATION 

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. LAPayeite 8248 

P i r m o s R ū š i e s 
JUODŽEMIS 

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

15 bušelių $2.50. 
STANLEY GAVCUS, 

110 So. Ridgeland Ave. 
WORTH, ILLINOIS 

Tel. Oa1! Lawn 193J-1 

REIKALINGA D A R B I M N K 
Rencanngl keli apyseni žmones, a-
pie 50 metų amžiaus, dirbti ant ma-
žv, ūkio. Reikia prižiūrėti vištas ir 
kai ves. Nereikia arti žemės. Atsišau
kite: 8424 W«M «7th Street, telefo
nas PROspcct 8985, 3-čią vai. popiet. 

REIKALINGA DARBINLN'K£ 
Reikalinga me.rgina dirbti advokato 

i ofise. Turi mokėti vartoti rašomą 2 lietai po 4 kambarius. Karštu 
[ mašinėlę, 'shorthand' ir lietuvių kai- vandeniu apšildomas, prie 68-tos ir 
; bą. Atsišaukite greitai laišku:— CampbeŲ, gatvių. 
1 "DRAUGAS", 2334 S. Oakley Ave., Atsišaukite 3553 So. Halsted St., 

Chieago, 111., Box 86B. arba telefontlbkite YARds 5118. 

PARDAVOIUI NAMAI 

Mąrąuette Parke didelis bargenas; 
namas. 2 fletai po 6 kambarius; du 
boileriai; 2 karų gara<lžius. 

# 

CONRAD 
Fotografas 

Studija įrengta plr 
mos rūšies «u mo 
derniikomis 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 į 
TeL: Biznio — ENGlewood 5883. > 

Rea. — ENGlewood 5840.^ 

Pastovumas-
Tą liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas. 

4 
M bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
samu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasiu 
saugesnės vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE N A M 4 PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT UXi\) METUI 

m 
KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

3236 South Halsted Street 
TeL Calumet 4118 Jos. BĮ Mozeris, Sec'y. 

Lode'iai kiebTieno taupytojo apdrausti 
Iki «6,000.00 Federallneje t»lalgo)e. 

http://B~.Tr
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CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS ̂
? 

Novena Parapijos 
Metines Šventes 
Proga 

Švento Antano lietuvių baž
nyčioje dabar kasdien daroma 
novena j šv. Antaną, didį ste
bukladarį ir parapijos globė
ją. 

Novenos pamokslus iškal
bingai sako milijonieriui Au
kštikalnis, Jėzuitu draugijos 
narys iš Bostono provincijos. 

Šv. Antano metine švente 
bute apvaikščiojama ketvirta
dienį, birželio 13 d. Mišios šv. 
bus laikomo* 5, 6, 7, 8, 9 vai. 
ir suma 10 vai. Suma bus prie 
įstatyto Šv. Sakramento. Va
kare 7:30 vai. iškilminga no
venos užbaiga, 'procesija, pa
laiminimas ir 'suteikimas at-, 
laidų. i 

i 

Išpažinčių bus klausoma 
trečiadienį nuo 3:30 popiet i r 
vakare po novenos pamaldų. 

Nuoširdžiai klebanas ragina 
visus savo parapijos žmones 
eiti prie Dievo stalo, priimti 
šv. Komuniją savo parapijos 
globėjo šv. Antano šventėj. 

Kiek Lab. Sę-gos 
Rinkikes Surinko 
Aukų 

Labdarių Sagos 3 kuopa 
gegužes 30 d., Šv. Kazimie-
ro kapine.-e, rinko auka/-. Se
kančios rinkikes surinko: 

Matilda Marcinkus - $10.99j 
(jenovaite Vaišncr '•— 6.76 
Katrina Zaura — 6.36 
Viktorija Vaitkus — 6.14 
Albina Bainela — — 4.70 
Floret Kaminskas — 4.63 
Marijona Česiene — 3.85 Šovinių sugadintas Argone 
Sophie Ročius — — 3.64 (Prancūzijoj) paminklas, pa 
Adele Stankus 3.30 sauliniam kare žuvusių ameri 

Jr 

KAS GIRDĖT CHICAGOJ 
^ s 

S? 

Sus i r i nk imas 

Iš Šv. Kazimiero 
Akad RemejŲ 
Susirinkimo 

Marąuette Park. — šv. Ka
zimiero Akad. Rėmėjų 8 sk. 
mene&inis susirinkimas įvyko 
birž. 2 d. parapijos paleje. 

TOWN OF LAKE. Labda-
i ringosios Sąjungos 1 kuopos 
•susirinkimas įvyks pirmadieni' 

aukų; mūsų skyriaus narė M/birželio 10 d., parap. mokyk-1 

Varkalienė aukojo tris šim-|io s kambary, 7:30 
tus dolerių. visi 

Skyriaus pikniko komisija j lankyti. 
pranešė, kad paimtas Kubi-

v. vak. 
nariai raginami alsi-

Valdyte 

liaus daržas, 8228 Kean a ve. I Nemokyti žmonės visuomet 
rugpiiY-io 11 d. išvažiavimui.j visu smarkumu demonstruoja 

Sjevens Darinkta daugiau komisijon,| savo žinias 
Susirinkimą atidarė pirm.1 taipgi beveik visos narės pri 

kiečių atminimui pastatyta; 
(Acme telephoto) 

Anna Krencius — — 3.21 
Aldona Mažunaitis — 3.14 
Betty Pugzlis — — 3.06 
Borothy Meškauskas 3.05 MitltVS Ž i ū r i n t I 
Emilia Krenchls— — 2.79 D . . K * i i f 
Charle, K e l p š a s - - 2.65 BaigUSlUS M o k y k l ą 
Melonia Salukas 2.01 ( Praeitų sekmadienį Mortcn 
Lorraine Vaišnora — 1.95 aukštoje mokykloj buvo pro-
Silvie Zupkus — — 1.77, gramą — išleidimas baigu-
(Jrace Zakaras 1.65( šiųjų. Tarpe virš tūkstančio 
Dėžutėj No. 8 — 15, vaikinų ir mergaičių yra ne-
Viso 20 rinkikių surinko mažai ir lietuviu. 

- $75.80. 
Programa buvo tokia: 1. 

Jei esi akmuo — pasidaryk 
magnet; jei esi augalas — 
pradėk jausti; jei esi žmogus 
— būk meilė. Hugo 

Visoms rinkikėms ir auko-
„ , v -.. • Mokvklos beno maršas. Čia 

Tai mūsų parapijos metinė tojams 3 kuopa j į a g Į ] l l l o k i n i a į fc ^ ^ h 
šventė. Raginu visus išklau- s , a l d e k o J»- J o s - Motekaitis 
•syti šv. Mišių. Duodame pro-
gps ir tiems, kurie buvo ap
leidę velykinę išpažintį, pasi
naudoti šv. Antano atlaidų 
proga, prieiti velykinės išpa
žinties per šiuos savo parapi
jos atlaidus. Jums tas nieko 
nekainuoja. Tik reikia geros 
valios, gero noro ir intenci-
jos. 

Šv. Antano relikvija yra 
įstatyta viešai adoracijai per 
visą; novenos laiką dienomis. 
Šv. Antano šventėje bus taip 
pat adoruojama per visą die
ną. 

Novenos Lankytojas 

B. Stradomskienė. Protokolą 
perskaitė rast. M. Jonavieie-
nė, kuris buvo priimtas. 

Įsirašė nauja narė B. Rui-
biene. Centro susirinkimo ra
portą išdavė Lileikienė. Cen
tro p-lknikas liepos 21 d. nau
jame labdarių miške. 

ARD seimo raportą .išdavė 
Lileikienė, dapildė Stradoms
kienė; per seimą sudėta daug 

nes nejauku darosi. Per ke
liolika metų vargsta, moki
nasi, tėvams sudarydami di
deles išlaidas. O kokios to, 
viso sėkmės? Bedarbė, badas,' 
skurdas. Pagaliok karas, ku-j 
ris suryja geriausius tautos 
'žiedus. Ar gi ne laikas sulai
kyti tas baisenybes T D. 

žadėjo paaukoti ką nors dėl 
pikniko. 

Nutarta 8 skyriaus mėnesi-
niui-; susirinkimus laikyti pir
mų pirmadienj liepos ir rugp. 
mėnesiais ir pirmą antradie
nį rugsėjo mėn. 

Susirinkimas baigtas per 
pirm. B. Stradomskienė. E.A 

; 

Kidneys Mušt 
CleanOuIAiids 

Excess Acids and polsonous wastes ln your 
blood are removed chiefly thru 9 million tiny 
dellcate Kidney tubes or filters. And non-
organic and non-systemic dlsorders of the 
Kidneys or Bladder may cause Oetting Up 
Nights. Nervousness, Leg Pains, C .reles Un-
der Eyes, Dizziness, Backache, Swollen 
Ankles, or Burning Passages. In many such 
cases the diuretic action of the Doctor's pre-
scription Cystex helps the Kidneys clean out 
Excess Acids. Thls plūs the palliative work oi 
Cystex may easily make you feei likę a new 
person in just a few days. Try Cyster under 
the guarantee of money back unless com-

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick 

Thousands who suffered from the torturing 
pains of rheumatism, sciatica, lumbago, neu-
ralgia and neuritis—are certainly happy over 
their discovery of NURITO. Now they have 
found a quick-acting formula which speedily 
relieves those exhausting muscular aches and 
pains. NURITO is trustworthy and dependable 
—contains no opiates. If you want to feel again 
the joy of relief from pain—so you can work in 
peace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this ironclad guarantee. If the 
very first three doses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money will be 
refundea. Don'tsuffer. Ask your druggist today 
for NURITO on this guarantee. (T.N.C.) 

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

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

porom lis susėjo 
užėmė savo vietas. 2. katali-j 
ką kunigo Francis A. Ryan,1 

iš St. Leonard's Church, Ber^ 
wyn, makla. 3. Choro pora 
giesmių. 5. Beno numeris. 6.1 
Žydą rabino kalba. 

Programai pasibaigus, pub
lika ir mokiniai skirstosi kas 
fcau. 

Žiūrint į armiją jaunuome-

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

WUiiam A. Pokorny 
Lalsnl uotas Patarnavimas Dieną I 

Ir NaktJ. 
710 WBST 18TH STREET 

TEL. CANAL 1161 

URBA Gėlės MyltoUems.. 
Vestuvėms, Ba/ikJe-
tanis. Laidotuvėms-
lf 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. 

*$f Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfteld Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsa radio programo Antradienio ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valandą, iš WHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu fialtimlern. 

UŽBAIGTŲ PAMINKLŲ JŪSŲ PASIŽIŪRĖJIMUI 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIš-

KIAUSIUS PARODYMO ROMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTES. 

PADARYTI IS GERIAUSIOS MEDŽIĄ 
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTIFICATE. J. P. KAVAL (Kavalaoskas), 
naujas pusininkas. Šaukite — 
REPublic 6590. 

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

TELEFHONB SEELEY 6103. 
Skyrius skersai Holy Sepnlchre Kapinio, 5900 W. l l l t h St., 1 M. j rytus nuo didžiųjų vartų. 

Cystex may easily make you feel likę a new 
i in just a f ei 

guarantee < 
pietely satisned. Cystex cos»s only 3c a dose 
at druggists and the guarantee protects you. 

t v 

A. Į A. 
JOKŪBAS RASZIMAS 

Mirė Biri. 8, 1940 m., 4 vai. 
Po pietų, sulaukės puses aini. 

Gimė Lietuvoje. Suvalkų ap-
skr... Alvito parap. 

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Juozefa po tėvais Jab-
jonskaitė, tfukterj Marijoną 
Margienę, žentą Vincentą ir 
< anūkus, du proanukus ir 
daug kitų priminių ir pažvsta-
mų. 

Kūnas pašarvotas 
5 ar d St. 810 E. 

haulotvms jvyks Antradienj. 
Birželio 11 d.. U nam u 8 vai 
ryto bus atlydėtas į šv Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
veliones siela. Po pamaldų bus 
nulydėtas ) šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažvsta-
mus dalyvauti Šiose laidotu
vėse. 

Nuliūdę Moteris, Duktė, 
Žoiitas, Anūkai ir kiti Giminės. 

Laidotuvių 
Mažeika, Tel. 

Direktorius S. P. 
YAKds 1138. 

f t v ' l T ' S EASY'f* m oi* 

CIRLS 
I I I "AUTOMATIC 

' T tAOfMAB US.HO.IMUU 

w SIMPLY...CurlAsYouComb 

t*4 

Cm*wH* 

Here'j ttl* lot» word in eo$y corlino 
•lethodt. lt » th« new "Automatic** 
lollocurl. with a r*gular comb at on« 
and and o magic disoppeonng comb 
at tha ethar You timply curl at voa 
comb . . . wilh ona and you comb. witfc 
the other yaw curl «a*ily. auiekly ana" 
with beauty *hop perfec- Only 
tion On sala ot your local 
dapor lmant . variaty or 
eboin stora. 
f t *U Typaj of CurU. ftiaojatz, •»» 

\jmy 

25« 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

JI U D III AMPC PATARNAVIMAS 
A m D U L A N b L DIENĄ IR NAKTĮ 

D *7 Y A j KOPLYČIOS VISOSE 
I I V A l MIESTO DALYSE 

I. J. Zolp J646 West 46th Street 
Phone YARds 0781 

Antfiony B. Petkus 
P. J. Ridikas 

6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Ooart 
CTCero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

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

Laciiawicz ir Simai 
J. 

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

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

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

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
^ 

ARD 2 Skyr. 
Finansine Atskaita 

Bridgeport. — Nuo sausio 
1940 metų iki geguies men., 
arba 21 seimo, narių mokes
čių įplaukė šiaip: 

Sausio men. — — $17.00 
Vasario men. — — 31XX) 
Kovo men. :— — — 21.00 
Balandžio men. — 46.60 
Vfeo — * $115.60 
Juškai per centro vakarie

nę 1940 m. tiesiog j vienuo
lyną sumokėjo $100.00. 

ARD 2 sk. pasidarbavo dar 
sekančiai: 

tRttgpiūčio men. centro pik
nike — $105.70. 

Spalių men. cetntro pikni
ke — $90.20. 

Centro vakarienės auka — 
$10.00. , * £ 

Centro vakarienes bilietų 
pardavė už $22J00. 

Metinio vajaus uždarbis su 
aukomis prie bažnyčios ir sa
lėj - - $306.05. 

Narių mokesnių per . 1940 
metus — $115.60. 

Viso $649.55 
ARD 2 sk. amžini nariai į-

sirašę per skyrių ir sumokėję 
po $100.00 iki 1935 metų: 

Antanina Nausėdiene, B. 

irdraekai 
(mirę), J. Garackdk (miręs), 
A. Kazlauskiene (mirus), A. 

si į amžinus narius, kuomet 
jas ir organizacija ne tiek iŠ-
sipopulerizavusi, kaip dabar 
ir teunkiau buvo prikalbinti 
į amžinus narius rašytis. 

Per ARD 2 sk. jotojo į am
žinus narius ir šios dr-jos, 
sumokėdamos po $100.00 ar 
daugiau; (nuo 1925 metų iki 
1935): 

Moterų Są-gos 1 kp. $150. 
Šv. Onos dr-ja $100.00. 
Sv. Petronėlės dr-ja $100.00. 
Mergaičių Sodalicija $100. 
Kai kurios ir vyrų dr-jos 

įstojo į amž. narius 1924-1925 
metais. 

Nuo 1935 metų įsirašė ir 
daugiau amžinų narių į ARD. 
Daugelis jų atveža pinigus 
tiesiog į vienuolyną. Tas ue 
svarbu, kur ir kaip auka tei
kiama, bile teikiama gražiam 
tikslui. 

Lai Dievas atmoka visiems 
geradariams. C. 

Turskiene, kad užlaikyti 
vo sūnus ir juos gražiai 
auklėti, dirba dirbtuvėje 
iš savo menkų sutaupų savo 
sūneLius mokslina.. Bet nega
na to, p-nia Turskiene grižu-
si nuo darbo, daug veikia vi
sose ftv. Kryžiaus parapijos 
draugijose ir organizacijos*1. 
Tai nepaprasto veiklumo mo
teris. Tuos darbus jinai dirba 
tykiai, ramiai, niekam nesi
skųsdama, visą savo širdį ir 
jėgas aukoja Dievo garbei ir 
tėvynes naudai. 

Petronėle Turskiene ir jos 
visa šeima yra Marijonų Ben
dradarbių amžini nariai, 
mokėję $200.00. Tai nemažas 
pasiaukojimas. Taip pat P. 
Turskiene, būdama malonios 
asmenybės moteris, tą patį 

nunuo- , . . . - r 
, . . i skiepina ir savo sūneliams. 

dijimu ir apklausinėjama dėl 
šeštojo mirimo. Ši moteris| Štai, Klarensas Turskis, nors 
pergyvenus 7 vyrus: su dviem" dar jaunutis, bet jau eina sek

retoriaus pareigas Marijonų 
Bendradarbių 8-tame skyriuje. 
Tai begalo gražu ir pavyzdin
ga kreipti dėmesio. Turiu įpra-
nešti, kad p-nia Turskiene jau 
seniau turėjo paėmusi 10 do
vanų knygučių tikietų plati
nimui, bet štai, birželio 7 d., 
jos sūnus Klarensas atvyko į 
namus ajkkritie's raštininko j 
ir pasiėmė dar 15 knygučių' 
Lietuvių Dienos išvažiavimo,1 

kuri įvyks liepos 28 d. Mari
jos Kalneliuose, Hinsdale, 111.| 

sa- tiniai 
iš- 'Laivo" 
ir 

•Kristaus Karaliau* ^ 
skaitytojai. 

Ta proga Petr. Turskienei 
reikia ti kpalinkėti .ištvermės,! 
kad Dievulis stiprintų jos 
brangių sveikatėlę ir palaimą' 
visai šeimai ir sėkmingiausios 
darbuotės: »• K. 

Braškančioji angis 
įgele mergaitę 

Žiniomis iš Roeliester, Imi., 
tenai braškančioji angis Įgė
lė namų kieme žaidžiusią Nor
ma Jean Enysart, 3 metų 
amž. Kritiškam stovyje mer-

u-| gaitė išvežta į ligoninę india-
napoly, 

Mrs. Sarana Hep'perman 
St. Cbarles, Mo., kaltinamai 
savo septintojo vyro 

atsiskyrusi, o penki mirę. 
(Acme telephoto) 

Nuopelniniga 
Turskių Šeima 

TOAVN OF LAKE. — Mes 
dažnai matome mūsij dienraš
tyje gražius prisiminimus a-
pie įvairius nuopelningus as
menis, kurie daug yra pasi-

Daug Organizacijų 
Pakviesta "Jaunimo" 
Joninių Piknikan 

'•Jei tik mūsų orga-nizaei-| darbavę katalikiškoje dirvoje, 
jos įvertins mūsų pastangas Prie panašių šeimų ar asmenų 
ir pakvietimus į ,k Jaunimo", priklauso ir ši garbinga fp-nų 
J o n ^ n ^ ioįknika priims, tai Turskių šeima. Nedidelė tai j Tai didelė garbė ir nuošir-
m a f ' f t i f i n ^ rcMo'^št^ideda iš trijų! džiausią padėka -priklauso iš 
tos visuomenės atsilankymo",' asmenį} — motinos, Pe t ronė 1 ' - . . - . . 

PAIN IN BACK 
MADE HER 
MISERABLE 

Read How 
She Found 

Blessed Relief 
Museles were so sore 
Bhecouldhardlytouch i _.. 
them. Uscd Ilarr.lins Wizard Oil Liniment and 
found vvonderful relief. Try it today if your 
museles are stiff, sore, achy. Rub iton thorough-
ly. Fcel its prompt warming action ease pain: 
bring soothing relief. Pleasant odor. V/ill not 
•stain. Moocy-back guarantee at all drug stores. 

H A M L I N S 

VVIZARD OIL 
LINIMENT 

For MUSCULAR ACHES and PAINS 
RHEUMATiC PAIN—LUMBAGO 

V 

Klausykite 'Draugo' Radio Prograron 
Antradieniais 
WGES(1360kil.) 
7:30 valandą vak. 

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

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

=Sh 

^ 

leis Turskienės ir dviejų 'sūnų: 
vyresnysis Klarensas, jaunes-

pareiškė " Jaun imo" pedaktp-
Beinoraitė ;(mirus), L Balvo-j riai, kurie dabar apsivertę 
čienė (mirus), N. N., P. Jan-Į darbu rengime metinių Joni-| ™ojo vardą neatmenu; patsai 

' nių, sekmadienį, birželio 23 šeimininkas, p-nios Turskie-
d., Sunset parke. Kvietimai nes vyras, rodos, miręs. Ši 

eauskaitė, Obelenienė, A. Leš
činskienė, S. Mažeika (grabo-
ritfs), J . ir C. Petraičiai, N. 
N., N. N. (mirus), Teofilė 
Stankevičiene (mirus), Mik-
niene, Uksienė, Rokas, P. Vy-
soekiene, M. Malinauskienė 
(garbes narys), Ona Nausė
daite (Lietuvoje), Zofija Leš-
čav^skienė (mirus), J . ir B. 
Naujokai. 

Viso iki 1935 metų 25 na
riai. 

Gal čia kas ir praleista, bet 
jų vardai, berods, yra iškalti 
ant fcoplyčįos sienų vienuoly
ne. 

Šie garbingi asmenys xašė-
dar ARD skyrius buvo nau-

kalno p-niai Turskienei. 

Turskių šeima užsirašė dien
raštį "Draugą" ir yra nuola-

Phone Virginia 9780 
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN Prop. 

Svetainę renduejame susiriuki-
maius, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, IU. 

i i ->< . * 
• iiiiiHįl 

išsiųsti visai eilei draugijų ir.'graži šeimynėlės - t ikrai/ iižsj-
organizacių. J.IS.1 pelno didelės garbės. P-nia 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNES 

"'i*'; 

She's pretty as 
a pieture, 

but 
No one can tolerate halttoais (had bieetk). 
It can ruin almoat any gbi's popularitj 
. . . ser cloaeat friendahipa. 

Food fermeatation m tbe moutk ii aaid 
by soma muteoritiee to be a maior cauae of 
balitoaia. Aad tbe inaidiaua thing about 
tha offenaive condition ta that anyone 
may bave it aad never realize it. Priends 
know, of eouraa • . . only too well. But, un-
fortunately, it ta such a delicate subject 
tbey won't tefl. 

So don't gamble witb your sočiai 
tunitiea and: your bappineaa by taking un-
neceaaary cbaacea. It ia so aimple to taką 
pm-aut ton* by garfling witb pleaaant-
taatiaf I.iaffne Antiaeptic—moutb fer-
menUtion ii quickly cbacked aad ha 
odora are ovateoroe. 

Get tbe Lkterine Antiaeptic babit. ūse 
H . . . morninf and nigbt. and before all 
important enfagements. Lambert Phar-

' Compaay. SL Louis, Mūaouri. 

LISTEBINE 
forHALITOSIS 

MoTlois i OPFe.R£.D WAS 
PASSED ONA>NIMOOSLV-

O F IT A L L IS T H E R t 
WASH'T A 5 \ M 6 L e 
AR<ŽUM£HT OR DISPUTE 

ĄLL EV/EMIM6 

*<S5 

S C » H l į — #\ C£LT»C e^UTKĄL MEETlMO 

CalVOON Co M. Y. 

PIRKITE NAUJAUSI 

CHRYSLER AR1 PLYMOUTH 

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

BALZEKAS MOTOR SALES 

AL£X ALESAUSKAS & SONS 
WholesaIe Furniture Co, 

6 3 4 3 So. Western Avenue 
R1PUBLI0 6051 

fąįįms 

INSURED 
SKOLINAME PINIGUS 
ANT PIRMU MORGIČILj 

» , 

"U WILL LIKĘ US" 

4030 S; Archer Ave., Chicago, III. 
Phone: VIRginla 1515 

J 

\ 

Tel. Willow Springs 1067 
ŠVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Blatz Pilsener ir Blatz Old Heidelbvrg 
Cbop Suey Trečiadieniais — Fish Fry Penktadieniais 
Eduardas J. Kubaitis — Frances Kubaitis 

^ i 

PLNIGAI Apdrausti iki $5,000 per Federal Savings and Loan Insurance 
Corporation, po U. S. Government priežiūra. 

MOKAME 3i% 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. WESTERN AVE. PHONE GROVEHILL 0306 

JOHN PAKEIi, Sccretary 

I I 

THE AVVFUL PRICE YOU PiY FOR BDNG 

NERV0US 
i m Below And See If You Bare 

Any Of The Signs 

Oorverleą aeraat eaa aura you old and 
lanard raokiac, ermaky aad hard to live 
wna—eaa kaap you avake nichts aad rob 
rou oi food hemlth, good times and ioba. 

Don't lai yoursetf r' |oM gke that. Štart 
, reiiable tonie—one made **p* 
am. And oould you aak for any-

duag arbose baoafits ha ve boen better proved 
tban worid-famous Lydia E. Pinkham'i 
Vecetabte Comaound? 

Let tbe arhokaonM herbą aad roots oi 
Pinkhama Compound help Nature calm 
your aariaidag nerve*, tone up your lystem, 
and help Uaaen dilti i i trom female func-

j a s?* | HOW to gat a bottU of ihia 

arithout bfl from your drug^ist. Over a mil-
lion vomea ha ve written in lettera reporting 
wonderful benenU. 

For tha past 60 years Lydia E. Pukham 9 
Vegetabh) Compound Iias helped grateful 
Koman 90 "gaaiHng thru" toying ordaala. Waygpfkhteto YCU? « 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

RE AL ESTATb 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios rūšies naujus na
mus ant lengvų mėnesiniu išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar* 
bą be jokio cash įmokė j i mo, an* 
lengvų mėneslniti Išmokėjimų 
(ligaunu geriaus| atlyginimų U 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namu). Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie: 

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

Is. 

BERTHA PUZAUSKIS 
WHOLESALE DEALER -- (ĮUALITY MEATS 

MĖSOS IŠVEŽIOTOJA KRAUTUVĖM 
Pristatome visokios šviežios mėsos. 

Daug metu patyrimo mėsos pristatymo 
biznyje 

Trokas naujausios išdirbystes su šaldymo 
įrengimais arba "Refrigerated" 

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

Rezidencija 
6 6 3 5 So. Rockvvell Street 

Gpovehill 0 3 1 8 



Du broliai ir penki svainiai 
kariuomenės tarnyboje 

Rosary Kolegijoje River prieš vokiečius kovoja jos du 
Forest, mokosi prancūzaite 
Marguerite Maria Vuillemin-
Tisserant J i priklauso vie
nuolikos vaiky šeimai ir pati 
j š visų vaikų yra aštuntoji. 
Jos tėvas žuvo kariaudamas 
pasauliniam kare. šiandien 

broliai ir penki svainiai. 
Marguerite yra kardinolo 

Tisseranto seserietė. Kard. 
Tisserant yra Rytų Bažnyčios 
kongregacijos sekretorius. 

Netrukus ji vyks aukštes-
nioms studijoms Katalikų uni
versitete Washingtone. 

Arkivysk. Strittk 
paskyrė arbitrą 

Bausminis Taksoms 
{Laikas 

Cooko apskrities iždininkas 
Toman planuoja, jei nebus 

Pieno išvežioto jų unija ir. priešinga įstatymams, taksų 
pieno kompanijos tarpusavio ' mokėjimo bausrainį laikų pa 
nesusipratimų išlyginimų 

sprendėju paskyrė Chicagos 
arkivyskupą S. A. Stritch. Ar
kivyskupas gi arbitru paskyrė 
mons. D. J . Dunne, Šventojo 
Kryžiaus parapijos klebonų ir 
buvusį arkivyskupijos kanc
lerį. 

Tarp darbininkų ir kompa
nijų svarbiausioji nesusiprati
mų šaknis yra atlyginimo 
klausimas. Tas yra nepapras
tai sunkus sprendimas. 

Gal visiems gražins 
permokėtas taksas 

Cooko apskrities valdinin
kai, pasitarę su apskrities tei
sėju Jareckiu, planuoja vi -
šiems nekilnojamų savasčių 
savininkams grąžinti neteisė
tai permokėtas taksas. 

Iki šioliai buvo grąžinamos 
tik tiems, kurie mokėdami pro 
testavo, kitiems — nieko. Da
bar gi teisėjo pastangomis bus 
bandoma atpildyti visiems. 

Sakoma, bus įsteigtas spe
cialus biuras permokėtų taksų 
išmokėjimui. Biurui išlaidas, 
žinoma, turės padengti patys 
taksų mokėtojai. 

keisti. 

Kaip žinoma, taksos moka
mos į metus dviem atvejais. 
Kas neužsimoka vienos dalies 
iki birželio 1 d. ir kitos — iki 
rugsėjo 1 d., po to nustatyto 
laiko numatyta bausme, kuri 
įjungiama prie neužmokamų 
taksų. 

Iždininkas Toman pageidau
tų, kad bausmei laikas būtų 
nukeltas nors penkiomis die
nomis vėliau. Anot jo, kai ku
rie namų savininkai mėnesio 
pirmą dieną išrenka nuomas 
ir nustatytu laiku nesuspėja 
taksų užsimokėti. 

Ragina saugoti individines 
laisves šio įkarščio laikais 

Dr. Robert B. Cushman, vai 
džios profesorius Cornell įmi

niu grupes ir paremti teorija 
kad, rasi, jose yra "penkto-

versltete, kalbėdamas Chiea- Į 8os koliumnos *' nariui Kai 
kurios šios grupės, kaip žino
ma, yra patrijotinės ir šalies 
vyriausybei ištikimos. Visgi 
jonus nepasitikima. Tuo keliu 
jos skaudžiai pažeidžiamos. 

gos universitete pareiškė, kad 
šiais karo propagandos įkarš
čio laikais yra pavojaus kraš
tui prarasti individines lais
ves, kurios kiekvienam pilie
čiui yra brangios. J is patarė 
sudaryti valdinius organus, 
kurie galėtų saugoti šias lais
ves. 

Anot prof. Cushman, jau 
šiandien iškeliami abejotinos 
vertės įstatymų projektai, nu
kreipti prieš gausingas žmo-

Prof. Cushman pripažįsta, 
kad nacionaline apsauga kai 
kuriais atvejais reikalinga 
kai kurių civilinių laisvių pa
aukojimo. Bet tai galima at
siekti kitos rūšies įstatymais 
ir neskriausti nekaltųjų. 

^ 44-am U. S. atvirajam golfo turnamente £leveland, O., dalyvauja žymus golfininkas 
Sammy Snead. (Acme telephoto) 

ry^ • —• • «v 

627 Individai 
buvo šaukti 

Chicagos miesto teismų vy
resnysis teisėjas J . J . Sonste-
by pranešė, kad pereitą gegu
žės mėnesį vadinamam saugu
mo teisme (safety court) iš
nagrinėta 627 bylos (cases). 
Tuo būdu atliktas rekordas. 
,Vienu mėnesiu neturėta tokio 
skaičiaus bylų nuo pat šio 
teismo įsteigimo — 1934 m. 

Iš 627 pasauktų teisman in
dividų 56 nuteisti kalėti, 143 
nubausti pabaudomis, 31 pri
pažinta probacija, 397 ištei
sinti ir 51 suvaržytos automo
biliais važinėjimo privilegijos. 

leisejai išeina iš 
Advokate gildijos 

Du Chicagos teisėjai, fede
ralinis teisėjas M. L. Igoe ir 
miestinis teisėjas C. C. Smith, 
išeina iš Nacionalinės Advo
katų gildijos. Jie pareiškia, 
kad gildijoje pasireiškė radi-
kalinių elementų ir tolesnis 
su tais nariais bendravimas 
neįmanomas. 

Chicagos korporacinis advo
katas Barnett Hodes taip pat 
nori apleisti minėtą advokatų 
organizaciją. 

Teisėjas Igoe sako, kad or
ganizacijoje atsirado stambių
jų komunistų narių. Visa gil
dija šlįja kairiojon pusėn. 
Konservatoriai tad turi pasi
traukti. 

Nepilieaai Pasiskubinkite Tapt Piliečiais 
(Adv. J. Grish kalba, pa

sakyta -per Margučio radio va
landą). 

Gerbiamieji klausytojai: 
Šį vakarą kreipiu jūsų dė

mesį į bilių Jungtinių Valsty
bių žemesniam bute, arba 
House of Representative, ku
ris kovo 23 d., 1940, pravedė 
įstatymą registruoti ateivius. 
Šis bilius yra svarstomas se
nate ir bėgiu šios savaitės bus 
užtvirtintais. Kada tas įvyks, 
bus įstatymas visam kraštui. 
Galima protestuoti prieš šį 
suvaržymą, bet aplinkybės 
šiandie yra tokios, kad pro
testas bus bejėgis, nes 272 
kongresmonai balsavo už bi
lių, o tik 48 prieš. 

Bilius yra atkreiptas prieš 
tuos ateivius, kurie yra, pri-
skaitomi prie penktos kolum-

Šis bilius taip pat reikalaus mokinama apie pilietybe. Ne-
pirštų antspaudos, arba "finu ' žiūrint, ar mokinotės namie, 
ger prints". I arba mokykloj, bile atsakysi 

Per praeitą porą ar trejetai l klausimai apie pilietybę ' ir 
desėtkų metų įvairūs klubai, 
draugijos ir organizacijos ra
gino mūsų tautiečius tapti 
šios šalies piliečiais. Praeity, 
kiek mano jėgos leido, ragi
nau žodžiu, spauda ir per ra
dio išsiimti pilietybės popie-
ras. 

Mano patyrimu, buvo dvi 
svarbios priežastys, kodėl dau 
gelis neįsigijo popierų. Pir
ma: nerado įvažiavimo rekor
dų; antra: bijota kvotimų ga 
vimui pilietybės popierų. 

Į pirmą prježastį duodu to 
kį atsakymą: kurie čia gyve 
note įprieš liepos 1 d-, 1924, ir) 
galite įrodyti, tas bus rekor
das vietoj įvažiavimo rekor-

nos. Bet galės nukentėti ir! do. Antra, dėl kvotimų. &ian-
ištikimi piliečiai šios šalies, die yra įvairių mokyklų, kur 

Apsisaugoti naminio 
priešo, sako Dies f 

South Shore Country klu
bo gausingam susirinkime 
kalbėjo kongreso atstovas 
Dies, dem. iš Texas. 

Kalbėjo apie komunistų ir 
bundistų (nacių) įsigalėjimą 
krašte. Įspėjo, kad tie žinomi 
triukšmadariai sudaro čia 

Sudaromas komitetas 
nukertėjusius šelpti 

tJhicagoj sudaromas nacio
nalinis komitetas šelpti dėl 
karo nukentėjusius Prancūzi
joj ir Anglijoj. 

Pranešta, kad komitetas bus 
priedinė Raudonajam Kryžiui 
organizacija, bet veiks atski
rai, sudarys atskirą šelpimo 
fondą ir nekliudys R. Kry
žiaus veiklos. 

Su požymiu baigė 
mokyklą 

Sopulingosios Dievo Moti
nos parapijos mokyklą su po
žymiu baigė Catherine Dres' 
sel, 13 m. amž., 2949 Congrcss 
gat. 

Prieš vienerius metus neži
nia kieno ji pašauta į galvą. 
Kulka įstrigo stačiai į sme-,Somis priemonėmis stelbti jų 
genis. Gydytojai atsisakė da- propagandą, 
ryti operaciją, bijodami su- ^ . 
kelti komplikacijų. Kulka pa. j Apmuštas socialistas 
likta savo vietoje. Mergaitė 
pasveiko. Pasirodė, jos dva
sia ir protas nė kiek nepa-
kirsta. Tik dešinėj i ranka da
linai suparaližiuota. 

Turės tik 6 oficialinius 
automobilius 

Demokratų partijos nacio
naliniam suvažiavime Chica-
goj bus tik šeši oficialiniai su
važiavimo automobiliai. Suva
žiavimas prasidės liepos 15 d. 

Nurodoma, kad 1932 metų 
suvažiavime kiekvienas dele
gatas ir kiekvienas demokra-

" penktąją koliumną." Tai tas turėjo oficialinį automobi-
naminiai vidaus priešai. Jie lį. Dėl to kilo daug nesusipra-
pasirengę veikti. Tik laukia | timų ir nesmagumų, 
progos. Šį kartą gi tik 6 automobi-

Anot jo, kiekvieno piliečio liai turės suvažiavimo oficia-
pareiga prieš juos kovoti, vi- lus ženklus ir policijos eskor-

tapsi piliečiu. 
Per eilę metų teikiau pamo

kas atsakymui į klausimus 
kokius, paprastai, egzamina
toriai klausinėja. Kuomet yra 
pageidavimas, kad vėl teiK-
čiau pamokas, todėl kviečiu 
vyrus, moteris ir mergaites 
atsilankyti kas ketvirtadienį, 
pradedant birželio 6 d., 7:30 
vai. vakare, į mano raštine, 
4631 S. Ashland Ave., Chica-
go, 111. Telefonas: Yards 1001. 

Nesibijokit, kad nemokate 
rašvti arba skaityti, nes iki 
šiol Jungtinės Valstybės dar 
to nereikalauja. Reikalinga 
piktai ant aplikacijos pasira
šyti vardą, pavardę. 

Klausite, kiek kainuoja pa
mokose Jos duodamos dykai. 

"Margučiui" pagarsinimą per 
radio. 

Sekantieji biznieriai ir as
menys aukojo dovanų laimė
jimui: 

Books Dept. Store, 3321 S. 
Halsted St. 

Milda Theatre, 32nd and 
Hal'sted St. 

Anton Jankaitis, 3429 So. 
Lituanica Ave. 

Thomas Kunsevičiufc, 3212 
S. Halsted St. 

Jonas Kūlis, 3259 S. Hals
ted St. 

Vincas M. Stulpinas, Chi
cago, 111. 

Visiems aukojusiems dova
nas, rėmėjams ir dalyviams, 
tariame širdingiausią ačiū. 

11-tois "VVardos Lietuvių De
mokratų Organizacijos 

Valdyba 

APLINK MUS 
1 

L. G-ritis 

Nuoširdžiausiai ačiū P. Kla 
patauskienei, jos šeimai ir M. 
Paukštienei už surengimą 
mums netikėto pokylio pami
nėjimui 25 metų vedybinio 
gyvenimo, gegužės 26 d., mū
šų namuose. Dėkui M. S. 20 
kuopos narėms, kurios taip 
nuoširdžiai darbavos ir pri' 
sidėjo; giminėms, draugams, 
akordinistui ir visiems 
tiems. 

Chicagoj yra daug didelių 
bankų, kurių tarpe priskaito-
ma ir Live Stock National 
Bank of Chicago, 4150 South 
Halsted St. 

Bridgeporto kolonijos biz
nieriams ir šiaip žmonėms šis 
bankas parankus, nes randasi 
beveik pačiame Bridgeporte 
ir iš toliau lengva gatvėkariu 
pasiekti. 

Užsienio skyrius šiame ban
ke yra didelis. Ir čia galima 
siųsti pinigus į bile kokią pa
saulio dalį. Į Lietuvą pinigai 
siunčiami didelėmis ir mažo
mis sumomis. Užsienio sky
riuje dirba patyręs vedėjas 
Wm. J. Szepetowski, o jo pa-
gelbininkė yra lietuvaitė Anna 

kį_ | Macas. 

Taipgi už brangias dova
nas, gražius linkėjimus ir są-
jungiečių "komiškai vejelei" 
kuri daug juoko pridarė ir t.t. 

Jūsų nuoširdūs linkėjimai 
ir suteikti malonūs įspūdžiai 
pasiliks neišdildomi mūsų šir
dyse iki Aukščiausias mus lar-
kys. 

Vladas ir Jadvyga Valenti
nai, 4449 S. Mozart St. 

Esant daugeliui Europos 
šalių karo stovyje, tiesioginiai 
pinigų į tas šalis negalima 
siųsti, bet atėję žmonės į ?į 
banką, gaus nurodymus kaip 
galima pasiųsti* pinigus per 
kitas šalis. 

Live Stock National Bank 
of Chicago jau yra 72 metų 
senas. Čia visi vedėjai yra pa
tyrę bankininkai. Patarnavi
mas greitas, mandagus, taip 
kad kiekvienas šio banko kos-
tumeris yra patenkintas. 

Mes savo galvose turime pa-' Šiandien "Drauge" telpa 
likti laisvą kampelį, kuriame šio banko skelbimas. Patarti-
galėtų sustoti kartais ir mū- na remti biznio įstaigas, ku-
sų draugo nuomonė. Joubert rios garsinasi "Drauge." 
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HEALTHY, WEALTHY AND WISEI 

N 

Apsvaigo septyni 
ugniagesiai 

Ketvirtadienio vakare gesi
nant gaisrą, 7641-49 Eastlake 
terrace, septyni ugniagesiai 
dėl dūmų ir dujų apsvaigo. 

kalbėtojas 
Žiniomis iš Peoria, 111., ten 

socialistai surengė susirinki
mą ir pakvietė kalbėti socia
listą iš Pittsburgho J . Pirin.-
cin. Po prakalbų minia jį už
puolė, išvilko iš automobilio 
ir apdaužė. 

tą. 

Automobilis užmušė 
vaikiuke 

"DRAUGO". LABOR DAY 
PIKNIKAS 

Rugsėjo 2 d., 1940 m. 
VYTAUTO PARKE 

šeši automobilio 
sužeisti 

Lawndale ir Diversey Avės. 
sąkryže automobilio sužeisti 
keturi pradinės mokykos vai
kai ir dvi moterys. 

• i 

Vieša padėka 
Birželio 2 d. įvyko 11-tos 

Wardos Lietuvių Demokratų 
Organizacijos šeštas* metinis 
piknikas, kuris buvo tiek sėk
mingas visais atžvilgiais, jog 
valdyba nutarė išreikšti pa
dėką pirmiausiai dienraščiams 
"Draugui ' ' ir "Naujienoms" 
už prielankumą ir garsinimą, 

Eagle Theatre, 3224 S. Mor
gan St. 

Milton Mens Store, 3252 
! S. Halsted St. 

Wilson Ave. patiltėje, arti! Georgės Hat Cleaning Shop 
La Porte Ave., automobilio 753 W. 35th St. i 
užmuštas berniukas Daniel Charles Goldman, 3203 S. 
Seneke, 10 m. amž., 4516 No J Halsted St. 
La Porte Ave. | m ^ &ink g į o e ^ p a i t 

Shop, 710 W. 33rd St. 
Elegant Food Mart, 3445 j 

S. Halsted- St. i 
REMKITE. PLATINKITE 

KATALIKIŠKA SPAUDA. 

«J)APANESE 
O-ULDfcEM IN 
T H E UNITED 
STATES A&E 
LARGERTHAN 
THOSE 1N 
TME1R NATlVEj 
LAND. THtS 

1S 
UNDOOBTEDiy 
D U E T O T H E 
AMERKTAN 
D1ET V/HICH 

H A S MORE, 
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