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[TRUMPAlI 
L Sakalas ITAL Komunistai savo susirinki 

muose, konvencijose visuo
met stato sale Sov. Rusijcs 
raudonosios vėliavos ar Ame
rikos Jung. Vai; šalę Stalino 
atvaizdo kabina ir Jurgio 
Washington, A. Lincoln . at
vaizdus. Tai darydami jie ty 
(Mojas iš Amerikos J. V. res
publikos ir jos vėliavos. Nes 
kur toji vėliava ir tie atvai
zdai atsidurt?, jei krašte įsi
galėtų komunistai, kaip Sov.. 
Rusijoj? Komnacams turėtų! | AnTZIŲ 
būt uždrausta savo suvažiavi-
muose dangstytis Amerikos „ i n v * ^ ^ , . v ,. «~ , 
T _r ... . . ,. PARYŽIUS, birželio 10 d. 
J . V. veUava ir jos didvy- __ . . ... \ , . . . . 
. . — Vokietija deda paskutiniu 

šias pastangos žygiui Pary-
įžiun. Sostinėj aiškiai girdi-

Kolumbo Vyčių o r g a n i z a v u s nuolatinis kamuolių 
cijos centras paskelbė, kad Siausmas 

V O K I E Č I A I 
KARĄ 

S U P A 
1,800,000 VOKIEČIU 
FRONTE 
VYRIAUSYBĖ PALIKO 

praeitais metais jos nariai 
dovanai davė «avo kraujo 
transfuzijai 2,000 žmonių į-
vairiose — ligose sutaupyda-
muose, tuo būdu sutaupyda-

000. 
Kolumbo Vyčiai yra kata

likiška organizacija. Prašom 
bet kurią, bedievių organiza
ciją pasigirti tokia artimo 
meile. , 

Vokiečių orlaivių ataka 
bombardavo daugiausia Pa
ryžiaus priemiesčius. 

Sunku tikrai apskaičiuoti 
keli milijonai kareivių fron-

mi tiems ligoniams iki $50,- t e , b e t karo frontas, kuriame 
• . I . 1 • A ištisai yvksta kovos, nusitę 
sęs per 135 mylias. Vokiečių 
tankai bombarduoja Rou-
— Gisors, kuris yra tik trys-
dešimt penkios mylios nuo 
Paryžiaus. 

Prancūzų šaltiniai skelbia, 

Komunistų gpartiją Ameri- kiečių karių. Tie patys šalti-
koįe, be jokios abejones, ga- niti sako, jog prancūzų ka
lima skaityti penktąja ko- riai užleidžia žemę " t ik tada 
lumna, nes ji veikia Sveti- kai ji nuklota negyvais vo-
mos valstybes — Sov. Rusi- kiečiai*". 
jos — naudai. "Daily Wor-
k e r " yra partijos burna. 
"Bditorijalus jam rašo Krem
liuje Stalino komisarai ir 
siunčia į Ameriką. Kadangi 
1 ' Daily Worker •' medžiaga 
naudojasi ir kiti komunistų 
laikraščiai, tai išeina, kad 
Stalinas redaguoja visus A-
merikos komunistų laikraš
čius, neskiriant nei lietuviškų 
"La i sves" (Brooklyn'e) ir 

P A R Y Ž I Ų 
_ 

Užtikrina taiką Balkanams, 
Turkijai, Egiptui 

Hitleris sveikina Emmanuelį 
Italija plėšiko rolėj — Anglija 

U. S. garlaivis President Roosevelt Ne.w Yorko prieplaukoje. J is grįžo iš Oahvay, Airi 
jos, su amerikiečiais, pasprukusiais iš karo Europoje. (Acme telephoto) 

KARAS PRANCŪZIJOJ 
JAU NETOLI 

Džiūgauja vokiečiai 
BERLYNAS, birželio 10 d. kiečius, sunaikintos". 

— Vokietijos sluogsniuose ti- Iš Stockholmo vokiečių ti
kima, jog šiuo laiku baigia*- nių agentūra* dar *prieš ofici-
ma antroji ir lemiamoji karo alų pasidavimo paskelbime 

Milžiniškos kovos Prancū
zijoj vyksta daugiausia trijo
se fronto dalyse: 

1. Sąjungininkų vakari
niam sparne prie jūros, kur 
apie 200 Vokietijos tankų už
ėmė Rouen priemiesčiui, 
Pont d L'Arche ir Sisors, 
trysdešimt penkios mylios 
šiaurvakarius nuo Paryžiaus. 

2. Fronto viduryj, kur vo
kiečių likusios kariuomenes 

"Vilnies" (Chicago'je). Va- dalys, po milžiniškų nuosto-
dinasi, kiekvienas komunis- lių, perėjo Aisne ir Somme 
tas Amerikoj yra penktosios lygumoje, apie šešiasdešimt 
kolumnos narys — vidaus mylių į šiaurryčius nuo Pary-
priešas. žiaus. 

Amerikietis kapitonas Ir-
ving Johnson, kaip praneša
ma iš Honolulu, nesenai ruo
šė ekspediciją į "South 
seas" salyną ieškoti 1937 
metais žuvusios lakūnės Ame 
lia Earhart ir navigatorio 
Fred Nooman. Esą, daugelis 
jūrininkų tiki, kad jiedu tu
rėjo nusileisti ant kurios 
nors negyvenamos salos i r 

dalis, nes Berlyne skelbiama, 
jog netrukus Paryžius bus 
apsuptas ir paimtas. 

Pranešimai, jog Norvegija 
po dviejų mėnesių kovos pa
sidavė, Berlyne priimta tik 
kaip paprasti dalykai didžių
jų įvyių ak y va iždo j . 

Prancūzų padėtis kas kar
tas .blogėjanti. To neslepiu ir 
oficialūs prancūzų praneši
mai. 

-Vokietijos kariuomene jūros 
pakraščiu j Le Havre žygiuo
janti * * pagal programą'\ 

Tuo pat laiku, kai oro lai
vynais glaudžiai ir sistema-
tingai veikia su žemyno ka
riuomene Prancūzijos pa-

3. Rvtiniam fronto regione, 
Vouziers apylinkėse, prie g ^ . 
r» ! M^„ T7-̂ v,'n+; ' Karo stebėtojai spėja, jog 
Champagne lygumų, Vokieti- , J ,F J ' J 6 

i • ix_^4* M n . ; « a *a i reiškia, kad oro atakos jos orlaiviai išmetė gausius ; * 
v .. . , , _ . T > ^ „ ' Anglnoi bus dar pagyvintos, 

parašutimnkų buraus. Pran- ~f"f * * *f ' 
. . . . . ._ • kad tuo būdu trukdytų An-

cuzai juos tuojau , apsupę ir . . . . . . . . x. . 
i_ -i • v ^ n S m f l ghjai aktyviai remti sąjun-

arba sunaikinę arba (paėmę &. J. J t J 

. . _ gininkę Prancūziją, nelaisvėn. * v ... . . Patikimi šaltiniai praneša, 
jog Vokietijos laivynas pas-

LONDONAS, birželio 10 d. 
— Britanijos informacijų mi-
nisteris Alfred Duff-Cooper 
kalbėdamas per radio del Ita
lijos stojimo karan pareis-1!©, 
jog Mussolini padaręs nedo
vanotina klaidą, nes išstojo 
prieš savo sąjungininkus ir 
susidėjo su amžinuoju Itali
joj priešu — Vokietija. Be to, 
anot Duff-Cooper, Mussolini 
pastate Italiją pasaulio are
no j e. plėšiko rolėje. 

Toliau savo kalboje jis pa
reiškė, jog "sąjungininkų vy
riausybes apskaičiavo Italijos 
stojimą karan kaipo Vokieti
jos pavaldinio". Italija įvyk-

; de "biauriausj istorijoj veiks-
cūziaon.pasiusi* dpftgiau An-- „ Mussolini smogė* W - n 

ANGLUOS KARIAI 
PRANGŪZIJON 

LONDONAS, birželio 10 d. 
— Anglijos premjero Wins-
ton Churchill 'skelbimu Pran-

PARYŽIUS, birželio 10 d. kandinę/s britų orlaivių ve-
— Paryžiaus biržoj sustabdy-' žiotoją Glorious ir kitą britų 
ta prekyba ir žynm, jog iš laivą^ kurie buvę šiaurėj. 

t*bėxaT ^ v i . Tačiau ek7pedi-l P a r v ž i a u s S a l i ^ e i t u l a i k u ! Vokiečių karo pranešimas 
eija iki šiol nepadarė j o k i o ' i š e i t i Prancūzijos vynau- sako, j o g " priešo pastangos 
pranešimo iš savo žygio. Nie
kas negali pasakyti, ar tie 

pranešė, jog prancūzų ir an
glų kariuomenes ištraukia
mos iš Norvegijos ir kara
lius Haakon pabėgęs užsie
nin, greičiausia Anglijon. 
22,500 tonų karo laivą vežio

jantį orlaivius, Glorious, pas
kandinę vokiečių karo laivai 
Gneisenau i r Scharnhorst. 
Vokiečiai taip pat tvirtina 
sunaikinę 21,000 tonų trans-

i 

porto laivą Orama, laivyno 
gasolino' laivą Oil Pioneer ir 
modernišką submarinų gau
dytoją. 

Prancūzijos fronte Vokie
tija sunaikinus penkiasde> 
šimt aštuonis sąjungininkų 
orlaivius ir vieną baloną, žu
vęs tik vienas vokiečių or
laivis. 

Pranešama, jog {priešo oro 
armada vėl buvo atvykus į 
"vakarinius Vokietijos dis-
tr iktus", bet nepadarius jo 
kių karo nuostolių. 

glijos kariuomenes. draugui" nugaron ir dėlto pa.-
"Paskutiniosiomis dieno-1 lies Italiją, Garibaldi mestas 

mis naujos Anglijos kariuo- pasmerkimas, 
menes dalys išlaipinta Pran 

-:>> .euzijoj'', pareiškė Churchill 
Prancūzijos premjerui Rey
naud, "kad stotų kovon su 
tais kairiais, kurie jau kovo
ja bendrąją; kovą. Tuo< tarpu 
ruošiama skubiai plati pagal
ba, kuri netrukus bus pasiųs
t a " . 

PARYŽIUS, birželio 10 d. 
— Saryšyj su Italijos įstoji
mu karan prem. Reynaud pa
reiškė, jog "sąjungininkai tvir 
čiausi Viduržemyj". 

"Itali ja nenorėjo tart is" , 
kalbėjo Reynaud, kad išveng
tų karo išsiplėtimo. 

ROMA, birželio 10 d. — 
Premjeras Benito Mussolini 
radio kalboje į italų tautą pa
skelbė, jog jis pagaliau nuta
ręs paskelbti Anglijai ir 
Prancūzijai karą ir stoti Vo
kietijos puscfti. 

Užsienio reikalų ministerh 
Ciano karo paskelbimo raš
tus Anglijos ir Prancūzijos 
ambasadoms įteikė 12 vai. 
Chicagos laiku. 

Ciano rašte oficialiai skel
biamas karas Anglijai ir Pran
cūzijai nuo birželio 11 d. 

Tikima, jog Italija savo a-
takai kelią pasirinks pro Di-
vierą, o ne per Šveicariją. 

Karą pasKeTbe premjel 
Mussolini savo kalboje į žmo
nes nuo Palazzo Venezia bal
kono. Svarbiausi šio karo sie
kiai, anot Mussolni, atgauti 
laisvę viduržemyj. 

Jis užtikrino Balkanams, 
Turkijai ir Egiptui taiką. 

"Mes trokštame", kalbėjo 
jis, "kad Italija neįtrauktų 
konfliktan kitų taurų. 

"Jugoslavija, Graikija, Tur-
" Netrukus pasaulis sužinos, r 

-! kija ir Egiptas težino tai Toliau savo pranešimu 
Churchill skelbia, jog ' " ' vi- *»«?_moralė galia yra didele 
sa galima pagalba yra teikia- Pa'le&a* 

"Prancūzija pergyveno net-
didesnes nelaimes ir kaip tik 
tada ji nustebino pasaulį". 

• ' 

KARE ŽUVO 900,000 
VOKIEČIU 

lakūnai žuvę, ar, gal, ant ku
rios salos gyvena "Bobinso-
no K n u e s " gyvenimą. 

Į 

ORAS 
Chicaeoj ir apylinkėj. — 

bet kuria kaina sulaikyti vo-sybe. 

"Nuo jūros iki Aragonne ". 
kovos vvksta kaskart aršes-' r J % G a l i m a ' ^ J i e i šv>'k? 
nės", skelbia karo praneši-1

 T o u r s a r Bourdeaux. 
mai šį rytą, kai tuo tarpu Kraustymasis iš Paryžiaąis 
virš 100 vokiečių divizijų prasidėjo šiandie po pietų. 
daugiau negu 1,800,000 karių' T « 

,. J S . . i A Informacijos ministerijos o 
ficiozai išvyko į Tours. Dau
guma cenzoriau išvyko jau. 

Iš sostinės jau išvežta svar 

dėjo didžiausias pastangas 
pasiekti Paryžių. 

Dalis Assiacated Press per-
Giedra ir vešiau, švelnūs va-1 sonalo ir kaikurios susisieki-
karinį ir šiaurrvakarių vejai, mo priemonės jau paliko Pa-| sybes dokumentai. 

besnieji valstybės ir vyriau-

PABYŽIUS, birželio 10 d. 
— Prancūzų šaltiniai apskai
čiuoja, jog karo fronte Pran-
eūzijoj žuvo 400,000 vokiečių' ^ ^ ^ 
kareivių. Jie žuvę penkių 
dienų laikotarpyj. 

Sudėjus Vokietijos nuosto
lius Flandruose susidaro 
900,000 vokiečių karių už
muštų, sužeistų ir paimtų ne 
laisvėn nuo gegužės 10 die
nos. Oficialus prancūzų pra
nešimas skelbia, jog Prancū
zijos artilerija per keturias 
dienas sunaikinusil, 000 Vo
kietijos tankų. 

m a žemyne, juroj ir ore . 
Prie Norvegijos pakraščių 

įvyko smarkios laivyno kovos 
tarp vokiečių ir anglų. 

VOKIETIJOJ BOMBA 
UŽMUŠĖ U. S. VAIKĄ 
WASHINGTONAS, birželio 

10 d. — Valstybės departa
mentas paskelbė, jog birželio 
4 dieną Klingenstein, Vokie
tijoj, netoli Ulmo žuvo ame
rikietis berniukas Alfred 

Čia jis taip pat paminėjo ir 
Šveicariją. 

Jis nepažymėjo pro kur Ita
lija puls. 

Mussolini įspėjo Balkanų ir 
Viduržemio tautas, jog bet 
koks neutraliteto laužymas į-

BERLYNAS, birželio 10 d. 
— Adolfas Hitleris pasiuntė 
Italijos Viktorui Emmanuo-| vels ir jas karan 
liui telegramą, kuria jis tvir
tina jog "neapsakoma Itali
jos ir Vokietijos jėga nugalės 
priešą". 

Mussoliniui Hitleris pareis-

Jau valanda prieš 11 Duče 
kalbos laiką milžiniškos masės 
žmonių laukė. Tai buvo di
džiausias susirinkimas nuo 
1935 m. spalių mėn., kai Ita-

Paul Ritter, 8 metų. J is žuvo 
nuo sprogusios bombos oro 

Jo motina gyvena Calling-
dale, Pa., o tėvas miręs. Vai
kas gyvenę/s pas tėvų tėvus 
nuo 1937 m. 

ke, jog "istorinis nutarimas,! lijos legijonai įsiveržė Abisi-
kurį Jūs pareiškėt mane gi-j nijon. 
liai sujaudino. Visa vokiečių Karo ministeriją įsakė Ro-
tauta apie Jūsų kraštą galvoJ moj užgesinti šviesas apean 
ja. Vokietijos ginkluotos pajė- — — -* — - * - t " 
gos džiaugiasi galėdamos ko
voti kartu su savo Italijos 
draugais". 

gai prieš oro atakas. 
Italija sudarė vėl norma-

/ius santykius su Sovietų Ru
sija. 

MIRĖ KUNIGAS SMILGIS 
Chicago, birželio 10 d. 

PARYŽIUS. — Už šnipinė
jimą sušaudytas vokiečių f ii-
mininkas 34 metų Fritz Er-
ner. J o pagelbininkė, taip pat 
34 m. Carmen Mody, prezi-

Departamento pranešimu Pas m*lna Agrt, Smilgioę, ^ a t l e i s t a nuo panašios 

tai pirmasis amerikietis civi
lis žuvęs šiam kare. Karo 
pradžioj Norvegijoj, Stock-
holme žuvo kap. Robert M. 
Losey, karo attache. 

3212 S. HaJsted st. mirė kun. 
l o Carmen Mody buvo antroji 

kun. Vaclovas Smigu, 48 m o t e r y g > k u r į a i i š n e š t a m i r -

metų amžiaus. A. a. kun.| t i e g s p r e n dį m a f e n u o k a r o p r a . 
Smilgis dirbo pr^storacijos džios. J i yra Šveicarijos lai-
darbą Kentucky diocezijoj. kraštininkė. 
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Mūsų Vaikai ir Mokyklos Lietu 

uuiauArbiams ir korespondentams raStu nemažina, 
neprašoma tai padaryti ir nepriaiunčiama tam Uks

ai pašto Šankiu. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
r trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespon-
lencUas sulis; savo nuožutroe. Korespondentų prašo ra-
«yU trumpai ir s likta i (Jei salima rašomąja mašinėle). 
jallekant didelius- tarpus . pataisymam^, venjriant pole-
•tlkos ar ssroentssumu. Pasenusios korespondencijos 
»»ki 

U JLiecuvoie Visi Darbininkai -
Uibaigę pradžios mokyklas vaikai nori! * 

siekti aukštesnių mokslų, tėvai nusižengtu Pasakė Prez. A. Smetona Atidarant Darbo 
prieš savo vaikų gerovę, jei užviltų ta vaikų Į R ū m u NaUHlOSruS Natt*US 
troškimą ir atsisakytų leisti juos toliau ino « * » Y J 
kytis. &ATJNAS (E). Prezidentas na nelygumas atpildo, daromo 

Katalikai tėvai, parinkdami vaikams mo- Antanais Smetona savo kalbo^ priklausomu nuo darbo nasu-
kyklas. beturėtų daryti -klaidos Jie ture .-f je, gegužės 19 d., atidarant mo, nuo kvalifikacijas,' arba, 
žinoti, kad katalikų vaikamfe — katalikiška Lietuvos Darbo Rūmų nau- kokio. Toks skirtumas yra 
mokykla. i juosius namus, pasidžiaugęs akstinas darbininkui įsigyti 

Mes, lietuviai katalikai, turimo it savų foetuvos darbininkų įgyta gra daugiau patyrimo, jei nori 
mokyklų. Pradžios mokykla* baigusieji ber. ž i a n u o s a v a p a s t o g e i r d a i , b i . b r a n g i a u atlyginamas. Štai už-
naičiai gali stoti į Marianapoli, Kolegiią, n m k d a r o m a č i a k u l t ū . s t o v a S a r k e r d ž ius , kuri s se-

imiero ir Šv. Pranciškaus! „ .*J. . . i , . . . . \ 
ros pažanga, plačiau apsistos Į niau buvo driskis piemuo, pa-
jo ties pačia darbininko są-' stumdėlis, nūdien didesniame 

31 MlMMm 
— ^ ^ - ••——•* > * » » ^ _ . \ - * • » — * s 

dkeibiiau kaiuos prisiunOjunos oarelkalavua 
elntered as Secono-Class Matu r Marcn SI, 191 S, at 
Cnicjųjo, Illinois Under Lhe ant of March t. 1B79. 

Krašto Politika 

Netrukus įvyksta abiejų didžiųjų politinių 
partijų — demokratų ir respublikonų kon
vencijos, kuriose bus nustatyta partijų prog
rama ir nominuoti kandidatai į preaidentus. 

Reikia pasakyti, kad šiuo tarpu plačioji 
visuomene nedaug tesidomi politinių parti
jų Teikia. g ^ 

Taip yra dėl to, kad visų akys yra nu
kreiptos į baisiąją Europos katastrofą, į'ka-
rą, kunfr savo tikslais, kruvinumu ir, paga
liau, įdomumu pralenkia ligšiol buvusius ka
rus. 

Be to, visuomenėje kyla susirūpinimo, kas 
atsitiks su šiuo kraštu, jei naciai nugalės 
santarvininkus? Vyriausybe rengia krašto ap
saugos sustiprinimo planus, kurie randa pri
tarimo ir vieno ir kito politinio nusistatymo 
piliečių tarpe. , 

Tokia padėtis žymiai padeda pozicijai t. 
y. p. Eoosevelto administracijai. Padeda ir 
RooseveLo šalininkams, kurie jį verčia kan
didatuoti trečiam terminui. Visuomenėje no
rima prigydyti opinijų — kad negalima mai
nyti vyriausią krašto reikalų vairininką tuo 
metu, kuomet didelių audrų esame apsupti. 

Praktiškieji demokratai savo draugams į-
kalba, kad jei dar kartą laimėti — reikia 
pasirinkti Rocfceveltą. 

Išrodo, kad taip ir bus. 

Gana. sanfcioj po-UL-ijo, yrw respublikonų 

Visuomenėje nebesukelia susidomėjimo o-
pozicijos atakos nei prieš vidaus nei prieš 
užsienių politiką. Dabartinei užsienių poli
tikai ir krašto apsaugos programai pritaria 
tokie respublikonų šulai, kaip buvusį pre
zidentas Hooveris. Pasiūlyti ką nors naujo 
ir tikrai didelio, kas patrauktų visuomenės 
dėmesį, taip pat vis dar nesugalvojama. 

Žinoma, prieš rinkimus situacija dar gali 
žymiai pasikeisti. Bet tuo i&rpu visuomenė 
nesidomi siaura partijų politika. Jai rūpi 
svarbesni dalykai — pasaulio įvykiai, o ypač 
savojo krašto apsaugos sustiprinimas. 

mergaites Šv. Kazimiero 
seserų vedamas akademijas. 

Svarbu yra išeiti bendrąjį moksia-, bet taip 
pat svarbu išmokti savo i&vų kalbą, istoriją,! v o k a : Gorėčiau kiek subtoti ūkyje labiau pageidaujama* 
svarbu labiau įsigilinti į. tikėjimo tiesas. t i e s žodžiu "darbininkas'; darbininkas šėrikas, geriausiai 

dabar tik samdiniams ir tar- apmokamas, nes nuo jo pride-Leiskime vaikus į mokyklas, bet, kurie 
tik galime, leiskime juos į lietuvių katalikų1 nautojams tetaikomo. Seniau 
mokyklas. 

APŽVALGA 
ne taip buvo. Seniau vadin 
davo darbininkais, ir gaspado-
rius, šeimininkus, jų vaikus 
ir kiekvieną, gebantį darbą 
dirbti. Mums rūpimo žodžio 
senovės reikšmė, rodos, geriau 
atitinka šių dienų ūpą ir dėl Parsidavėliai 

Sąryšyje su Maskvos kaltinimu būk Lietu- to verčiau būtų jį išplėtus, 
voje buvo pagrobti Sovietų kariai, "Ameri- vadinant darbininkais vifeus, 
k a " rašo: 

. . Kalbant apie minėtą Maskvos kaltinimą, 
tenka visu griežtumu pabrėžti, kad išeivijos 
komunistų spauda be išimties priėmė Mask
vos kaltinimą kaip gryną pinigą ir net su 
grasinimais Lietuvos atžvilgiu. Mūsiškiai ko
munistai dar kartą parodė, kur, su kuo ir 
už ką yra jų parduota buvusi lietuviška šir
dis. Jie nė vienu žodeliu neužsiminė, kad 
Maskvos kaltinime gali būti klaidų, kad 
tariamieji pagrobti rusai kariai galėjo ir 
pameluoti. Maskvos aiškinimas jiems gryna 
tiesa. Ką gi reiškia Kauno ar Vilniaus aiš
kinimas! Jų tėvynė Maskva, tad tik jos žo
dis jiems šventas. 

" I r kada gi komunistų suvedžiojami, šlykš
čiai apgaudinėjami lietuviai pamatys tiesą 
ir šviesą f Galima turėti įvairias pažvalgas į 

nepaisant, kurie daugiau rau 
menimis ar protu dirba: ne 

ra pieno ūkio' pasisekimas. J i s 

jau nebe tas, kas buvo seniau, 
jis turi nusimanyti apie gy
vulių ganymą ir šėrimą, apie 
jų ugdymą ir jų sveikatą: jis, 
žodžiu sakant, turi būti išmin
tingas savo versle. Taip pat 
daugiau žinių reikalaujama ir 
iš vyresniojo darbininko, dir
bančio įmonėje, fabrike, ar 
dirbtuvėje. Vadinasi, kur su
dėtingesnis, stingresnis ir at

tik samdinius bei tarnautojus,' ?sakingesnis darbas, ten pri 
bet ir karininkus, mokytojus,! valo būti prantnesnis ir mo-
profesorius ir dargi aukštuos 
sius valdininkus, jei tik pa
jėgūs. Tatai visai sutinka su 
lietuvių kalbos dvasia. Tai 
viena. Antra, mūsų tautoje don 

kytesnis, sakytume, jo vyk
dytojas. Didžiojo kapitalo ša
lyse, kur darbininkas labai gi
lus, bet labai siauras, jei ga
lima taip sakyti, kurs jis ta-

gyvenimą, į įvairias pasaulėžiūras, bet nejau 
lietuviškumo jausmas, pasėtas šventoje Lie-I "~. .77 _. v. A- v. ,- - i samdiniu, tarnautoju, kitas tuvos zemeje, per šimtmečius lietuvių krau-i . . . ' • . . . . . . . _JL T as: ~- prekiju, kitas valdininku, ka-
ju nulaistytoje, negali prasiveržti pro pagie- \ . J ' .. \. 
žos ir neapykantos •užtvarasf" n m n k u a r m o k y t o J u . v a d i n a " 

si, vienas pasilieka visuome
nės lipynėje žemai, kdtas pa
kyla aukštai, destis, kaip ku
riam sekasi gyvenime". "Gal 

nėra giliau įsišaknijusių prie-j rytum protingas priedas į-
mantriai mašinai, kur jo spe
cialus per siauras, — ten dar
bininkas turi būti didelio įgu
dimo ir tvirtų raumenų žmo
gus. Mūsų krašte darbo pasi
skirstymai nėra taip, kaip ki 
tur, smulkus, dėl to jo vyk-

tarų, darančių prarajas ar pre 
peršąs tarp tų, kurie duoda 
darbo, ir tų, kurie imasi jį 
dirbti, tarp darbo organizato 
rių ir jo vykdytojų. Pas mus 
labai dažnas atsitikimas, kad 
iš tos pačios šeimos vienas 
lieka ūkininkas, kitas eina Rytojui tenka platesnė vaga 

varytis ir savarankiškiau vin-

PO SVIETĄ PASIMIRUS 
Atvažiavo, atbildėjo 
Bolševikai atskubėjo 
l žemelę Lietuvos, 
•Visai be jokios vairos. 

Nudriskę, beveik basi 
Kur tokius tvsus rasi, 
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Jei ne Rojuj žemiškam, 
Visų gėrybių pilnam. 

Lietuvos žmonės tvarkingi, 
Žiūri, stebis — kaip juokinga: 
" Skelbė gėrį ir turtus, 
Koks gyvenim's jų skurdus. 

Komunistai karščiu sirgę, 
Tai pamatę, tai nugirdę 
Nosis žemai nukabino — 
Karštligė išsidangino. 

Mes galvojom, mes tikėjom, 
Veikėm, kiek tik galėjom; 
Komunizmo! šaukėm rėkėm 

e 

O dabar iš gėdos "bėkim! 

Nusivylę, apsiblausę 
Bolšavikų jau neklauso 
Dirba darbą, myli žemę 
Prašvito rytai aptemę. 

Balšavikų kareivėliai, 
Vargdienėliai, nabagėliai 

I r gi stebis, klausia, žiūri: 
Ta Lietuva visko turi. 

Nebenori jie sugrįžti, 
Geriau bėgti pasiryžti, 
Mest "mundurą" bolšaviko, 
Eit tarnaut čia pas "mu-

[Įįfc|H: «(žiką." 

Dingsta vienas, bėga kitas, 
Noris gauti kokis litas; 
Kam ten vargti be prasmės 
Ir bijoti tos "drausmėsV 

Kiti širdį nuraminti, 
Savo vargius paskandinti, 
Traukia smuklėse baltakę, 
Lyg kad "razumo" netekę 

Prisigėrę kiek tik gali, 
Užsimiršta savo šalį, 
Be leidimo ilįiai buvę 
Džiaugiasi, "kad dar nežuvę." 

Mat litvinai juos "pavogę" 
Užrakinę juos kaip "lobį," 
Dėl to vėlai jie sugrįžę 
Teisintis taip pasiryžę. 

Juokias mažas, juokias didis 
Negirdėtas daiktas girdis 
Nauja "rusvergių" prekyba 
Argi Lietuvoj išdygo!! 

K. S. 

Masu Kolegija 

Kas Bus Toliau? 
Per paskutinius du mėnesius Vokietijos 

naciai pasiekė milžiniškų laimėjimų. 
Jie užkariavo Daniją ir Norvegiją, sutrioš

kino Olandiją, Belgiją ir Luksemburgą. Užė
mė Anglijck Kanalo uostus ir pradėjo bai
sią ataką prieš Prancūziją, įižimd^T^i jes di
delį plotą ir atsidurdami netoli Paryžiaus — 
apie 30 mailių. 

Kas bus dar po dviejų mėnesių? 
Paryžius, išrodo, bus paimtas. Įstojusi į 

karą Italija padės ir visą Prancūziją užimi. 
Su Anglija bus, žinoma, sunkiau, bet jei ji 
pašalinės paramoj nesusilauks, jos karalius 
ir visa vyriausybė, lydima savo galingojo 
laivyno, gali atplaukti į Kanada. 

Ar ištikrųjų sąjungininkų padėtis yra taip 
katastrofiška ir beviltiška, aiškiai pasakyti 
dar negalima. Bet jei ir toliau Hitlerio žai- ' 
bų karas eis tokiu pasisekimu, pasaulis gali 
pamatyti tai, ko hgšiol dar nebuvo ma.ęs. 

Vienas dalykas yra aiškufe. Jei nebus pra
dėtas sąjūdis už taiką, Anglijai teks sukaup
ti visas savo turimas Jėgas, kai atsilaikyti 
prieš galingą priešą. 

Ligšiol Anglija laimėdavo savo gr.drumu, 
apsukrumu ir dažniausią kitų pečiais, bet 
šį kartą ji pati turi eiti į karo ugnį ir susi
tikti su priešu ranka rankon. čia jau poli
tiško gudrumo ir diplomatiško apsukrumo 
nebeužtenka. 

Sąl'yšyjj su įiiokbio metų «.izj'ui>imu "Stu
dentų / o d i s " apie Tėvų Marijonų įsteigtą 
ir užlaikomą Marianapolio Sro.egiją rašo: 

"M^rianapolin kasmet atvyksta ir iš jo 
išvyksta didelis būrys (berniukų. Studijuo
ja čia ne tik Naujosios Anglijos lietuvių 
jaunimas, bet beveik iš visų Amerikos val
stybių. Vienintelė aukštesnioji ir aukštoji 
lietuvių mokykla berniukams 'suorganizuo
ta taip, kad prieinama net ir neturtingiau
siems. I r šiais metais akademiją baigian
čiųjų tarpe turime berniukų ir iš arti ir 
iš toli, turting-ų ir neturtingų. Labai darbš-
tūs Marianapolio Kolegijos profesoriai pa- £ £ į ^ a m a t į i n k a S , " i n e i » 
traukia visus nauju draugiškumu ir didele 
mokslo meile. Vistik dauguma mūsų kla
sės berniukų mokėsi čia Marianapoly nuo 
pirmos klasės. Visi yra labai patenkinti ta ka s> i š ė JS s aukstąįį mokslą ua-
romantiška Marianapolio aplinka. Yp-ač sitarnauja. Taip ^ad šiuo at-
dabar, gaudami akademijos baigimo laips-( žvilgiu eina neišvengiama luo
mus, visi aiškiau pajuto, kokiais bran- mų demokratizacija, tariant 
giais siūlais yra audžiamas jų gyvenimo bet kurio verslo ir protinio 
audeklas, ant kokių pagrindų yra statomas 
jų ateities gyvenimo rūmas 

/ dėl šios mūsų ypatybės ir Lie
tuvos konstitucija, kreipdama 
daug dėmesio į darbą ir jo do
rinę bei teisinę reikšmę tau
tai, neigia vieno ar kito luo
mo pranašumą. Vien sąžinin
gai dirbamas darbas, šioks ar 
toks, padaro pilietį taurų ir 
prakilnų — ji skelbia. Ir mū
sų praktika atitinka konstitu
cijos dvasią. Pav. siuvėjas ar 

tras daugiau užsidirba, nekaip 
mokytojas ar kuris vald,inin-

inas LIETUVOS ATSTOVO LAIŠKAS "TIMES-

jam tenka pas mus daugiau,; HERALD", WASHINGTON, D. G, 
nei kitur protu dirbti. Mes, • REDAKTORIUI 
lietuviai, mat, tebesame ar- j . L a i g k a g ^ imes-He- time seriously injuring the 
ciau gamtos i r dar nesupm- r a l d „ & m ^ ^ ^ s p i r i t o f t h e gmmant o f m 

monėję. ls tų kelių minčių 
rodos, aišku, jog mūsų darbo 
žmonės, norintieji gerinti sa
vo buit į nuolat turi lavintis 
ir mokytis, šviestis ir auklė
tis. Mūsų įvairios organizaci' 
jos, valstybes padedamos, ren-

ir jis skamba šitaip: 

"On May 23, 1940, the 
Times Herald carried an ar-
ticle entitled 'League Gets 
Protest on Lithuanian Grab'. 
The artiele was .based on in-

League. 

gia visokius kursus, kur gali-1 formation from Geneva by 
ma teoretiškai ir praktiškai Havas in cenneetion with Lith 

yf 

Nuo būsimųjų mokslo metų Marianapolio 
Kolegija yra pateirengusi priimti daug dau
giau studentų. Į High School skyrių priima
mi pradžios mokyklas baigusieji, o į Kolegiją 
priimami su High School diplomais. Ir vienas 
ir antras skyrius yra akredituoti. 

Graudus Laiškas 

darbo sąlygų artėjimas — iš
lyginimas. K i t a , vertus kai 
vis daugiau reikalaujama su
gebėjimo iš darbo žmonių, tai 
jie skirstomi kvalifikuotais ir 
nekvalifikuotais, mokslintais, 
prityrusiais ir nemokslintais, 
neprityrusiais, tik mokiniais. 
Vadinasi šalia raumenų lavi-; 

i 

nimo, vis labiau praverčia dar 

geriau išmokti šiokių ar tokių 
dalykų. Tai girtinas dalykais, 
kad darbo žmonės, atsisaky
dami kartais poilsio, lanko; ir 
sėkmingai eina pradžios mo
kyklą, o paskutiniu metu ster 
giasi išeiti dargi progimnazi 
ją. Toks jų mokyma'sis, toks 
jų veržimasis į šviesą, yra mū 
sų tautos sveikimu pažymys, 
yra jos garbė". 

Randama Daug 
Ginkle 

Maisiogala. — (XX) Mai 

uaniate advisiug the League 
regarding the reunion of Vil
nius with Lithuania and the 
filing of a Polish protest. 

"You undoubtedly know 
well that Vilnius (Wilno of 

"Lithuania protested a-
gain'st this outrage, severed 
relations with Poland, and ne-
ver reeognized Polish oceupe-
tion of Vilnius as legal. Even 
after the Polish uKimatuni of 
March 19, 1938, Lithuania 
kept the following artiele in 
her fconstitution: 'Artiele 6. 
The capital of Lithuania is 
Vilnius'. 

"Lithuania took no part in 
the fourth partition of Poland. 

Vilna) is Lithuania's historic By the October 10, 1939, agree 
capital and that Lithuania1 ment with the Soviet Union, 
tooks ovtr the soverfcįgnty| Lithuania regained what right 
rights to that city and terri-; fully belonged to her — Vil-
tory from the Soviet Union, nius and part of the Vilnius 
by the Moscow Treaty of Ju- territory — and did not take 
ly 12, 1920. an inch of Polish territory. 

"You probably remember "The repossession or reu-
also that on October 9, 1920, nion of Vilnius with Lithua-

šiogalos valsčiaus laukuose, Poland, then a member of the nia did not affect her neu-
paskutiniu laiku, gyventojai League of Nations, disregard- j trality, nor did it infringe on 
randa šautuvų, kiaušininių ing existing treaties and even'anybody's rights. The reuniom 
granatų. Matyti, žmonės bu
vo surinkę praeitą rudenį len
kų kariuomenei besitraukiant 

lietuvių iškraustynią iš Vilniaus krašto. 
To krašto lietuvius, kaip ir mūsą dienraš

tyje buvo rašyta, bolševikai krausto į Kusi-
jos gilumą. Viename laiške tarp kitko ra
šoma: 

Kaip buvo tekaudu matyti ir gadoti 
iš anapus Merkio, SSSR Kinijos krašto, 
kadj žmonės kraustė iš namų. Visus iš
kraustė, nebeliko nei vieno gyvo daikto 
analus Merkio. Pasiliko vien tiK rusų ka
riuomenė. Per šv. Jurgį liepė išsikraustyt ;. 

"Vienus anksčiau, kitus VČ!>*;HI iškraus
tė, ivraustė per visai savaitę. Mūsų dčdę 

Iš to lygumo prieš darbą ei-| licijai, numeta. 

her o\vn promises — the Su- of VilniUB with Lithuania 
walki Agreement of October sol ved the troftblesonte Mina 
7, 1920 — used armed force question and brought trnqui-"Darbininkas" įdėjo porą laiškų, gautų 

iš Vimiaus krašto, kuriuose aprašoma apie, bininkams ir proto lavinimas. ^ ^ b a r bijodami sunešti po- to gain possession of Vilnius lity to the entire Baltic re-

Mardasavo. Kur iškraustė tai nei paty? naktų tai buvo baisu net klausytis, kaip 
nezmo, ir mes nezmom. -

"Kaip jiems buvo gaila apim* « savo 
girnai- pastoges .ir palikti ri$i trobesiai. 
Koka buvo verksmas, kokios dejone.-, šau
kėsi Dievo, šaukėsi Lietuv »s gelbėti, kai 
važiavo per tą pieskyną tkk, Kondrotais. 
Vyrai nusiėmę, kepures, ga^vao lenkdan i 
atsisveikino, sakydami: 'Sudie Liehivos 
broliai, sudiev brangios gimines, važiuo-

for hefself, thus for the first | gion. Therefore the word 
'grab' , which, appeared in 
your artiele, was used most 
inappropriately. 

"*. žadeikis 
"Ministei of Lithuania , , . 

jam ir patys nežinom ka- ' Sunku buvo 
po Jurgio u i dviejų savaičių iškraustė išj i r mjins tas laikas pergyveutf. Per keletą žmonî k.V, 

važiuodami žmones žodžiais vrerkč. Atrodo 
kaip kokia skančiainia, ka.p pabaiga svie 
to. Kaip pažiūri į anapus HierUio n^t širdj 
spaudžfa. Kiokso namai vieniši palikti bo 
savo šeimininkų ir be g!o!>ii.i. 
Ska'..diliausia, kad nėra žimų k trr tie ne

laimingieji mūsų broliai yra išsiunčiami, kad 
ir pag.ill.os jiems negalėsime sutukti. y 

Toks Sovietų Rusijos kį. ai<«irų pasielgimas 
su mū.vi broliais vieniečiais via žiaurus, ne-

Kad užlaikius gyvenimo 
lygsvarą, reikia vienodai su
tikti laimes ir nelaimes, nes 
dažniausiai gyvenimo laimes 

i lydi nelaimės. 

s 

( \ 
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Antradienis, birž. 11 d., 1M0 n i* v IT o * s 
Kada ir kas įkūrė Raudonąjį 

KryziŲ 
Karas, badas, potvyniai, že

mes drebėjimai, epidemijos -
dažnos siaubingos viešnios 
įvairiuose kraštuose. Laikraš
čiuose skaitydami apie tuos 
rūsčius įvykius patiriame, kad 
į nusiaubtas sritis iš įvairių 
kraštų skuba į pagalbą Rau
donojo Kryžiaus 
jos. 

Kaip toji organizacija atsi
rado ir kas ją įsteijge? 

1859 metais kariavo Pran
cūzija ir Italija su Austrija. 
Birželio men. 24 d. prie ne
didelio šiaurės Italijos kalnų 
miesto Salferino stovo jo vie
na prieš kita dvi kariuome
nes; 150,000 prancūzų ir italų 
su 400 patrankų ir 170,000 
austrų su 500 patrankų. Įvyko 
žiaurios kautynės, po kurių 
Solferino gatves, apylinkes 
kalvos ir laukai buvo nukloti 
per 30,000 nukautų ir 50,000 
sužeistų kūnais. 

Atsitiktinai kautynių srityje 
buvo ženevietis Henri Duna-

s — bankininkas, labai pel
ningų garinių malūnų savin i n 
kas, turtuolis, labdarys, huma
nistas, daugelio švietimo or
ganizacijų veikėjas, pažįsta
mas su daugeliu to laiko žy
menybių. Tai, ką jis pamate 
prie Solferino, padare jam 
šiurpų įspūdį. Vėliau savo at
siminimuose jis rašė: "tūk
stančiai sužeistųjų buvo pa
mesti likimo valiai, be jokios 
medicinos pagalbos jie turėjo 
mirti, tuo tarpu jų gyvybe 
lengva buvo išgelbėti." Duna-
nas aplinkiniuose miestuose 
ėme organizuoti savanorius, 
daugiausiai mokyklų jaunimą, 
įsigijo daug tvarstomosios 
medžiagos, vaistų ir karštai 

liniukų. Buvo sudaryta inicia
tyvine grupe, kuri Ženevoje 
sušaukė pirmąja konferenciją 
"sužeistiems kariams pagalbą 
teikti / ' 

Toji konferencija įvyko 
1863 m. spalių 2T>-29 d. Kon
ferencijoje dalyvavo 17 val-

organizaei- j stybių, 32 delegatai. Konfe
rencijoje pirmą kartą ištarti 
žodžiai "Raudonasis Kry
žius : " vieno iš iniciatorių 
grupes dalyvių paryžiečio gyd. 
Appia pasiūlymu, visi dirban
tieji sužeistiems kariams pa
galbos darbą turėjo dėvėti ant 
rankoves raudoną kryžių bal 
tame fone. {Tuo pat ženklu 
siūlyta žymėti tos organizaci
jos tvarsliavą, neštuvus, lau
ko ligionines ir perrišimo 
punktus. 

Naujos Masinos Atvaizdas 

Buffalo, N. Y., ainporto vaizdas. Jame sukoncentruoti lėktuvai, kurie bus siunčiami san
tarvės valstybėms. (Acme telephoto) 

būtų sudarytos neutralinės zo
nos. Dunanui pasirūpinus vo
kiečiai leido grįžti karui ne-

Spalių 29 d. paskutiniame betinkamus kelius tūkstančius 
konferencijos posėdyje visi belaisvių. Taip pat Dunano 
konferencijos dalyviai buvo nuopelnas, kad per tą patį 
pasipuošę Raudonojo Kry- karą Šveicarija sutiko įsiteis-

"Hif 

žiaus ženklais. Ties estrada 
buvo pakabinta vėliava su ta 
pat emblema. Vėliavos pasiro
dymą sutiko orkestro iškil
mingi garsai. Taip pasveikin
tas tik ką gimęs Raud. Kry
žius. 1864 metais taip pat Že
nevoje įvyko antroji R. Kry
žiaus konferencija. Buvo pa
ruoštas organizacijos statutas, 
kuris, su mažais pakeitimais, 

O kaip savo gyvenimą bai- I Nobelio premijos. Tas Duna-
gė jo kūrėjas Dunanas? Jis ną nudžiugino, jo gyvenimą 
taip kartais ėmėsi R. K. veik-, praskaidrino, bet dvasinės 
los, kad savo asmens reikalų lygsvaros nebegrąžino. Dvide-
nebežiūrėjo. Jis neteko turto, šimtį metų gyveno jis atsisky-

to po pralaimėtų Sedano kau
tynių su vokiečiais besitrau
kiančios 80,000 prancūzų ka
riuomenės. 

Nuo to laiko R. Krvžiaus 

pateko į didžiausį skurdą. 
Prieš jį prasidėjo intrigos. 

1890 metais sunkios dvasinės 
depresijos ištiktas jis išsikė
lė iš Ženevos į Haideno mies
telį ir apsigyveno, kaip atsi-

rėliu, nuo aktyvaus gyvenimo 
pasitraukęs. 

R. Kryžiaus tėvas mirė 19(0 
m., 82 m. amžiaus. Mirdamas 
prašė palaidoti be iškilmių, be 
kalbų ir gėlių. Dunanas palai
dotas Paryžiuje. Nors ir prie-skyrėlis, viename mažame 

pagalba pasirodo visur, kur ji kambarėlyje, per mėnesį te- šingai jo paskutiniai valiai, 
reikalinga. Apie tai mes daž- pragyvendamas 100 frankų, jo kapas papuoštas gėlėmis — 
nai skaitome laikraščiuose, t ą 'Su žmonėmis nutraukė * visus raudonu kryžiumi baltame f o 
pagalbą turėjome ir patys, santykius, nieko neprisileisda 
Nepriklausomą Lietuvą kur-

ir dabar tebeveikia. Jame bu-1 d a m L D a b a r tarptautinis R. 
vo nubrėžtos B. Kryžiaus veiki K r 5 * , M t u r i tūs tančius ben 
los linijos ir tikslai, kuriuos 
zanome 
darbu. 

iš praktinių R. K. 

Juo toliau, juo R. K. veik
los ratas plito. Atsirado jam 
darbo ne tik karo, bet ir tai
kos metu. 

"Ugnies krikštą'' R. K. ga
vo 1866 metais, austrų prūsų 

dradarbių. R. Kryžiaus vaid
muo ypač svarbus šiame kare, 
kai kariaujama "moderniau-
siais," šiurpiausiais ginklais. 

.t- i . 

R. Kryžius dirba tikrai šven-
tą darbą. 

mas, nieko nesusitikdamas. Su 
ilga iki juostos barzda, jis 
klaidžiodavo po laukus ir 
kalnus, savo išvaizda gązdin-
damas vaikus. 

Patyrę apie Dunano skurdą 
jo šalininkai visuose kraštuo
se sujudo. Siuntė jam dova
nas, pinigus; paskirta pusė 

Mašinų Fonde buvo $2,030.50 

n 

ėmėsi gelbėti sužeistuosius, i kare. Bismarkas, iš karto 
Begydant sužeistuosius Būna- griežtai nenorėjęs R. K. pri-
nui kilo mintis sukurti tarp
tautinę organizaciją pagalbai 
kautynių laukuose teikti. Taip 
gimė Raudonasis Kryžius. 

Dunanas užmiršo asmens 
reikalus, banką, malūnus ir 
visas savo jėgas paskyrė sa
vo svajonei įvykdyti. Siunti
nėjo memorandumus minis
trams, generolams, aukštiems 
dvasininkams, ėjo pas aukštus 
asmenis, valdovus, įžymių 

laikraščių redakcijas. Jo kny
ga "Atsiminimus apie Solfo-
r ino" galima buvo ras^i kara
lių ir žymiausių politikos bei 
visuomenės veikėjų biblioteko
se. Dunanas neilstamai dirbo 

pažinti, pagaliau gavo nusi
leisti. Prūsų karalius Wilhel-
mas įsakė kariuomenės va
dams gerbti R. K. ir jo ben
dradarbius, ir jiems visaip 
padėti. Tą patį padarė ir aus
trai. Per tą karą R. K. sugy
dė daug žaizdų. R. K. nuopel
nus vėliau pripažino ir Bis
markas, anksčiau buvęs labai 
jam nepalankus. 

Jaunai organizacijai ypač 
sunkus darbas buvo per pran
cūzų vokiečių karą 1870-71 
metais. Gydytojai, sanitarai 
ir seserys dirbo be atvangos, 
vis dėlto nepajėse aprūpinti 
dešimtis tūkstančių sužeistų-

savo darbą. Jis važinėjo į Pa-j jų. Svarbiausia, kad nebuvo 
ryžių, Londoną, Romą, Mad-' kur sužeistųjų dėti. Karo 
ridą, Petrapilį, patikimą žmo-; veiksmų zonoje jiems grėsė 
gą nusiuntė į Vašingtoną, su-- nuolatinis pavojus. Dunanas 
rado energingų draugų ir ša- pasirūpino, kad sužeistiems 

V. Overlingienė, Chicago, 111 1.00 
J. Barauskas, Melrose Park, 111 2.00 
C. Rubenas, E. Newark, N.J 2.00 
S. Ollerkis, Chicago, 111 2.00 
J. Barkauskas, Chicago, 111 2.00 
A. Arous, Athol, Mass 2.00 
P. Jaura, Chicago, UI $2.00 
A. J. Stone, Farley, Mass $1.00 
V. Matulis, Athol," Mass 2.00 
P. Astrauskas, Chicago, 111 2.00 
V. Balsis, Cicero, 111 2.00 
S. Blaskevičius, Detroit, Mich 2.00 
I. Vinčiunas, Braddock, Pa 2.00 
Mrs. Aitutienė, Rockford, 111 2.00 
M. Norbutas, Cambridge, Mass 2.00 
J. Drungeliene, Chicago, 111 2.00 
T. Kassales, Long Beach, Cal 2.00 
Justin Sarafin, Goodman, Wis 2.00 
A. Maksvytis, Cicero, 111 2.00 
V. Kazikonis, Lvnn, Mass 2.00 
J. Hendrich, Yonkers, N. Y 2.00 

KAUNAS. Praeitais metais K. Kazlauskienė, Detroit, Mieli 2.00 

ne. Rūpinamasi, kad toji em
blema nevystų, kaip ir Duna
no didelis darbas. 

8. (L. A.) 

Sparčiai Auganti 
Kooperatine 
Bendrove 

Kaune įsisteigė kooperatinių 
organizacijų akcinė bendrovė 
"Sodyba", kuri pradėjusi sa
vo veiklą gana nepalankio
mis karo meto sąlygomis per 
nepilnus keturis mėnesius jau 
pasiekė gražios apyvartos. 
"Sodybos" tikslas išnaudoti 
Lietuvoje auginamų vaisių, 
uogų ir vaistažolių derlių. 

Bendrovei buvo suteikta1 li
cencija eksportuoti 60 nuoš. 
Vokietijai leisto obuolių kon
tingento. Obuolius ji supirki-

į nėja dar ir perdirbimui. Viso 
j obuolių pernai rudenį b-vė 
j sipėjo supirkti per 1,700,000 
i kilogramų maždaug 450,000 lt. 

Uogų pernai supirko per 43,-
000 kilogramų, kurių apie 50 
nuoš. eksportavo, kitas per
dirbo į konfitūrus, marmela
dą ir kt. Supirktosios uogos 
išimtinai buvo .miško vėlyvo
sios, nes tik jų jsezonui b-vė 

A. ir O. Kaspučiai, Chicago, 111 2.00 
V. Yonikis, Chicago, 
A. Raškevičienė, Chicago, 111 2.00 
O. Pocaitė, Chicago, 111 2.00 
K. Kaminskaitė, Simsburg, Conn 2.00 
N. Markus, Brooklyn, N. Y 2.00 

M. Grimienė, So. Boston, Mass 2.00 
P. Giedraitis, Hartford, Conn 2.00 
Mrs. Černauskienė, Chicago, 111 2.00 
O. Grinčiunienė, AVaterbury, Conn 2.00 

A. Laukaitis, Maspeth, N. Y 2.00 
K. Balulionienė, Philadelphia, Pa 2.00 
P. Staniskis, Philadelphia, Pa .2.00 
V. Zatkevičius, Chicago, 111 2.00 
E. Broun, Cicero,.-vili 2.00 
B. Druskauskienė, Detroįt, Mich 2.00 
G. Rusas, Port AVash., N . ; Y . . . . - • . . . . 2.00 
F. Zaviša, Garv, Indiana. " H 2.00 
J. Karpiutė, Westville, 1.11 
A. Karbrienė, Baltimore, Md. . 
V. Karpauekas, Bayonne, N. J. . 
J. Kregždes, Rolling Prairie, Ind. 

\ ISO , . . . . . . . . . # * . . . 

.,. . . . 
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2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

2,hr>.50 

Ačiū aukotojams už prisidėjimą prie Spaustuvės Mašinų 
Fondo. 

ve turi įsirengusi marmelado 633 litų grynu 1939 metų pel-

Dizzy Dean, žymus basebolininkas, 
moję Tulfca, Okla. (Acme telephoto) 

naujojo tymo unifer 
tespėjo įsikurti. Įvairių vaistą skyrių ir obuolių džiovyklą.' nu. Šiems metams sąmata pn-
žclių b-vė supirko 6,628 kilog Be to, b-vė ėmėsi saldainių1 imta 1,378,000 Jž tokią 
ramus už 33,030 litų. Bend-ro- gamybos. So-

FACTS YOU NEVER KNEW!JJ 

sumą numatyta 'parduoti' pre-
jau ^pėjo perdirbti, kių. 

By Bob Dart 
/ N H A M T I KINGS.IN WSSTAFftlCA.WMEN PuCCHASING 

£ v > GOD N&ftTMEtt SUBJ6CT5 US€D TOUS€ AN 
J lXTRA-H€WV_Srr OF WCKiMTS. 

" DAS RlGHT, 

vaisių ir 
"So 

Savo įmonėse 
dvba" 
368,477 kilogramus 
uogų. Be suminėtų darbų 
dyba" supirkinėja bičių me
dų ir vašką. Vaškui į korius 
perdirbti b-vė įsigijo mašinas. 
Bendrovės balansas š. m. sau
sio 1 d. suvestas 1,809,303.38 
lt. Bendrovės pagrindinis ka
pitalas yra vienas milijonas 
litu. Balansas suvestas su 37,-) „ 

Phone Viiginu 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

HOLLYWOOD INK Frop 
Sretainę renduejame susirink) 
mama, parems, vestuvėms ir *t 

šokiems parengimam* 
2417-19 WEST 43RD H1IPP* 

Chicago. TU 

didžiausias turtas yra: tu
rėti gryną sąžinę ir gerą var 
dą. (MĮ 

Geri darbai žmogų labiau 
puošia, negu puikūs rūbai. 

Nemokyti žmones visuomet, 
visu smarkumu demonstruoja 
savo žinias. Sjevens 

Madison ir Dearborn šiaurry 
tiniame kampe. 



r4 D R A T? O A S Autnicik'iiis, hirž. 11 d., 1940 

Jr 
Lengvi Pasiskaitymai 

Angelas Kalėjime i gerą darbe, apie kurį jis gu-
i \etų galvoti. J i turinti sudėti 

Kas sėdi ten, už užrakintų %ą menkg. dovanėMę, kurios jis 
durų? Argi tai žmones tani reikalauja, į jo rankas. Tuo 
tikrom rases? Ne! 

Jie fcnonės kaip ir mes, ku-
turima es^ rasti ryšis, gale 
jimas pamokyti jį, suprasti, 

rių prigimtis pasidarė galiu- taip pat kifcas aferas... — Bet 
ga i r nebesusivakie. Gal būt fcaįpf 
jie priėjo prie to, kad jų san
tykiai tarp savęs liko nepa
kenki ami. 

Štai ateina jai į galvą, min 
tis... Ne, ne —jos realizavi 
mas pasirodo jai perdaug sun 
kus. Štai sėdi jaunas vyras Kno-

pius, pasmerktas amžmai ka- B ^ jeįg u taip galima būtų 
lėti. Savo tamsų, laukinį vel- j j s išgelbėti? 
dą gręžia durų link nepaprau-j j į žįDO> k ^ kaliniai gau
to įvykio nustebintas — jau-1

 m k a s r y t ^ ą s o 4 § l į a l a u s k u . 
na moteriškė jehia, sustoja, ^ yte j a b a į brangina. Kaip 
nei žodžio netaria, tik tą turėdama domėję, ta-

Tai Matilda. J i pasiūlo jam ria: 

Penki dv.iejų sėdynių U. S. laivyno lėktuvai iš Clevelando airporto nukeliami i Buffalo, N. Y. Tenai jie hu.< grąžint 
dirbė'janis ir kartu su kitais 45 lėktuvais parduoti santarvės valstybėms. (Aeme teleplioto) 

^LIETUVIAI DAKTARAI 
M CANal 5969 

OR. WALTER PHILLIPS 
^ J T O J A S IR CHIRURGAS 
^155 VVest Cermak Road 

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

ir pa^al sutartį. 

OR. F. C. tiiNSKUNAS 
jPHYSICIAN AND SURGEON 
^158 VVest Cermak Road 

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

2305 So. Leavitt St 
Res, tel. CANal 0402 

Didžiojo karo 
atsiminimai 

Rūdninkai artilerijos ugny 
Iškritimas iš traukinio 

kaip .didįjį penktadienį. Dar Mano 
keletas sviedinių sprogo, pra-, bausmės, 

draugai, bijodami i šus į kanapėse statomą bai-
niekam nepranešė dyklę. Priėjau sargybinio tro-

mušdami medinės bažnytėlės apie mano iškritimą. A.š, iš 
sieną ir nepersunkiai sužeis- 'lindęs iš vandens, su sužeistu 
danu tris bažnyčioje c^an- pakaušiu, apsirėdęs tik apati-

1914 m, buvau pašauktas į, č i u s_ ž m o n e s > k u r i u o s a š t l l t ) j n i a i * r n b a i s > btJ kepurės, ba-
aprupinau mediciniška pagal-

vien, k„y ge>ę ir klausia « - - ^ į ė j i m e gerklė. S T S J E Ž S J S L I ^ * " * * » s ™ > ™ 
man vi&ai ašdsiuvo. Ar ne nia- K a u l ivremeneingą, 1 oltavos « d

 v. 
lonėtumei duoti man ko nors gubernijoj. Mokiausi 326 Cer- « * £ * * tohau u , bažnyčios 

i nojarskam pulke ir tapau fel- Um°s b u v o vel **t**™o\ \ 

jis skaitysiąs. 

Kalinys dar labiau nustem
ba ir taria: 

bele, išgandinau vieną esan
čią mergužėlę, bet man pasi
aiškinus, tapau jos rūpesniu 
aprengtas ir nugabentas i įna

šas, vidury didžiausio pušyno, Į n o dalį. • A. Skrietos 
dairausi. Saulė kaitina. Bau-

atsigerti. 
Kalinvs aštriai į ją pasi-! ^'er iu- 19*<> »• išvykau į Aus 

- K a s tau atėjo. j galva, ^ ^ B e d a r o ^ trijos frontą, čia dirbau sėk-
id tu dnsai rzengfi «uos . į * , v ,„;„, r.. ; 

kartoja prašymą. 
kad tu drįsai į-žengti 
namus! Tu juk etsi linksma ir 
laiminga, o ši vieta taip tam
si ir , baisi. Ko tu tad čia no-

Matilda atsako, kad tikrai 

Nejuokauk, Tamsta, — 
jis taria galų gale liūdnu bai

mingai. 

Kuomet mūšių nebūdavo, 
turėdamas laiko, kaipo vargo-

su. — Tamsta juk negersi iš nininkas, eidavau į ten esan-
to indo iš kurio aš .geriu. | m bažnyčią groti Mišių. Kai 

ji esanti laiminga, nes Dievasj Šiuo momentu iškyla prieš a« pas kleboną nueidavau, tai 
didžiai apdovanojęs ją savo' jo akis didžiulis paveikslas: klebonas tikrai žinodavo, kad 
meile. Bet ji norinti ir šičia1 šaltine Samarijoje, prie ku-j tuo laiku Mišias gali laikyti, 
paskleisti gerą naujieną. rio rentinio sėdi kelionėje nu- nes niekas iš vietinių kariškių 

Kalinys pajudina pečiais ir vargę* asmuo. nežinojo, ar galima leisti mū-
atsako- * Nustebintas tokiu netikėtu šio lauke laikyti Mišias kata-

— Tikrai taip, kadangi tu praSynm, kalinys tęsia: ikų kunigui. Aš" tuomet su
tiki į tokius dalykus. Bet aš,' — Vazos gubernatoriaus 
aš to nesiekiu. Tave, tokią duktė niekuomet negers iš ne
gražią jaunuolę, Dievas gal svaraus kalinio indo. Aš ge-
ir myli, bet apie mus vyrus' rai žinau kaip delikatnos jūs, 
Jis nesirūpina, o tuo labiau mergaitės, esate. Jau dvi bu-

visi ramiai po pamaldų išsi
skirstėm. 

Už poros savaičių įvyko la
bai dideli mūšiai, bet mano 
Rudnikų miesteliukas su baž-

džiau eiti paliai geležinkeli, 
bet nejpratus basam per žvy
rą, skauda padus. Sopa ir 
galvos žaizda, o ir musių ne
galiu spėti apsiginti, kurios 
labai lenda prie kraujo. Įėjau 
į mišką, prisiroviau švendrių, 
pasidirbau kyverį ant galvos 

LIETUVIAI DAKTARAI 

apie kalinius. 
Matilda nesutinka su tuo. 

J i pataria tik pažiūrėti į Sveti 
tąjį Raštą, kur esą visai ki
taip tuo dalyku parašyta. Taip 
pat prašo melsti Dievą, kad 
atvertų akis ir tuo palengvin
ta vislią tinkamai suprasti. 

— Ne, aš niekados neturė
jau noro melstis, — jis atsa
ko. — Aš juk netikiu, kad 
Dievas išklausytų mano mal
dos. Aš turbūt esu niekam 

• B 
v • v vo šičia su savo tėvais. 

vavališkai leisdavau ir klebo
nas laikydavo giedotas Mišias. 
Į bažnyčią susirinkdavo iš ru
sių išlindę visi Rudnikų mie-

apsiviniojau Į 
basas kojas ir žiūriu į van- i 
dens veidrodį, kad esu pana* 

Jos pasikėlė drabužius, kad sta, kadangi Rudnikai (Voli-
jų nesuterštų į dulkes. Jos ' niaus gub.) buvo pačiame 
apžiūrėjo mus, lyg mes ture- fronte, 
tume raupų. Tokios mergai-

stelio gyventojai, nors pamal- rą važiuojant, kadangi švietė 
doms skambinti buvo uždrau- labai skaisti saulutė, mūsų 

penki žmonės .traukiniui ba

tus negeria iš mūsų indo ir 
tu todėl to nepadarysi. 

— Taip... — ji nutęsia ir 
prašo duoti ąsotėlį. 

I r štai kalinys paima nuo 
•suolelio molinį ąsotėlį ir pa
duoda jai. Metu, kai kelia ji 
indą prie lūpų, atsitinka kas 

tikęs žmogus ir veidmainiauti tai keista - - jo akys ima spin 
nenoriu, nes Dievo ir Bažny
čios niekuomet sąmoningai ne
branginau. 

J o nuoširdume yra kas tai 
tokio žavėtino, bet Matilda 
stovi priešais jį nežinodama 
kas daryti, kuo jį paveikti. 

Staiga .jo veido išraiška pa
sidaro dar labiau tamsi ir be
viltiška, bet kartu žmoniškes-j 
nė, daugiau ką žadanti. Ir, 
Matilda supranta, kad reiš- | 
kiasi šiuo tarpu kas tikrai iš 
širdies paeinąs. 

— Ar žinai tu kas yra ba*-
šiaušia? — klausia kalinys. — 
Būti čia pavergtam su savo 
mintimis! Jei aš peržvelgiu 
praslinkusi gyvenimą, as* ran
du jame tik blogybes... Nie
kuomet aš nesu padaręs nie
ko gera. Jeigu aš prisimin
čiau bent vieną geradarybę, 
tad apie ką galėčiau manyti! 
Tai būtų man nusiraminimas. 

Suprantamu, Matilda atsa
ko, kad mūsą geri pasielgi
mai esą perdaug netobulus, 
kad galėtų mums didelio 
džiaugsmo teikti. Bet tobufi 
poelgi:! kitų esą tik mūsų iš
ganymas. Tačiau jos mintys 
kas kartas vis išnaujo nu
krypsta į tą, ką jis pasakys. 

J i privalanti jį gelbėti, pri
menant jam kokį nors vieną 

Vieną rytmetį laike Mišių 
ant šventoriaus sprogo trys 
austrų artilerijos sviediniai. 
Bažnyčios langai išbįrėjo. 
Aš tuo tarpu grojau kuni
gas irgi prie altoriams, o žmo
nių beveik pilna bažnytėlė. 

Sustojau groti, sukomanda
vau visus esančius bažnyčioje 
žmones ir kunigą gulti ant 
žemės. Taip visi tuoj sukrito. dėti. 

Kada Matilda dėkodama 
grąžina jam ąsotį, jis pasako :į~ ~ ~ ~ ' 7 " 

- Tu neprivalai man dėko- * Samarieti, kuris paprašys 
tį _^ su manim šiandien atsi- *• S e r t l i š brangesnių vazų. 
tiko kas tai gero. 

J i išeina. J i mano gal apie 

Ir neapsivylė... 

Sulietuvino K. M-US 

gant visu smarkumu, išėjom iš 
vagono ant platformos šviežiu 
oru pakvėpuoti. Aš atsisėdau 
ant laiptų ir žiūriu į pilnus 
griovius vandens šalia kelio, 
beveik iki pat bėgių o už grio
vio didžiausias pušynas. Užpa
kaly mano draugai pradėjo 
šėlti, stumdytis, kaip papras
tai, ir netyčia stumtelėjo ma
ne sėdintį ant laiptų. Aš be
matant ant galvos įkritau į 
pilną griovį vandens ir pasi
nėriau. Traukinys nudundėjo 
ir tiek. 

LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES E. ZEKAS 
ATTORNEY AT LAW 

Mieste Oi'isas: 

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

Tel. Hemlock 1940 

nytėle vis laikėsi. Tuo tarpu P r a k a n d a i l k a r k l o fievC| p a s i . l 
man pozicijose sužeidė koją. p l § š i a u ^ ^ 
Na, sudiev, Budnikai Jau 
mane veža į Rusijos gilumą. 
Nuvežė į Novo-Vičiugą, Kas-
tromos gub. Čia per tris mė
nesius sugijau, bet sanitari
niu traukiniu tapau komandi
ruotas į Kijevą. Pilnas sani
tarinis vagonas prigulėm to
kių mažasveikaeių ir važiuo
jam visi tik apatiniais rūbais. 
/Važiuojam 5 paras, gestą pa-

Tel. YARds 3146 
VALANDOS: Nuo H iki 12, 

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

Šeštadieniais: 11 iki 12 

CR. V. A, ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikai*. 
3343 S. Halsted Street 

Telefonas HEMlock 6286 

OR. A. 6. RAKAUSKAS 
o JiDJT?,JA.S I R CHIRURGAS **15 W. Marąuerte Road 

Ofiso valandos: 
10—12 vai. rvte 

- -4 ir 6—S \&L vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

_____^^__ susitanua. 

ŪR. V. E. SIEDL1NSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland A ve. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
_ _ _ _ _ ^ Šeštadieniais. 

DR. P, ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St., Chxago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

Akiniai, visokių madų, už $2.45 
pritaikyti akims, LVL pilna garancija 
Egzaminavimas akių veltui. JLensa 
sulaužytą padarome už $1.0C. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustavimas veltui 

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

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOŪSE 

3409-11 S. Halsted St. 

i 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENC BYRNES _ 

D U O D A M I : 

P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

Del Pirkimo — Pataisymo 
Ar Seno Morgieio Atmokejimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

^K^NGS 

Telefonas CANal 7329 

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 West cermak Road 
OPISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
Sekmadiesiais <stipri pagal sutartį. 

Res. telefonas SEEley 0434. 

Tel. Cicero 1484 

DR. S. R. PALUTS1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tcs Gat. ir 49th Ct 
OP1SO VALANDOS: 

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

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

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

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

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryU. 

DR. MAliRICh M " 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 i>o. Ashland Avenue 
Tel. lARds 0994 

Rez. tel. PLAza 3200 
VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vaL 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dieuj 
Tel. YARds 5557 

M. FRANK C. KWINN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS HL CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

ii- pagal sutartį. 

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 — WENtwortn 1612. 

Res. — YARds 3955. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 
Tel. YARds 2246 

DR. G. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashlajid Ave. 
arti 47th Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

SAVE BY 
MAIL 

T A U P Y K I T P E B 
PASTĄ 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. 
VU.; Pirm., Ketvlr., Sečtad. 9 Iki 8 v. T.; Antr., Trečiad. 9 iki 5 pp, 

DABAR MOKAME 3 o ^ U ž P A D £ T ^ S PINIGUsj 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fedcral Savlngg and Loan Insurance Corn., Washintfion, D. C. 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 2-A ir 7—9 vak. 
Ketviilad. ir N edėlioaiis susitarus. 

2423 W. Marąuette Road 

KLAUSYKIME 
Svltimiero 
W. H. 1. P.: 

Rytmetinių 

LIETUVIŠKU RADIO PROGRAMŲ 
R A Š T I N E 

6912 So. Western Avenue 

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 KIL. 

PROspect 4050 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROspect 1930 

Tek CANal 6122 

DR. BiEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

• REZIDENCIJA: 
6631 S. Callfornia Ave. 

I«L REPublic 7M8 

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

DR. J. J. K0WAR 
(Kowarskas) 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: KENwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oliso vai.: nuo 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—8:30 P. M. 

Nedėliomis pagal sutartį. "" 
TeL CANal 0257 

Rez. tel.: PROspect 6659 

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

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

I iki 9 vai, vakarą, 
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IŠ TĖVŲ KRAŠTO 
Atsišaukimas Į 
AmeriVoj 
Klovairieckis 

Švenčiant lf)*>8 metais Lie-1 

tavos nepriklausomyWs dvi-

Vibitus Ruošiasi 
Sutikti Prezidentę 
A. Smetoną 

VILNIUS (K). Vilniuje lau 
kiaiua atvvkstant ir ruošia-

įlešimtmetį ir Lietuvoje ka- m a s i ^kilmingai sutikti Val-
talikybės įvedimo 550 metų' ***** Prezidentą. Po vasaros 
sakaktį vietiniuose klovainie- atostogų Prezidentas lank>V l 

ir klovainieč.ių išeivių i r k i t a s R>" tu Lietuvos vietas, i eiliosi 
amerikitvių tarpe yra kilęs 
sumanymas tuo* du jubilie
jus įamžinti ir atžymėti pa
statant Klovainiuose pamink
lą̂  kuris tas sukaktis simbo-

Didele Moksleiviu 
Pavasario Švente 

KAUNAS (E) . Valstybė* 
lizuotų. Be tų dviejų jubilie-| aikštyne (stadione) įvyko 

kad daugelis dvarų valdo žyr 
niiai didesnius plotus, negu 
jie yra pažymėti turimuose 
dokumentuose. Tas patyrimas 

atstovas Zalets iŠkele mintį 
įsteigti Baltijos institutą, ku
rio užduotis būtų tirti ir 'svaK-
styti klausimus, liečiančius 
Baltijos valstybių susiartini-1 rodo, kad* parceliuojamos že 
mą. Sumanymui konferencijosnw$ bus žymiai didesni plo-
dalyviai pritarė ir nutarė pa-į tai, negu buvo numatyta. Par
vesti Latvijos atstovams iš-| celiuojamieji žemos plotai, 
dirbti tokio instituto statuto j prieš juos .išskirstant į skly-
projektą ir pasiųsti Estijos iri.pus, bus nustatyti -žemės rū-
Lietuvos atstovaus susipažin- j Simi taip, kad paruošiami di-
ti ir pareikšti savo nuomones, dėsni įr mažesni sklypai tu-
kad kitame Bendradarbiavi- I retų atitinkamą verte, 
mo Biuro pcfeedyje būtų gali 
ma apsvarstyti ir priimti. 

« 
Sfti'fiMMHgy l̂ 4^,>y.v,įi.»,,,w n; ^»._ 

jų, paminklas dar vaiaduo moksleivių pavasario šventė, į 
rusų priespaudos laikus ("Va- kurią atsilankė Valstybes Pre paminėti Laisves paminklo nuotraukos iš visų 
rgo Mokyklą") ir pačiai ko- adentas ir ministrai. 2,200 paminklui sta-tyti atsišaukimai į Amerikoj gy rgo Mokyklą*') ir pac 
vas už nepriklausomybę ("Už 
Tėvyne"). 

Sumanymas pastatyti Klo 
vainiuose paminklą jau yra ir 
vykdomas. Tam sumanymui 
realizuoti yra išrinktas komi
tetas. Yra surinkta aukų iš 
vietinių klovainieeių, taipgi 
yra surinkta aukų iš klovai-
niečių amerikiečių, kurių da
lis jau yra iš Amerikos gau
ta, o dalis dar randasi klo-
vaii&'&ų amerikiečių klubo 
kasoje, o be to ir vienur ir 
kitur aukoy; dar renkamės. Y-
ra .paruoštas paminklo projek
tas ir susitarta su dailininku, 
kuris šį pavasarį paminklą 
pastatys. 

Klovainiečiai ir paminklui; 
statyti komitetas, žinodamas 
Tamstą painilus savąjį Klo
vainių apylinkių kainpą, pa
laikantį tsu Klovainiai ir 
klovaiuieriais nenutrūksta-

Klovainiuose (Lietuvoj) statomo Lietuvos nepriklausomybes 20-ties metų sukaktuvėms 
keturių pusių. Kitoje vietoje telpa komiteto 

Kas Daroma Su 
Dvarais Vilniaus 
Krašte 

Dideles Iškilmes 
Darbo Rūmus< 
Atidarant 

KAUNAS (U). Gegužės 19 
d. įvyko DarlM> Rūmų teatro 
atidarymas, dalyvaujant Vi
daus Reikalų ir Žemes Ūkio 

venaneius klovainiečius. 
moksleivių dainavo liaudies 
dainai ir 1000 šoko tautinius 
šokiui 

A. Merkys Maskvoje 
Buvo Iškilmingai 
Sutiktas 

(E) Birželio 7 d. Šiandien 
atvykęs į Maskvą ministras 
pirmininkas A. Merkys su pa
lydovais .buvo sutiktas su pri
derama pagarba. 

Baltijos Tautij Vienybes Kongresas Taline Birželio 15, 16 ir 17 d.d. 
.Talinas. Čia įvyko Kstijo's,;li dalyvauti šešių aukščiau 1 muitų unijas ir kultūrinio ben šiais darbo daviniais patirta,pie 1,000 žmonių 

VILNIUS (E). Rytų Lietu
voje dirbą matininkai savol Ministrams ir daug aukštų 
darbo pradžioje tiria dvarų že- svečių. Buvo pastatyta Miko 
mes plotus ir aiškina teisina; Petrausko opera "Birute" , 
jų valdytojų padėtį. Pirmai-I Viso spektaklyje dalyvavo a-

Latvijos ir Lietuvos Bendra
darbiavimo Biuro plenumo po-

pažymėtų vienybės draugijų 
nariai ir Baltijos savaitės da-

sėdis, kuriame galutinai nu- lyviai. 
statyta Baltijos tautų vieny-j Baltijos savaitėje jau suti-
bės kongreso i r Baltijos sa- ko dalyvauti šios organizaci-
vaitėls programa. Kongresas | jos: 1) miestų sąjunga, 2) pre 

Šiemet Bus Baigta 
Žemes Reforma 

(E) Šiemet pravedus Rytų 
Lietuvoje žemės reformų, ji 
visoje Lietuvoje bus baigta. 
Liks tik kaimų skirstymas į 
viensėdžius. Iki šiol išdalin
ta 458,987 hektarai (1,239,265 
akrai) žemės tarp 38,747 nau
jakurių bei mažažemių. 

įvyks Taline birželio 15, 16 ir 
17 d.d. 

Pirmą dieną įvyks kongreso 
atidarymas ir bendri refera-

kybos, pramonės ir amatų rū
mai, 3) kooperatininkai, 4) 
matininkai, 5) darbo rūmai, 
6) vaistininkai, 7) žemės ūkio 

tai. Antroji cliena" skiriamai l i U " a i ' 8> B a l t i J o s iuvhtų h{u~ 
Baltijos savaites darbams: į-jras> 9> *****> 1 0 ) B a l t i J 0 S 

vairias organizacijos darys s a - ^ P a u ( l o s ^ ^ L " ! ! * 
vo konferencijas. Trečią die
ną ekskursijos ir susipažini-

dradarbiavimo. J is siūlė nie
ko nelaukiant siekti Baltijos 
federacijos. Tam pasiekti jis 
'siūlė panaikinti valiutų suvar
žymus prekybai ir pramonei, 
koordinuoti emisijos, bankų 
veikimų, nustatyti vienodas 
nomenklatūras prekyboje ir 
pramonėje ir t.t. 

Konferencijos pabaigoje lat 
vių estų vienybes draugijos 

C L A S S I F I E D 

mas su Estijos kultūriniu ir 
ekonominiu gyvenimu ir kon
greso bei Baltijos savaitės už-
darvmas. 

Baltijos tautų kongrese ga

nius ryšius ir gyvai atsilie
piant į visus klovainieeių rei 
kalus, maloniai kreipiasi 
Tamstą šiuo raštu ir prašo 
prisidėti moraliai ir materia 
liai prie klovainieeių suma
nymo — paminklo pastatymo 
— realizavimo. 

Kun. Zenonas Kaorečka, 

Klovainių klebonas, L. N 
20 m. B. p. Komiteto pirmi
ninkas. 

Ignas Gasčiūnas. 

2-ro Šaulių Būrio Vadas, 
Kom. sekretorius. 

(Aukas Chieagoj reikia sių-

"Neviemiems 
Tamosiams" 

Di Pasiskaityti 
KAUNAS (E). Visi su di 

Nuolaidos 
Maldininkų 
Ekskursijoms 

minis jaunimas, 12) dainos ir 
muzikos veikėjai, 13) ugnia
gesiai, 14) esperantininkai. 
Numatoma dar ir daugiau or
ganizacijų, kurios tebesvarsto 
dalyvavimo klausimą. 

Kalbėdamas apie artimesnį 
bendradarbiavimą kultūrinėje 
ir ekonominėje srityje, Esti
jos prekybos ir pramones rū
mų pirmininkais Puhkas nuro
dė, kad tas bendradarbiavi
mas bus galimas tik tuomet, 
kai vi'sos vyriausybės tam rei
kalui konkrečiai pritars. Ligi 

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

r u i m t n i a — — SMALL MONTHLY PAYMENTS — 

AU MAKES 
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
— I M I A l T1A0IIN *UOWANCI — 
OUi ilIUUTS CMKY OHI-TMI NIW.MACHINt OUAU.HTU 

TYPEWRITER 
O M P A N Y 

ROBERT C. O O l M t A T T , JKonog.r 
119 W. MAOISON ST. 

Phone DfcARBORN 8 4 4 4 
ISTIMATES— F R E E — DEMONSTRATION 

*STAR T
c 

l 'ARDAVIMVI AR MAINYMUI 
Norime išmainyti 2 fletu po 6 

kambarius namą Brijfhlon Parke 
ant mažesnio. Atsišaukite: 

:i04'l So. Artesiun A ve. 

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

SALUTARAS STOMACH 
BITTERS 

639 West 18th St , Chicago, HL 
Tel. CANAL 1133 

KAUNAS (KSB). Ministrų 
Taryba arkivyskupijos ruošia-

deliu dėkingumu sutinka vA-\ mų maldininkų ekskursijoms 
niiis apie užsienyje gyvenai*- vykstančioms aplankyti gar-* šiol tas pritarimas būdavo 
čių lietuvių aukas Vilniaus 
kraštui. Apie tai Šiltai atsi
liepia ir spauda, suminGda-
Dia aukotojus. Ne'seniai pa
skelbta apie Amerikos Liei. 
Katalikų Federacijos pasiųs
tus 5,000 dolerių. 

šiųjų Vilniaus šventovių, nu-^ daugiau teoretinio pobūdžio, 
tarč duoti 50 nuoš. nuolaidos. Konkrečiai mažai kas >pada-
nuo pagrindinio geležinkelio 
tarifo. I l į 

ryta. Puhko nuomone dar ne
gana formalios Baltijos klau
zules * regionalių susitarimų, 

YVOLK S T U D I O 
1945 We-st 3 5 * Street 

JO* 

PARDAVIMU* 
Drighton l 'a rk Biznio Namas 

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

CHARLES ZEKAS 
4425 South FairLeld Avcnue 

Tcl. LATayette 824* 
PARDAVIMUI N AK MS 

Pardavimui 3-fietų namas Bridge-
porte. Atsišaukite: Kazimieras Lau 
•:1UM. 2HHO N i u l l i U H M H . » - M i r e i 

APDRAUDA—INSURANCE 
Apdrausk savo Automobilj arba 
Troką šiandien, nes rytoj gali 
būti pervėlai. Mes apdraudžiam 
Automobilius už numažintą, kai
ną ir galiama išmokėti per S 
mėnesius, be komiso. Pavyzdžiui: 
Liabiltty nuo $5,000. iki $10,000 
ir Property Damagc iki $5,000, 
kainuoja dabar tik $30.60 arba 

$7.66 i mėnesi. 
Taipgi apdraudžiam Storu 

Langus, Rakandus, Namus ir 
kitą turtą 20 procentu pigiau, ir 
atsakomingoj Apdraudos Bendro
vėj. Dėl platesnių informaciją, 
kreipkitės prie įgaliotinio: 

K. J . MAOKE-MAČJUKAS 
2346 W. 80th St.# 2-ros lubos 

Tel. Prospect 3140 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
Namų Grindis 

"DUSTLESS FLOOR SANDING" 
Apkainavimas Dykai — 

15 Metų Patyrimo 
Darbas Gvarantuota* 

Del Specialių Sąlygų 
Šaukite Dabar 

C03IPLETE F1XK>R SIvRVICE 
Telefonas Normai 47U9 

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS 
Pardavimui namas, 6 kambariai vir-

COMPLETE 

VILNIUS (E). Viinipj* or
ganizuojasi krikščionys dar 

sti Kiovainiečių Klubui c-o Lininkai. Pastaruoju ia-ku į-
K. P. Deveikis, 1518 S. 48th' steigta tiimaujaurcių įbergai-
Court, Cicero). Į čių skyrius. 

"KID5 

^ ^ 

ADVANCED PHOTOuKAPHV 

L0WEST POSSIBLE PRICES 

PHONE LAFAYETTE 281S *c 
Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūsų 

Katalikiškus Laikraščius; 
• • 

i 
•i 

•i 

"DRAUGAS" — vienintelis A-
merikos lietuvių katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Ave., Cbicago, I1L ^Cf ik 

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

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

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

PARDAVIMU NAMAS 
Pardavimui moderniškas 2 flety 

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

0825 So. Washteiia\v Ave. 
(pirmas aukštas.) 

šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Taverno fiksčeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randasi ant 

. b3-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo-namas. | j | f l s p i R O s p e c t 54,7^. 

RKIKAL1NGAS DARB11VINKAS 
Keikia patyrusio pieno išvežiotojo 

neunijisto. l 'rašome atsišaukti: 
Daugėla, 32 51 S. Emerald Ave. 

R K I K A I J I N G A DARBI M N K 
RoKanngl keli apyseni žmones, a-
pie 50 metų amžiaus, dirbti ant ma-
iv. ūkio. Įteikia prižiūrėti vištas ir 
kai ŝ es. Nereikia arti žemės. Atsišau
kite: 3424 \Vest 07th Street, telefo
nas PROspect 8»85, 3-čia vai. popiet. 

REIIvAIJNGA DARBININKĖ 

nas PROspect 
PASKOLOS ANT PIRMŲ 

M0RGIČIŲ 
nuo 1 iki 20 metų. Visai lengvais 
mėnesiniais atmokejimats. Del pla
tesnių informacijų, kreipkit§s j : 
GEDIMINAS BUILDING & 

L0AN ASSOCUTION 
4425 South Fairfield Avenue 

Tel. LAFayette 8248 

PARDAVIMUI NAMAI 
Mająuette Parke didelis bargenas; 

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

Reikalinga mergina dirbti advokato Į 
ofise. Turi mokėti vartoti rašomą; 2 fletai po 4 kambarius. Karštu 
mašinėlę, 'shorthand' ir lietuvių kai-Į vandeniu apšildomas, prie 68-tos Ir 
bą,. Atsišaukite greitai laišku:— CampbelJ gatvių. 
"DRAUGAS", 2334 S. Oakley Ave.. I Atsišaukite 3553 So. Halsted St., 
Cliieago, III., Box 86B. ^ arba telefonuokite VAR<ls 5118. 

PARDAVIMUI TAVERNAS PAIEŠKOJIMAS 
Pardavimui Fran and Dddie's Tav- paįegkau brolj Stanislovą Kinderį ir 
ern, ant Archer Avenue vieškelio ir a e g e r j 0 n a Kuėinskienc. Manau, kad 
Kean Avenue — 1 blokas šioj pusėj j i e g y v eno Brooklyne, New Yorke. 
Tautiškų kapinių. Parsiduoda biz- T u r i u l a b a i svarbų reikalą su jais. 
urs. lLksteriai. stakas; viskas gatava. J e i j i c p a t y s Sj rašU* pamatys arba 

Liietuviaiii& juos žinantieji, prašome Kiznis gt'rai išdirbtas 
gerai žinoma vieta. Atsišaukite: Mykolas Ktiuierls 2565 
Kd. J . KulMiitis, Areher and Kęan Avenue, Cldeago. Illinois. 
Avenue, .lustice, lllinoK Tel. m i l o w 
SprtagH_lQ€7s I PARDAVIMUI NAMAS 

pranefįti: 
Montrobe 

P i r m o s R ū š i e s 
JUODŽEMIS 

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

15 bušelių $2.50. 
STANLEY GAVCUS, 

110 So. Ridgeland Ave. 
VVORTH. ILLINOIS 

Tel. Oak Lawn 193J-1 

REIKALINGA LAIKINAI — Pardavimui 2 aukštų marinis namas, 
3 fletai: 4, 6, ir 7 kambariai. Karš-

Janitoriaus pagalbininkas. Turi būti tu vandeniu apšildomas. Randasi ar-
ūnijonistas. Atsišaukite: 1821 South ti mokyklos ir bažnyčios. Kreipkitės: 
Lavvndale Aveuue. (Antrame aukšte). 2180 Wcst 22nd Placc, Chicago. 

*r —, 

Pastovumas— 
Tą liudija įstaigos 44-riy mėty gyvavimas. 

CONRAD 
Fotografas 

Ptudija jrengta pir 
mos rūšies «u mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywoort 
ftvieaomts D a r h a t 
G a r a n t u o t a s . 

420 West 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 5883. ( 

Ros. — ENGlewood 6840., 

TžJ* 
M bendrove, kaip mūsų tanta, yna įsteigta ant 
šautu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasit* 
Baugesnes vietos taupyti savo pinigas. 

ĮSIGYKITE NAMĄ p E B M f J 8 Ų LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILG^ METUI 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

TeL Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y. 
Lod&'ial kiekvieno taupytojo apdrausti 

iki »5,000.00 Pederaliaeje fcrfaigoje. 

file:///Vest
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LDS Conn. 
Valstybes Apskr. 
Suvažiavimo 
Atgarsiai if § 

New Haven. Conn. — čia j -
vyko LDS Conn. vai. ap^kri-
•?io pusmetinis suvažiavimas, 
kurtame dalyvavo 19 atstovų 
ir 3 svečiai. Vietines kuopos 
pirmininkas, J. MišVigis, ati
darė suvažiavimą, pranešda 
mas, kad klebonas serga ir ne
gales dalyvauti. Prezidiuman 
vienbalsiai išrinkta apskr. vai 
dyba; pirm. — dr. M. Aukšti
kalnis, rast. — B. Misiūnie
ne. 

Valdybos raportuose orga
nizatorius Šalkauskas pareiš
kė, kad trumpoje ateityje 
Bridgeport, Conn., bus atgai
vinta kuopa. 

Xew Itaven kolonija laimin
ga, turėdama nauja energin
ga darbuotoją Joną Matulaitį. 

A. J. Pateckis, rap. 

Tėvo Alfonso 
Maria, C.P., > 
Kunigyste Jubiliejus 

— Gegu-Cambridge, Mass 
žes 36, Tėvas Alfoi&as Maria, 
C.P. iškilmingai minėjo savo 
kunigystes sidabro jubiliejų. 
Iškilmes prasidėjo šv. mišio-
mis, kurias gerb. Jubiliatas 
atnašavo, asistoje kun. Ežers-
kio iš Minersville, Pa. ir vie
tinio klebono kun. P. Juškai-
*vio. Pamokslą, progai tinka
mą pasakė kun. P. Yonkus, 
O.P. 

Po pamaldų jubiliejaus pro
ga minėti pietūs buvo klebo-

dvi savaites kai serga, bet 31 '• 
Dievo pagalba atlieka parej j 
gas parapijoje. Linkime pa I 
sveikti. R 

! 

Lawson Little (kairėje) golfe laimėtojas Clevelando turna-
mente sveikinasi su pralaimėjusiuoju Gene Sarazen. (Acme 
telephoto), 

Rumskas raportavo apie tri »W>* Rytojaus dieną Jėzaus 
lypės gegužinės rengimą; dar- Nukryžiuotojo Seserys, Nekal 
bas einąs pirmyn. Vėliau at- t o Prasidėjimo vienuolyne, su
silankė Jokūbaitė, kuri pareis r e n ^ gražią puotą, kurioje 
kė savo nuoširdžius linkėji
mus LDS. Nutarta užprašyti 
šv. Mišias už sveikatą LDS 
centro pirm. kun. Švagždžio. 
Mišias -atlaikys apskr. dvasios 
vadas prelatas Ambotas. 

Svarstyta apie LDS 25 m. 
jubiliejinį leidinį. Praimta pa
geidavimas, kad leidinys būtų 
knygos formoje ir tam tikslui 
iš kasos paskirta $5.00. 

Siūlyta, kad apskr. rudenį 
surengtų draugišką išvažiavi
mą katalikiškos spaudos rei
kalams, .bet pasirodė, jog ne
bus galima prisitaikyti prie 
visų kolonijų, nes ar vienoje, 
ar kitoje pasitaiko parengi
mai. Palikta, kad kiekviena 
kuopa savo kolonijoj tam tik
slui ką nors surengtų. 

Po susirinkimo delegatus 
pavaišino vietine kuopa. Per̂  
vakarienę buvo gražių prakala 
belių, linkėjimų ir t.t. 

Norwood, Mass. 
Žinutes 

dalyvavo pats Jubiliatas, kun. 
K. Urbonavičius, kun. V ir - r

š i r d ž i a i darbuojasi. Operacija 

Gegužės 25 d. užbaigė gy
dytojo mokslus Tuft kolegi
joje p. Versiackas, Jurgio Ver-

Pirmadienį, birželio 3 d. pa- siaoko, gyv. 564 Pleasant St., 
sidavė operacijai šv. Elzbie- sūnus. Jaunam gydytojui, kil
tos ligoninėje Brighton, Mass. ris yra pasiryžęs siekti aukš-
Anicetas Šlapelis, Šv. Jurgio tesnių moklslų, linkime svei-
lietuvių parapijos vargoninin- katos ir geriausių sėkmių, 
kas, kuris toje 
6 metus labai 

20,000 Motery ir 
Mergaičiy Marijos 
Pagerbime 

Baltimore, Md. — Miesto 
viešam pagerbime P-lės Švč. 
dalyvavo ir mūsų Sodalietcfc 
su savo dvasios vadu, kun. 
Antanu Dubinsku. Dienraštis 
Baltimore SUN apskaičiavo, 
kad virš 20,000 moterų ir 
mergaičių dalyvavo šiame me
tiniame pasirodyme. 

Visuomet remk savo bažny
čią, misijonierius, seseris vie
nuoles ir vienuolynus. 

parapijoje per 
gražiai ir nuo-

mauskis ir kun. Jenkus iš So. 
Boston, kun. Ežerskis iš Pen-
nsylvania, kun. Abračinskas, 
kun. Norbutas, kun. Petraus
kas iš Brockton, kun. P. Yon
kus, O.P., kun. P. Juškaitis ir 
kun. A. Baltrušūnas, vietiniai. 

Per iškilmes pareikšta daug 
gražių Jubiliatui linkėjimų. 
Kun. Urbonavičius 'savo lin
kėjimus reiškė sekančiomis ei
lutėmis:— 

pavyko ir tikimės, kad Die 
vulis stiprins A. Šlapelį svei
katoje, kad jis dar ilgus me
tus galėtų darbuotis muzikos 
srityje. 

Kun. S. Kneižis, 
parapijos kleboi-as 

'£"10 

Gerbk sveiką kritiką. Tei
singa kritika yra mokykla, 
kuri išriša sunkias problemas, 
kurių vienas žmogus negalė
tu išrišti. A. P. 

"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 

Inteligentija be knygų — 
vystantis žiedas tautos. 

Gegužės 30 d. ligoninėje mi
rė Veronika Sinkevičiūtė, 30 
m. amžiaus, gyv. 95 Concord 
Ave. Palaidota su šv. mišio-
mis iš Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos bažnyčios Kighland 
kapuose pirmadienį, birželio 3 
d., 9 vai. ryto. 

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

WUliam A. Fokorny 
Laisnluotaa Patarnavimas Diena 

I r NaktJ. 
710 WBST 18TH STREET 

T E L . CANAL 3161 

URBA Gėlės Myl in t iems. . 
Ves tuvėms, Baiikle-
t ams , L,al«lotuvėua> 
ir P u o š i m a m s . 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų radlo programo Antradienio ir 
šeštadienio rytais 10:00 valandą, iš WHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu fialtimiern. 

• I t l t , w w w VERTĖS U2BAIGTŲ PAMINKLŲ JŪSŲ PASIŽIŪRĖJIMUI 

PIRKITE P A M I N K L U S DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIš-

KIAUSIUS PARODYMO ROMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTES. 

PADARYTI Iš GERIAUSIOS MEDŽIĄ 
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTTFICATE. J. P. KAVAL (Kavalauakas), 
naujas pusininkas, šaukiu — 
BEPublic 6590. 

VENETIAN MONUMENT COMPANY 
527 N. VVestern Ave. Chicago, I l l inois 

TKLEPHONE SEELEY 6103. 
Skyrius skersai Holy Sepnlchre Kapinių, 5900 W. l l l t h St., 1 M. į rytus nno didžhjjij vartų. 

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick 

Thousands who suffercd from the torturinfE 
pains of rheumatism, scietica. lumbago, neu-
ralgia and neuritis—are cerlairdy happy ovcr 
their discovery of NURITO. Now tbey 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 rtlief from pain—so you can work in 
peace and sleep in comfort—ne wise and try 
NURITO under this ironclad guarantee. I f the 
very tirst three doses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money will be 
refunded. Don't sulfer. Ask your druggist today 
ior NURITO ou ttua guarantee. (T.N.C.) 

Kidneys N u s l 
CleanOul Acids 

Excess Acids and poisonous wastes in your 
blood are removed chiefly thru 9 million tlny 
delicate Kidney tubes or fllters. And non-
organic and non-systemic disorders of the 
Kidneys or Bladder may cause Oettlng Up 
Nights, Nervousness, Lee Pains, C'.rcles Un
der Eyes, Dlzziness, Backache, Swollen 
Ankles, or Burning Passages. In many such 
tases the diuretic action of the Doctor's pre-
seription Cystex helpsthe Kidneys clean out 
Excess Acids. This plusltott&Uiative work of 
r>»tex may easily make yoj feel likę a new 
person ln just a few days. "Iry Cystex under 
the guarantee of money blck unless com-
pletely satlsned. Cyntex cosis only 3c a dose 
Rt drugglsts and tr^guacantee proteets you. 

C 9 

Agotą. 
Siuulį 

A1TTANAS ASTER 
(K.V\HIM, : S4u« MtML«h» Ave. 

-M iri- birž. 10. 1940, 8 vai 
r>to. sulaukės 36 I I IHŲ amž 

SSJS* W « * V * » « . Illinois. 
i aliko dideliame nul iūdime: 

moter, Ona, Po l i n d i Aiaullu-
if. - dukter is : Anitgi ir An-
Uinma. 2 sūnus: Allen ir Aar-
on, tėvą Roką. motina Ur iu -
Hfc * seseris: Paul ina. i w « e r j 
broli Vladislovą, brolienę Ve
roniką (Alaskoje) . uošviene 

Trost. i roąer ) Jurgį 
ir kitas Klmims ir pa

žystamus. v 

p ^ [ ' n a s , P a ž a b o t a s Ant. M. 
f nulips koplyčioje, 330 7 Li tu-
anica Avenue. 
b i r ^ i d , ^ , U V , t S T j v y k s ketvlrtad.. 
vi i \ d ; I S k°P | .Viio, 8:00 
»•*. ryto bus a t lyd . t a s i šv 
u^if1 0 P ^ r a p - * • * • * « • . kuriui 
iv>ks ffedulingros pamaldos už 
velionio siela. Po pamaldų bus 
nulydėtas į SJV. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
Cinunes. draug-us ir pai įe tamua 
dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę: Moteris, Duktė ys. 
Muilai. Tėvas, Mm Ina, 
Broliai ir Giminės. 

Ses«'r>s, 

Laidotuvių direktor ius Ant. 
M. Phill ips, tel. Yards 4908. 

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge r 

Skai tyk i te Katalikišką Spaudą 
I v ' - ^ ' • ^ ^ ^ • ^ ^ ^ • ^ ' • ^ • - ^ • ^ ^ ^ . ^ ^ . ^ s 

^ ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j 
Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Neš Nuošimtį Nno 1 Dienot' 

TURTAS VIRŠ £4,900,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - 5350.000.00 
t>Hr>ar m o kam 3Vį% už pa 

dėtus pinigas. Duodam p& 
skolas ant namų 1 iki 20 m 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

and 
LOAJI ASSOOIATIOR 

O P CHICAGO 
-ItJSTIN MACKIEWICH, Pw». 

• I m n e r m r>> t •• (**)veruinr«> 
44VIN(JH K'EUEKALLT 

• NSUKEi) 
• 

4192 ARCHER AVENUE 
TEL. VTRGINIA 1141 

VAL.: 9 iki 5 p. p. Trečiad.: 9 iki 12:00 p . šcštad. : 9 iki 8:00 v. T. 

Skai tyk i te Katalikišką S p a u d ą 
GARY, IND. LAIDOTirVTV 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 

AMD III AMPC PATARNAVIMAS 
HfYIDULHflbL DIENĄ IR NAKTJ 

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

I. J. Zolp 
Anthony B. Petkos 

J 646 West 46th Street 
Phone YARds 0781 

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

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

Lata icz ir Šonai 
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. Philips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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ANTROJI KELIONĖ Į KALIFORNIJA 
Rašo prelatafc J. Macijauskas 

Šeštadienį, birželio 1 d. at- veliams, kurie leido savo vai-
laikęts šv. Mišias Gimimo Šv. j kus j parapijinę mokyklą. 
M. P. bažnyčioje išvykau į" Džiaugės ir mokiniai, kada su-
Omaha, Nebraska, kad tą pa - l aukė karšti] plojimų, bet y-
čią dieną vakare Šv. Antano p&e džiaugės tie 13, kurie ga-
bažnyču.je galėčiau praduti vo mokyklos užbaigimo dij>-
rekoiekcgas. Turėjan padary- lomus. 
ti 500 myliu kelio. Mano gele
žiniam arkliukui neperdaug 

Man labai buvo malonu ma
tyti, kad lietuviai, būdami to-

būtų: per dvylika valandų lį nuo centro (Chicago) lie-
perbėgti penkis Šimtus mylių,' t imško gyvenimo, taip gra-
bet bėda PU policininkais, ku- žiai gyvuoja katalikišku ir 
nų jau nekartą turėjau klau- tautišku gyvenimu. Dalinda-
syti puinokslo, o, nesuprasda- mals diplomus jaunuoliams 
mas gerui anglų kalbos, daž- džiaugiaus ta mintimi, kad 
nai pakartodavau " v e s " . Ir,, lietuvybė neišnyks iki kol gy-

i?= 

. -
•:-:<-:-::,::į;š-.vx-x-::-.-,.-:-:-xį':' 

* > ~ ~ * ^ <f*~ •> " "<*. < 

gal, tik dėl to, kad esu kuni
gas, išsisukau nuo " t ik ie to" . 
Bet vi?iią kartą, kada važia
vau pergreitai ir aš aiškinau
si, kaa esu misijonierius ir 
turiu, bcigęs misijas vienoje 
vietoje (Providence, R. L) , 
nuvykti 230 mylių į Amster-
dam, N. Y., kad 7 valandai va
kare pradėti misijas. Polici
ninkas buvo katalikas ir ma
no pasiaiškinimą pripažino \ 
užtenkantį, kad neįduoti " t i -
k i e t o " , b e t n o r ė j o į s i t i k r m t i , 

ar aš ê u kunigas. Ir uždavė 
man klausimą: "Kokia šian-į 
dieną buvo bažnyčioje skaity
ta evangelija!" Kai mano 
draugas kunigas jam atsakė, 
galejomo toliau,-kliautį- ,_ 

Bet kelkml' i i Tnicagofe | 
Omtifea buvo nepaprastai lai-

nesutikau nei vieno 

. -_ . , . . , , . Šiuos taksus privalo uzmo-
seserys Kazimierietės, kurios:. . . . , . , . , , . . . 

.J „ : .. ? . keti kiekvienas darbininkas ir 
| pasišvenčia tam kilniam dar

bui: auklėti jaunimą katali-

vnos katalikiškos lietuviškos 
mokyklos. Garbe kun. Juse-
vičiui, Omahos Šv. Antano 
bažnyčios klebonui, kad pa
laiko parapijinę mokyklą, o 
nsmažesnius nuopelnus turi ir 

Pulk. E. R. Bradley arklys Bimeleck laimėjo lenktynėse sau pirmąją vietą ir savininkui 
25,003 dol. (Acme telephoto) 

darbdavys numuša 15 centų. \{/ 
Darbdaves išduoda kvitą už 
numuštus taksus ir pinigus 
perduoda valdžiai. Jam ne-
reik išduoti kvitą kas savai
tę, bet įstatymas reikalauja, 
kad jis išduotų kvitą nors sy
kį į metus ir kada tik apleidi 
darbą. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
: ^ 

Susilaukė Dukreles 
Užvakar, birželio 9 d., Ele-

^ 

BRIDGEPORT. — Dr-stes 
Šv. Onos susirinkimas įvyks 

minga: 

kiškoje ir lietuviškoje dvasio-

Šv. Antano (parapijos para-
pijonai įvertina seserų Kazi-
mieriečių darbą ir šiandieną 
iškeldami balių jų garbei įtei
kė gražią dovaną. 

Apdratlda darbinin
kams ir }ų šeimoms 
Sociales Apdraudos 

Sociales Apdraudos Tak
sai ir Kvitos. poucuMnko. i 

Septintą valandą vakare at
vykau į Omaha ir tą patį va-( Sulig Sociales Apdraudos 
karą p a d t j a u vesti rekolek- Akto seno amžiaus ir likusių 
cijas. našlaičių aprūpinimu, taip 

Sekmadienį, birželio 2 d. darbininkas, taip ir darbda-
buvo šv. Antano parapijos ne-' vys turi mokėti nustatytą da-
paprastos iškilmės; užbaigi- lį savo uždarbio, iš kurio vė-
mas mokyklos. Jau nuo ryto liau, darbininkui sukakus 65 ' nigus, ir taipgi reiškia valgį, 
dešimts berniukų i r trys mer-! m. amžiaus, bus mokama ap-1 nakvynę ir visus kitus atlygi-
gaitės — parapijinės mokyk-' drauda. Abudu moka taksus I nimus vietoj pinigų. Pav., tar-
los mokiniai gražiai apsi- Jung. Valstijų valdžiai 1% inautojas ir jo darbdavys, abu 

kiekvienas darbdavys, kurie 
tik seno amžiaus ir našlaičių 
apdraudos sistema padengti. 
Tas reiškia, beveik visus dar
bininkus prie biznio ir indus
trijoje, inimant ne tik dideles 
įstaigas, bet ir mažas. Taksai 
turi būt mokami, nors tik vie
nas žmogus būtų ant algų są
rašo. Taksus turi mokėti dar
bo organizacijos ir kai kurios 
kitos organizacijos, kurios mo
ka algas darbininkams. Bet 
neįima agrikultūros darbo, nei 
naminio darbo, nei gelžkelių, 
nei viešos tarnybos, nei kai ku 
rias apšvietos, tikybinių ir ki
tų pelno nedarančių įstaigų. 

Taksai mokami ne tik ant 
uždarbio, arba algų už pilno 
laiko 'darbą, bet uz laikiną 
darbą, ir iš dalies darbą. 

"Algos" reiškia grynus pi-

na ir Eičandas Žiliai sušilau-! antradienį, birželio U d., mo
kė dukrelės Šv. Kryžiaus Ii-1 k > ' k l o s kambary, ant antrų lu-
goninėje. Mergaitė svėrė 6 s v a ' b u 7 : 3 ° v a L N a r § s m a l o ^ k i -
rus ir 6 uncijas. 

Elena yra duktė Jono ir 
Juozapinos Klikūnų, senų 
West Side gyventojų, o Ričar
das 'sūnus žinomų West Side 
biznierių. 

Žilienė yra priežiūroj d-ro 
J. Kovarsko. 

SUSIRINKIMAI 
WEST SIDE. — Moterų 

Sąjungos, 55 kuopos fevarbus 
susirinkimas įvylįs. antradienį, 
birželio 11 d., mokyklos kam
baryj, 7:30 vai..vakare. Visos 
narės prašomos atsilankyti. 

E. C. Jurkštienė, k p. rast. 

te atsilankyti. Valdyba 

R A D i O 
Radio klausytojai ir vėl tu

rės malonumo praleisti sma
giai valandėlę beklauteant gra
žių dainų, smagios muzikos, 
p a t a r i m u ir p r a n e š i m ų o r o 
bangomis šiandie 7 valandą 
iš stoties WGES. Programos 
leidimu rūpinas Peoples Fur-
niture Co. krautuvė, 4183 Ar
cher Ave., kuri šiomis dieno
mis tęsia didelį " Juhe Brido' 
išpardavimą. Granadierių trio, 
šauni orkestros muzika, žinios, 
įdomybės suįdomins kiekvie
ną. Rap. XXX 

K 

Klausykite 'Draugo' Radio Programa 
Antrad ien ia is 
WGES(1360kiL) 
7:30 valandą vak. 

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

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto-

jus pasiklausyti šiy radio programų, nes bus 

dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-

šias ir vertas jūsų pasiklausymo. 

WGES - Kiekvieną Antradienį - 7:30 v. vak. 
* 

f 

rėdę per šv. Mišias ėjo prie darbininko algos. Toks nio-
šv. Komunijos. Po pamaldų kestis bus iki 1943 m. 

moka taksus už jo gautą algą 
pridėjus vertę jam duodamo 

nuvyko į miestą nusifotogra-j jValdžia renka darbininko valgio. "Alga ' ' reiškia visokį 
fuoti, o vakare išpildyta ne- taksus per jo darbdavį t. y., atlyginimą — nuošimčius ir 
(paprastai graži programa, kas tavo darbdavys numuša tak-
geriausiai paliudijo apie Šv.' sus nuo tavo algios, pridėjęs 
Antano parapijos mokyklos lygią sumą nuo savęs, jis per-
mokinių išsilavinimą ir vi- duoda valdžios taksų rinkė-
fciems parodė„ kaip seseryjs jams. Tas reiškia, pav., jei 
Kafcimierietės moka lavinti uždirbi $25 į savaitę tavo 
vaikiu-ius. f darbdavys numuša 25 centus, 

t&delis buvo džiaugsmas tė- Jeigu uždirbi $15 į savaitę, 

KIOS THtL LOCSe. TOOTM -

" t ipsus . " Taksai imami tik už 
sumas iki $3,000, virš tos su
mos algos neskaitomos prie 
apdraudos. 

Jei tamsta turi kelius darb
davius ir gauni virš $3,000 
per metus nuo vieno ar nuo 
jų visų, tik $3,000 per metus 

PIRKITE NAUJAUSI 

CHRYSLER AR PLYMOUTH 

Tai yra geriausi Ir gražiausi aiiTomoniliai Amerikoj, moderniškai Iš
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi išmokėjimai, teisingas patarnavi
mas. Turime daugybę vartotų automobilių, vėliausios mados, pricina-
moniis kainomis. 

BALZEKAS MOTOR SALES 
"U VV1LL LIKĘ US" 

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

bus skaitoma prie apdraudos. 
Kadangi kiekvienas tavo darb 
davys moka taksus už tave, 
federale valdžia ant tavo pa
reikalavimo, sugrąžins taksus 
už virš $3,000. F.L.I.S. 

M 

PLATINKITE "DRAUGĄ* 

NAUJUOSIUS LIETUVOS 

ŽEMLAPIUS 
Galima gauti: 

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

: ^ 

PINIGAI Apdrausti iki $5,000 per Fetleral Savings and Loan Insurance 
Corporation, po U. S. Governuieut priežiūra. 

MOKAME 3 ^ % UŽ PADĖTUS PINIGUS 
šm 

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

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

JOHN PAKEL, Seeretary 

Tel. Wfllow Springs 1067 
ŠVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Blatz Pilsener ir Blatz Old Heidelbvrg 
Chop Suey Trečiadieniais — Fish Fry Penktadieniais 

Eduardas J. Kubaitis \ — Frances Kubaitis 
. 9 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Bank u i am Suteikiam P a 

tarnavimą. 
Linksmas Patarnavimas Visiems 

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

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATL 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios rusi< s naujus na
mus ant lengvų mėnesiniu, išmo
kėjimu. Darau visokj taisymo dar-
ba be jokio cash {mokėjimo, ant 
lengvu mentus, in ių Išmokėjimą 
(Išgaunu geriaus | atlyginimu ii 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegiusiu n a m ų ) . Danui 
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 Grovehill 0506 

BERTHA PUZAUSKIS 
VVHOLESALE DEALER - QUALITY MEATS 

MĖSOS IŠVEŽIOTOJA KRAUTUVĖM 
Pristatome visokios šviežios mėsos. 

* 

Daug mėty patyrimo mėsos pristatymo 
biznyje 

Trokas naujausios išdirbystes su saldymo 
įrengimais arba "Refrigęrated" 

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

€ € 3 5 So. Rockvvell Street 
Grovehill 0 3 1 8 
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Karo veteranai priešinasi 
Senatoriaus Pepperio kalbai 
Vėliavos Dienos iškilmėse 

Rytoj vakare Orant parke, 
Chicagoj, rengiamos Vėliavos 
Dienos iškilmfs. Sukviesta žy
mieji kalbėtojai. T a r p jų, sa
koma, būsiąs ir senatorius 
Claude S. Pepper, <tem. iŠ 
Floridos. 

Užsienių Karų Veteranų 
organizacija protestuoja prieš 
senatoriaus Pepperio kvieti
mą kalbėti iškilmėse. Vetera
nų vadai sudarė iš veteranų 
grupe, kuri įpareigota kreip
t is i burmistrą (mayora) Kel
ly, kad jis iš kalbėtojų pro
gramos išbrauktų minėta se
natorių. 

Pr ieš šį senatorių susime
tama todėl, kad j is y ra vienas 
tų, kurie darbuojasi J . A. 
Valstybes įtraukti karan san
tarvės pusėje. 

Kap . ĄVilliara J . Grace, bu
vęs Užsienių Ka rų Veteranų 

dierius, pareiškia, kad sen. 
Pepper yra " 6-osios kolium-
nos internacionalistas. ' ' Sako, 
jis labai pavojingas už įsi vė
limą karan agitatorius. Tad 
visuomene turi būti a tsargi 
klausydama jo aiškinimų ir 
nurodymų. 

Ki tas karų veteranų vadas, 
pulk. Gowenloek, pareiškia, 
kad sen. Pepper yra pavojin
gas kraštui. Sekant jo pata
rimus galima kraštui užtrauk
ti katastrofą lygią Europos 
katastrofai. 

Pasaulinio karo laikais sen. 
Pepper vos du mėnesius iš
buvo kariuomenes tarnyboje 
i r j is nebuvo nukeldintas į 
Prancūziją. Del to jis šian
dien ir agituoja, kad Ameri
ka savo jaunus vyrus ir vėl 
siųstų į Europą už svetimus 
interesus kraują lieti ir gal-

Illinoiso departamento komanl vas guldyti. 

PARAGINIMAS DRAUGIJOMS IR 
ĮSTAIGOMS 

Lietuvos Konsulatas Čika- tuvių draugijos ir kas joms 
vadovauja. 7) Kas yra kolo
nijos veikėjai ir kuriems dr-
gijoms ]ie vadovauja ar yra 
vadovavo. 8) Kas skaitosi ir 
•ištikrinę \ r a , nešališkai žiū
rint, daugiausiai nusipelnęs 
visuomeniniam darbe. 9) Ar 
kolonija .stiprėja a r silpnėja, 

goję jau baigia tvarkyt i me
džiagą apie Čikagos i r apy
linkes lietuvių organizacijas 
i r įvairias įstaigajs. Sutvar
kyta medžiaga eis Lietuvon 
i r btf3 sunaudota Amerikos 
lietuvių aprašymui specialiam 
leidiny — "Pasau l io Lietu-
v i j a " . 

Yra svarbu, kad planuoja--
mas aprašymas būtų realus ir 
vaizdus; kad kiekviena lietu
vių kolonija ir reikšmingesne 
organizacija ten aprašyman 
patektų i r tuo sudarytų Ame
r ikos lietuvių apytikrį vaiz
dą. 

Šitam dideliam ir reikšmin
gam lietuviškam darbui y ra 
reikalinga organizuotos lietu
vių v.isuomenės talka — drau
gijų bei klubų ir įstaigų va
dovybių atsiliepimas ir pra
šomų žinių suteikimas. ? 

Visi t rys Susivienijimai, 
Katal iką Federacija, Amer. 
Liet. Literatūros Draugija, 
Tėvynes Mylėtojų Dr-ja ir 
daugelis kitų organizacijų bei 
asmenų yra prisiuntę daug 
žinių kaip Generalinianr Kon
sulatui N tw Yorke, ta ip ir 
Konsulatui Čikagoje*, tačiau 
daugelis organizacijų ir as
menų da r nėra prašytų žinių 
suteikė — yra pasilikę. 

Tad Š:no dar kar tą ragina
me draugijas, profesionalu4?, 
biznierius, nenuilstamus vei
kėjus ir visus Amerikos lie
tuvių nuopemus branginan
čius atsiliepti į šį paraginimą 
i r pranešti sekančias žinias: 

1. Kiek (maždaug) koloni
joje yra lietuvių — a) iš Lie
tuvos atvykusių i r b) Ameri
koje gimusių. 2) Kokias lie
tuviai įstaigas turi (mokyk
las, sale.% e t c ) . 3) Ar lietu
viai užima kokias nors val
diškas vietas i r jei taip, tai 
kokias ir kas užima. 4) Kuo 
daugiausiai lietuviai užsiima. 
5) Kas ir koki uis biznius tu
r i 6) Kckios y ra mieste He

l i . Lukas vadovaus Mergai
čių Grupei iš Gimimo Švč. Pa
neles parapijos, kurios išpil
dys muzikalę dalį " D r a u g o " 
radio programos šį vakarą 
7:30 vai. iš stoties W G E S 
(1360 kil.). 

Programa dedikuojama My
kolui ir Marijonai Eakaus-
kams iš Waukegano, kurie 
šventė auksinį vedybinio gy
venimo sukaktį. 

Smerkia New 
Jersey šelpimo 

Lietuvos Generalinio Konsulato New Yorke į Lietuvos Generalinio 
Paieškomi Asmenys: Konsulato New Yorke 

Adomėnais Feliksas, į Ame- ( m. ir iki 1915 m. gyvenęs 
riką išvykęs apie- 1907-1908 Boston, Mass. 
metus ir pradžioje gyvenęs! Gendviliene-Mocytė Barbo 
Brooklyn, N. Y. 

Augaitienė Veronika, apie 
1901 m. gyvenusi Brooklvn, 
N. Y. J i yra našle Jono Au-
gaičio, .taipgi žinomo kaįpo 
James Siebert ir John Sie

ra, kilusi iš Mastaičio vienk., 
Gruzdžių valsč., Šiaulių ap., 
į J . A. Valst. išvykusi prieš 
didįjį karą. 

Gurklis Bronius, 1928 me 
tais išvvkęs į Kanadą iš Gi-

bert, gimusio Marijampolės n o 6 į ų k a i m o > p a n e m U n e s vaL 

New Jersey valstybėje be-
d&rbiu. šelpimo (reliefo) direk 
torius nusprendė, kad jis nu
trauks jauniems sveikiems vy
rams bedarbiams šelpimą ir 
tuo būdu privers juos įstoti 
krašto kariuomenėn. Sako, tik 
netinkami kareivauti jauni vy
rai ir toliau bus šelpiami. 

lllinoise ir Chicagoj vykdo
mo šelpimo viršininkai smer
kia New Jersey direktoriaus 
žygius. Sako, nešelpimu ir 
skurdu negalima versti jauno ir kok :oy yra priežastys jos 

stiprėjimo arba silpnėjimo. 10) bedarbio įstoti kariuomenėn, 
Kiek iš viso miestas turi gy- jei jis to nepageidauja. Toks 
ventoju elgimasis būtų ne tik netei-

Praiu;ijų reikalu prašomos singas, bet ir nedemokratiš-
papildomog žinios: kada įsteig kas. 
ta, koks draugijos tikslas,' Keikia tikėtis, kad tas ne-
kiek turi įtarių, kokį turtą ir, bus pasekta kitose valstybėse. 
kas dabar yra valdyboje. J Žinovai sako, rytinėse val

iotai gc reikalu prašomos stybėse įpergyvenamas nepa-

apskr. 1878 m. i r mirusio New 
Yorke 1935 m. Velionis pali
ko šiek tiek turto. 

Balčiūnai Augustinas ir Por 
vilas, kilę iš Židžiūnų kaimo, 
Krineinos parap., Gulbinų vai., 
Biržų apskr., į Ameriką iš
vykę prieš 1914 m. 

Bilotas Petras, į Ameriką 
išvykęfe 1910 metų pavasarį iš 
Žemaitijos ir pradžioje gyve
nęs Brooklyn, N. Y. 

Birštonas Vincas, i Jungt . 
Amerikos Valst. išvykęs 1913 
metais ir iki 1928 metų gyve
nęs 1535 Wood St., Philadel-
phia, Pa. 

Feder Loui's, į J . A. Val
stybes išvykęs 1923 metais ir 
iki 1933 metų gyvenęs 169 S. 
Fi rs t St., Perth Amboy, New 
Jersey. 

Jančiauskas Vladas, kilęsę 
iš Semeliškių Būdos, Trakų 
ap-skr., į J . A. V. išvykęs 1912 

Nieko nepelnę viską 
sunaikino 

Sekmadienį plėšikai įsilau
žė į trijų firmų ofsus: Egyp-
tian Lacąuer Manufacturing 
Co., 3052 Carroll Ave., Globė 
Duplicating Supply Co., 2849 
Lake gt., ir McGuire Wreck-
ing Co., 225 No. Francisco 
Ave. 

Piktadariai.' tikėjosi rast i 
pinigų. Bet nusivylė, nes nė 
vienur nerado nė cento. 

Tadi iš pykčio jie išgriovė 
ir sunaikino ofisų vidus. 

šios žiruos: kada įsteigta, ko
kios rūšies, kokiu adresu yra 
biznis, kiek dirba darbinin
kų, kas įstaigai vadovauja i r 
kiek («aždaug) įstaiga įver
tinama. 

Visos įprašomos ir renka
mos žinios yra tik statisti
kai ir istorijai. Tad prašoma 
teikti jas pilnai ir atvirai. 

pras tas karinis įkarštis. Te
nai įsigalėjusi santarvininkų 
karo propaganda. 

Už malonią ir lietuvišką 
kooperacija Konsulatas karš
tai dėkoja draugijoms ,ir as
menims, kurie jau atsiliepė ir 
kurie dar atsilieps. 

Lietuvos Konsulatas, 

Žuvo mirusio majoro 
Cermako sesuo 

Automobilio nelaimėje Ley-
den miestelio ribose žuvo Mrs. 
Antbinette Stepanek, 56 m. 
amž., mirusio Chicagos majo
ro A. Cermako sesuo. Jos vy
ras sužeistas. 

'•'mnvc* •':*.-' • • WIIW,W». I TO.'- ' - ' . 'W 

Suimta už vyro 
nušovime 

Eestorane, 1144 W. Har r i -
son, nušautas Robert Sarley, 
45 m. amž. 

Policija suėmė nušautojo 
žmoną, Mrs. Stella Sarley. 
Sumtoji iš pradžių tvirtino, 
kad jos vyras pats nusišovęs. 
Paskiau išpažno, kad j i šovu
si į vyrą.. Sakosi ji nežinoju
si, kad revolveris užtaisytas. 

Rokiškio aptekr. ir 1931 m e 
tais gyvenęs 195 Queen, To
ronto, Ontario, Canada. 

Kirmonas Stanislovas, sū
nus Petro, gimęs Klangių. kai
me, Velionos valse., 1929 me
tais gyvenęs Pit tsburgb, Pa. 

Klinga Rapolas, 1927 m e 
tais išvykęs į Kanadą: ir gy
venęs 9 Beta St., Hamilton. 
Ontario, Canada. 

Kurpiniai Juozats ir Anta
nas, kilę iš Utenos apskr. P<i 
motinos mirties Lietuvoje yra 
likęs turtas, kurį savinasi vi
sai svetimi. 

Mackevičiai Jonas ir Tarno 
sius, 1923 metais gyvenę Sy 
racuse, New York. v 

Mančiunskas Boleslovas, į 
J . A. V. išvykęs 1911 metai ' 
ir pradžioje gyvenęs Boston 
Mass. 

Rukytė Uršulė, kilusi i* 
Mastaičio vienk., Gruzdžių v. 
Šiaulių apskr. 

Sudintas Kazys, prieš de
šimtį metų išvykęs į Kanada 
i r 1936 m. gyvenęs St. Balikte 
de Kilkenny, P . Q., Canada. 

Ventiliai Liudvikas ir Ze> 
nonas, Amerikoje pasivadinę 
Luis Wintil ir Zenon Wintil. 
iki 1934 m. gyvenę Claridge 
Westmorelanid Co., Pa. 

Kai kuriems iš ieškomųjų 
priklauso tur ta i bei palikimai, 
kurie gali tekt i 'svetimiems 
neatsiliepus teisėtiems įpėdi
niams. Ieškomieji arba apie 
juos žinantieji maloniai pra
šomi rašyt i : 

Liet. Generalinis Konsulatą? 
16 West 75th Street, 

New York, N. Y. 

PRANEŠIMAS 
" D r a u g o ' r skaitytojai daba* 

gali nusipirkti " D r a u g ą " ant 
State ir VanBuren gatvės, 
šiaurvakariniame kampe. 

aukų pakvitavimas 
Nr. 36 
Vilnijos lietuviams. 

Providenee, R. L, suvieny
tų liet. dr-jų surengto gegužes 
20 d. B r. Motuzų filmų vaka
ro proga surinkta prisiuntė 
B. Simonavieius $287.05 

(Vakarą rengė: DLK Gedi
mino Dr-ja, Šv. Jono Krikšty
tojo Dr-ja, SLA. 347 kp., Am. 
Liet. Pilieč. Pašalp. Klubas; 
aukojo $50.00 — Am. Liet. 
Pilieč, Pašalp. Klubas; po 
$25.00 — DLK Gedimino Dr-
ja ir J . S. Karpavičius; po 
$10.00 — Sv. Jono Krikšt. Dr-
ja, Brklge Club Beverage Co. 
(B. Simonavieius ir A. Del
tuva) , V. Bielskis; po -5.00 — 
Br. Motuzai, J . Rusas, St. Ru
sas, J . Cickevičius su žmona, 
A. Vaitkūnas su 'šeima, B. 
Bernotavičius, J . ir M. Bane-
vičiai, A. ir P . Žideckai, Al 's 
Cafe, Dr. B. Chapas; po $2.00 
— J . Brazauskas, V. Guda-
šauskas, P . Merkis, Z. Cilcius, 
F . i r J . Rusai, V. Benkaus-
kas, V. Vasiliauskas; po $1.00 
— A. Gumauskas, A. Šerkšna, 
J . Gudašauskas, Z. Lukšys, P . 
Vardera, E. Čiočis, J . Stane-
liūnas, Akulavičienė, A. Kli
mavičius, Larkowiez 'aite, K. 
Šeštokevičius, S. Kuprienė, A. 
Ladišius, S. Baronas, S. Kei
sis, Z. Masilionis, M. Marke
vičius, K. Puodžiūnas, V. 
Paplauskas, F . Jokša, A. Del
tuva, P . Griška, M. Griškienė, 
J . Reižis, F . Karpavičius, J . 
Lebedinskas, S. Sužiedėlis, M. 
Svikliūtė, J . Adamonis, S. Re-
znkevičius, E. Lukšienė, K. 
Sviderskas, F . Dvareckas, J . 
Deltuvienė, L. Gaidmauskaitė, 
U. Gucauskaitė,. B. Janušaus
kas, K. Brazauskienė, A. Aliu 
konis, M. Jurgelevičius, A. 
Martušis, V. Meciunis, A. Bel-
kus, A. Bartulevičius, K. Vait-
kūnienė, B. Valaitis, J . Žide-
lis, ^ B . Bartulevičienė, L. C. 
Gallagher, A. Baravykas, F . 
Stašinskas, A. O. Avižonis, K. 
Urbonas, V. Dzekevičius; va
karo pelnas — $22.65). 

. Markuzas, Detroit, Micb. 
$10.00 

J . ir O. Rudzinskų vedyb. 
gyv. 25 metų sukaktuvių pro- ; B E M K I T E PLATINKITE 
ga sur. pris . J . Pilkauskas I 
Hartford, Conn -15.25 | /KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. 

(Aukojo po $1.00 — J . Rud-
zinskas, O. Rudzinskienė, M. 
Tamkus, J . Urbonas, M. ir A. 
Kelėnai, Mikelkai, S. Mikelka, 
W. Shimkus, D. Shimkus, J . 
Giraitis, A. Ambrosas, A. Su
bačius; po 50c — J . Pikelis, 
B. Shimkus, J . Pilkauskas; po 
25c. — O. Visockienė, A. Ber
notiene, J . Margaitis, G. Da
gilis, Jack Dali) . 

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje, per ižd. K. P . Gu
gi $300.00 

Pittsburgb, Pa., Br. Motu
zų fimų vakaro pelnas, pri
siuntė P . L. Pivaronas $14.42 

Niagara Falls, N. Y. lietu
viai (gen. konsulo J . Budrio 
atsilankymo proga) . . $10.00 

(Aukojo po $1.00 — J . Ge
nis, J . Žiuklis, A. Urbonas, 
M. Kershis, A, Balčiauskas, 
P. Volungevičius, J . Jaruševi
čius, P . Žiulis, A. ir M. Gu
tauskai; po 25c. — St. Saulis, 
J . Jakimavičius, Gudelienė, 
K. JarČikonis). 

Viso $637.32 
Anksčiau skelbta $13,745.51 

Bendrai Vilnijos 
lietuviams j $14,382.83 

Ši suma pervesta Vyriau
siam Komitetui Vilniaus Kraš 
tui Remti. 

Consulate General of Lith., 
U6 West 75th St., 

New York City. 

APLINK MUS 
L. Gritis 

Pirmadienyje, birželio 10 
d., kun. Aleksandras Skripka, 
apleido Šv. Kryžiaus ligoninę 
ir grįžo į Šv. Kryžiaus kle
bonijų. 

Nors apleido ligoninę, bet 
vis dar yra daktaro priežiū
roj . 

Sveikiname sugrįžusį Šv. 
Kryžiaus parapijos kleboną ir 
linkime kuo greičiausia pa
sveikti pilnai. 

Ona Atkočiūnienė, dr. Pet
ro Atkočiūno žmona, išvyko į 
savo tėviškę Mahanoy City, 
Pa., aplankyti sunkiai sergan
tį tėvą. 

i"THAT LITTLE GAME'!,- BULL 

Banditams teko 
176 dol. 

Ketur i plėšikai sekmadienio 
vakarą apiplėšė restoraną, 
7840 S. "VVestern Ave. Iš savi
ninko ir vakarieniaujančiųjų, 
pagrobė 176 dolerius. 

S T o P i 
Vou RuMMy.-

I>OKIT *~(oo 
KMou) OJE E>ET 
OK "CHE Firisr 
ROONL> FACE OP 
&EFORE YoO 
t>EAL AN0TX6R 

7 

*STUD" t>EAC 

OH> m 

\NEUU, HAMO 
T H E CARI^S 

I You'flE READt 

"tHOSE CARCft \ 
&o VNTO \ 

TUE 0 \SCAOD. 

-CHAT PACK / 
T>oyJN A N D f 

DONT *~(6ocH 
VX ONTlL UJ6 
"VEUU t o O ' 

H ^ Aces "BAcvC "Tb 

HAS ~(° WSCARD - ACH ^ j 

A UING.« , r—3 
tiosu fc£ (AOūB 

\TS ALU I I CAttEFUU, 
WRONG THAT I Vou SA?,-
MORt>ER tS L OR l'LL BEHD 
A ca\tA&t- l YOOR FAc1^. 

Diu ANVBnt^ 
6EE ^ou 
CO \̂E l N HERC T 

VFTHAT, 
Top ONĖS 
The CARD 
\ uJANtED ; 
yoU'UL BB 
TIGK.UN' 
A HARP 
&EFORE 
MORMU4'. 

Golfininkas Sam Snead (dešinėje) sveikina savo oponentą 
Lawson Little, kurs daro pažangą National Open Golf tur-
namente, Clevelande. (Acme telepįoto) 

Ateme laikrodėlį, 
70 dolerių 

Grenshaw gatvėje plėšikai 
užpuolė Al. Pollack, 1115 S. 
Karlov gat. atėmė laikrodėlį 
vertės 75 doL ir 70 dolerių 
pinigais. 
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