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T R U M P A I 
-

Dr. K. M. 

Amerika smarkiai ginkluo
jasi. Niekad nebuvo skiriama 
tiek daug pinige ginklams, 
kariuomenei, laivynui, lekhr-
vams kiek šiemet. Prieš ką. 
ginkluojami ? Prieš tuos, kurie 
ruošiasi išpiešti J . Am. Vals
tybėms laisve, turtą, gyvybę. 
Visi diktatoriai: Stalinas, 
Hitleris, Mussolini nepaken
čia demokratinių valstybių. 
J . A. V. yra didžiausioji pa
saulyje demokratija. Todėl 
suprantama, kodėl J . A. V. 
nemėgiamos diktatorių šaly
se. 

SULAIKĖ NACIUS PRIE SEINOS 
APGAILĖTINA PRANCŪZIJOS PADĖTIS 

Kongresas paskyrė 4H bi
lijono dolerių apsaugai. Iš to, 
1,473 milijonus dol. laivynui. 
Tame yra pinigai 3,006 lai
vyno karo lėktuvams įsigyti, 
66 statomiems karo laivams 
baigti. Senatorius H. C. Lo-
dge pasiūlė, kad senatas pa
didintų kariuomenes skaičių 
iš 28OJ0OO vyrų į 750,000. 
Pats kongresas jaučia pavo
jaus artume, ir tariasi pasi
likti Wasliingtone kol tęsis 
(pavojus. 

ITALAI BOMBARDUOJA 
MALTOS SALĄ 

Mussolini paskirtas vyriausiu 
kariuomenės vadu 

BELGRADAS, birželio 11 d. 
— Laikraštis Vreme praneša, 
jog Italijos orlaivai bombar
davo Anglijos prieplauką 
Maltą ir jog didžiulė kova 
tarp Italijos ir sąjungininkų 
laivvno vyksta Viduržemio 
jūroje. 

New York Times birz. 7 d. 
rašė: "Atėjo laikas, kada, 
norėdami patys 

NEW YOKKAS, birželio 
11 d. — NBC radio stotis ga
vo pranešimą iš Londono, 
jog "Italijos kariuomene šį 
rytą auštant įvairiose vietose 
pradėjo atakas". Jokių smul 
kesnių zuinių negauta. 

Amerikiečiai privalome 
jau priimti visuotinės tauti
nės priverstinės karo tarny
bos systema. Me® tai sakome 
kaip laikraštininkai, kurie 
niekad iki tol netikėjome į 
išmintį panašus veiksmo 
taikos metu. Mes tai sakome, 
nes įvykių raida, neša mus be 
atodairos prie šios išvado's" 

Ką tai reiškia? Visuomenė 
ruošiama sutikti su privers
tina karo tarnyba taikos me
tu. Matyt, smarkūs, dideli, 
sunkiai nugalimi pavojai gre
sia J . Am. Valstvbėms. 

ROMA, birželio 11 d. — 
apsisaugoti,! Italijos karines jėgos prade-

tuo- ' ? 
jo veikti, bet kuriose vietose 
— laikoma karine paslapti
mi. 

Kariniai autoritetai išvyko 
iš Romos, kad tuo būdu pa
liktų miestą atvirą. 

Pranešimas sako: 
"Karo vadovvbe ir vyriau-

siojo štabo ir ginkluotų paje-

jus mokesnius. Taip pat pri
imta įstatymai priešo nuosa
vybei nusavinti, stabilizuoti 
kainas, mokesnius ir nuomas 
ir kaikurienvs nusikaltimas 
skirti mirties bausme. 

Po devynių mėnesių lūku-
riavimo Italija paskelbė ka
rą, bet kur ji pradės kovas 
prieš Angliją ir Prancūzija, 
kad išlaisvintų Viduržemio 
jūras ir paverstų jas tikrai 
"mūsų j ū r a " — nepaskelbta. 

Karalius, kuris paskutinia
jam kare buvo arti fronto li
nijų, paskelbė savo kariuo
mene.! pranešimą, jog jis ir 
vėl būsiąs su kariais ir pas
kyrė Mussolinį vyriausiu va
du ' ' vi#uo*e frontuose' \ 

Autoritetingi slaogsniai su 
silaikė nuo komentarų dėl 
Prezidento Roosevelto kal
bos. Laikraščiai tepranešė, 
jog Prezidentas pasakęs kal
bą, kurią jis pertaisęs suži
noję/s Italiją įstojus karan. 

Savo proklamacijoj į ka-

PRANCŪZAI SKUBIAI 
TRAUKIASI 

Gyventojai bėga Pietų 
Prancūzijon 
Paryžius ištuštėjęs 

BERLYNAS, birželio 11 d. 
— Vokietijos karo žinios skel 
bia, jog šiuo laiku " jau ne
bėra jokios tiesioginės ipran-
cūzų gynimosi linijos': šiau
riniam fronte ir jog Paryžiui 
gresia "greitas pavojus". 

Vokietijos oro laivynas tei-, 
kia žymią pagalbą žemyno» 
kariuomenei, ypač ten, kur 
reikalinga lemiamas smūgis. , 

Tuo pat laiku ir 

PARYŽIUS, birželio 11 d 
— Prancūzų vyriausioji karo 
vadovybė praneša, jog pran
cūzų— italų fronte viskas 
ramu. 

Prancūzų armija desperati-
nėj kovoj su vokiečiais deši
niajam sparne sulaikė nacių 
kariuomene prie Seinos upes. 

Pirmiau pranešta, jog\ vo
kiečiai keliose vietose perėjo 

A r . Seiną, bet negalėję pasistu-Anglna, *' . rfY .. _ 
. . , , , , meti pirmyn .ir apsupti Pary-tikslų l . ,. 

Vokietijos užs. reikalų ministras Ribbentropas (kairėje-
ir Italijos ambasadorius Vokietijai D. Alfieri praneša Ber
lyne gyvenantiems italams, kad Italija pakilo karan (Acme 
telephoto) 

pranesi-

del "psichologinių . ,. . , , n • w o zių is užpakalio, nuolatinai bombarduojama. . * r 

Karo vadovybes 
Džiaugdamiesi dėl vokie- m e s akoma: 

čių kariuomenės pasisekimų* " Patikrinta, jog priešo pa-
ir Italijos įstojimo karan vo-j s ta l lgO S pereiti Seiną tarp 
kiečių vadai pareiškė, jogj j ū r o s įr Aise sulaikyta. 
Prancūzijos likimas jau aiš-f "Xįeko naujo Aisne ir 
kirs. 

gų ministerijų raštinės <pali-, riuomenę Italijos karalius pa 
ko miestą ir perkeltos kitur". ' reiškė, jog jie turi !būti pasi-

Ministerių kabinetas, posė-
dyj paskirtam karo reika
lams, nuskyrė valstybei nau-

ruošę "sutikti sunkius ban-
dvmus" kovodami kartu su 
Vokietija. 

Martinas W. Dies, viešai 
pasmerkdamas komunistų ir 
nacių ruošiamo Amerikoje 
perversmo pastangas, pasakė, 
jog Amerikiečių laisves, gau
tos teisių įstatymu, niekad 
nebuvo skirtos apsaugoti iš
davikus. Čekai leido susijun
gti naciam į 1,500,000 grupę, 
ir nustojo nepriklausomybes. 
Lenkija buvo prisėta Hitlerio 
pataikūnų; Jis žinojo Lenki
jos armijos planus i r Lenkija! l^usiirs Lenkijos srities gy-
sugriuvo į 6 savaites. Olandi-i ventojus išmarinti badu. Vo-
joj 1,500 nacių pagrobė 380,-< k i e ( i l J kompetentinguose sluo-

GANDAI APIE GOERINGO 
ĮSAKYMĄ FRANKUI DŽL | 
METODŲ BTJV. LENKIJOJE 

DNB žiniomis, lenkų emi
grantų spauda ir Londono ra
dijas paskelbė žinią apie ta
riamą maršalo Goeringo pasi
kalbėjimą su Lenkijos gene
raliniu gubernatorium Fran
ku. Goeringas įsakęs Frankui 
iš Lenkijos padaryti ūkinį 
kapinyną, išvežti vieną mili
joną lenkų vyrų ir moterų, o 

DEMONSTRACIJOS 
PRIEŠ ITALUS 

LONDONAS, birželio 11 c 
Anglai reiškia savo jausimu 
dėl Italijos įstojimo karan ei
le demonstracijų. 

ŽINIŲ SANTRAUKA 

Karo pranešimai sako, jog 
vokiečių kariuomenė sėkmin
gai supa Paryžių. 

Vokiečių komentatoriai 
tvirtina, jog Prancūzijos pa-

WASHINGTONAS. — Pre-r dėtis tikrai apgailėtina i r k a s | tVysdešimt penkių myliu nuo 
zidentas Rooseveltas pratęsia valanda blogėja. Mussolini i" sostines. 

paskubino 

Meuse fronte. 
"Alpių fronte mūsų ka

riuomenė pasiruošus, bet ne
buvo užpulta". 

Vokiečių tankai jau pasie
kę Paryžiaus apylinkes, nors 
vvriausias frontas ne arčiau 

Kartu su pykčiu prieš Ita
lija maišėsi pasitenkinimas 
dėl Prezidento Roosevelto AMERIKIEČIAI TIKISI 

PAVELDĖTI ANGLIJĄ 
BERLYNAS, birželio 10 d. 

Laikraštis Frankfurter tiek pat dėmesio į Prezidento 

neutraliteto nuostatus Itali
jai. Kaltina Italiją smogus 
'•durklą" į " kaimyno nu
garą". 

ROMA. — Italijos žemy
no, oro ir jūros kariuomene 

kalbos, kurioje jis pažadėjo | kariauja prieš sąjungininkus, 
sąjungininkams J. A. Vals
tybių materijalią paramą. 

Spauda atkreipė beveik 

stojimas karan 
galimumus greitai pergalei. 

Vokietijos kalbėtojai prita
rė Mussolini ir užtikrino, jog 
Šveicarijos, Jugoslavijos, 
Graikijos, Egipto ir Turkijos 

Paryžius ištuštėjęs. Vy
riausybė persikėlė provinci-
jon "ku r nors Prancūzijoj". 
Kai dauguma mini'sterių iš
vyko pietinėn Prancūzijon 
premjeras Reynaud nuvyko 

Zeitung rašo, 

000 miestą. J. Am. Valstybė 
se yra į 100,0CQ veikiančiu 

jog amerikie
čiai tikį paveldesią svarbiau
sias Britų imperijos nuosa
vybes. 

"T ik ta i " , rašo laikraštis, 
" j ie nenori, kad jų tauta šian 
die susitiktų su tokiomis mil
žiniškomis kliūtimis ir neno
ri, kad Europoj karą laimėtų 
nacionalsocialistinė Vokietija 
ir fašistinė Italija. 

kalbą, kiek į Italijos paskel
bimą karo. 

Karalius fronte paskelbė Mu-
T • TA i • i parftiskė, jo 

ss-onni vifsos Italijos kariuo-j * i A I ' 
menės vadu. 

PARYŽIUS. — Prancūzai 
sulaikė priešą už Seinos. Prie 

neutralitetas bus nepaliestas. f r o n t a n Sostinės gyventojai 
Dienst Aus Deutschland būriais traukia įpietus. 

g ' ' tos šalys žino, Rytinio fronto šiaurėje vo-
kad Mussolini žodis lygus kiečių kariuomenė pasiekė 
garantijai". Marną ir Chateau Tliierry, 

National Zeitung rašo, jog, 1914 m. karo laukus, bet 
iau iki šiol Italija Vokietijai karuose ji jau 
» l • • • 

Londone, Liverpoolyj, Ed-į šai "neužpuolė' kariuome-
niburge ir kitur piktos m i- nes prie Alpių. Vyriausybė 
nios suruošė demonstracijas išbėgo iš Paryžiaus, 
ir riaušes. Kol policija suspė-

daug giliau 
nes Prancūzijoj negu 1914 me-

ksniuose pabrėžiama, kad ta 
riamasis įsikvmas vra visiš-

komunistų, bet komunistai k a * galvotais . Jei tokio įsa- "Amerikos interesai, kaipi į^ahr- itarič 
kontroliuoja kitų organizaci-!kvTri(> tekstas butų skelbia- jUos supranta Rooseveltas i r u ^ ^ ' i , ^ ^ , 
jų 2,000,000 narių. j ™a'* t a i ™* tas e s a s T**1'*! l e n " kiti vadai, nenukentės 

Komunistai gyviausiai v e i J k u suklastotas. 
kia New Yorke, Detroite, Chi-

jo minią sulaikyti, išdaužyta; 
daugelio italų krautuvių lan-| 
gų. Edinburge suareštuota 
apie 100 asmenų. 

Riaušės prasidėjo kai Scot- | prancūzus 

BERLYNAS, birželio 11 d. 
— Vokietijos kariuomenės 
dešinysis sparnas ir v i d u r į Į j V J J ^ " kariuomenes 

sumušta* įjvayik0 v o k H . , i a l l , 

milžiniškai pasitarnavo, 
dėl Italijos Prancūzija ture-į tais. 
jo laikyti savo pietiniam pa 
šienyj 1,500,000 kariuomenės 

Dėl Anglijos Vokietija pa-1 linkybių, mmistenus 
sisako, jog Norvegijos kapi-j kraustyti į provinciją 

ištraukimas 

"Vyriausioji karo vadovy
bė prašė dėl susidėjusių ap-

1881-
Tai 

be paliovos vejasi 

są-
1S 

jūros 

1 

dėl *es 

eagoje ir Pittsburgbe. Prieš t a r p e g a l i būti ne vienas A-
komunistus ir prieš nacius! m e r ikos priešas. 
turės būti, nukreiptos jėgos, y e r t a patarti savo kaimy-

landjardas pradėjo suiminėti I ——— 
amus esant penk- j LONDONAS, birželio 11 d 

tosios kolonos nariais. I— Olandijos princese Julijo-! "Anglija 
Oficialių šaltinių pareiški- na ir jos dvi dukteris atvyko j prieiti nuo Siaurės 

Didžiosios Britanijos sus i lp - | m u A n g i į j 0 j įr kolonijose gy- į Halifax. N. S. iki Ekvatoriaus" 
nėjimo, bet neleistina impenL e n ą 25,0O0 italų, kurių 19,-] vieno laikraščio 
rijos sugriuvimas. Paveldėto-! oocT užregistruota svetimša-1 INSTANBUL, birželio 11 d.|l4 — 

birželio (1-

jau įvykdinta . 
Prancūzų žinių agentūra 

Paryžiuj, Havas, nutraukė 
pranešimus ir svetimosios ži
nių agentūros jau dalinai ar 

salima lengvai visai išsikrausti. Paryžiuj lai 
Ašigalio*krasčių jau nėra ir dauguma 
pareiškė 3,000,000 gyventojų išsikrau-

yra oro bazes, kuriomis galu-
inai apsupta Anglija. 

v ėdamasis. J stė. 

jai turi būti pasiruošę ,būti liais. Hussein Djahid Yaltchin LONDONAS, 
BUDAPEŠTAS. - Tikima, 

kad neišmaudytų jie Ameri 
kas revoliucijos ugnyje. 

nams, kurie dedasi su komu
nistais ar naciais prieš Ame
rikos laisvę, apleisti blogus 

Lietuvių tarpe turime ko-' "tavorščins", kad kartu su 

vertingais, 
ši- J°g Turkija ruošiasi 

kad palaikvtų pa-! Pasiųsta daugiau karinome- praneša, jog Turkija eina su __ D a i l y Telegrapli praneši- .iV? • n i n k a i n s 

padėti 

veldėjimą. Roosevelto ginklą- nes Prancūzijon 
,«.-i i • • • L o n d o n e a p s i a v v e n o N o r 

vimos politika, kaip ir jo įm- .. 2 fe-
vegijos karalius Haakon ^ II 

•'sąjungininkais visa širdimi" 
linki jiems pasiseldmo'". 

Rašydamas laikraštyj Ya-

laivv-i mu ^raitoje, Anglijos 
no bazėj Viduržemio jūroj, 
suimta visi italai gyventojai. 

p r i d M t a ! propaganda t u r i j — " ^ i T o n d ^ n T t ^ k o T r ' n i s a b a , Yal.^hin. .kuris y r a - — ^ ^ ^ " ^ 0 R A S 

munistų. Bet ne visi komu-! vadais, nepatekus į Dėdes k e i s t » ^ e r t e a b i e m s ivyk iaTnfe :Ibuvęs Abisinijos imperatorių/svari politinė figūra, sako,! Taip pat pranešama, jeg Chicagoj ir apylinkėj — 
nistų laikraščių skaitytojai Šamo aukštuosius namus ar palaikyti imperiją arba ją pa - | H a i l e Selassie, kuris pirma jog Mussolini pasirinko ne tą' Maltoje suimta visi Italijos vidutine 
yra komunistai, nors ir jų, priverstino darbo stovyklas, veldėti"\. gyveno Bath. ; arklį ir pralaimės. laivu krovniai. ra, švelnūs šiaurės vėjai. 
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Mondradarblams ir korespondentams rastų negrąžina, 
M neprašoma tai padaryti ir nepnsiunčiama tam tiks-

w.Uto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teise taisyti 
t trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač koreapon-

tcijas ami* savo nuožizroa. Korespondentų prašo ra-
i trumpai ir aiškiai (jei galima rašomąja mašinėle), 

paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole-
nlkos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
*ikrestin nededamos. 

gyvybinius interesus, gali paversti Ameriką, 
1 vergę sala, atsidūrusią, už £-3tų ir p*r gro-' 

tus maitinama. i i 

dkeibimų kainos prisiunčiamos nareizalavua 
tintered as 8econa-Class Malte r Marcn 11, 1910, at 
Cnicago. Illinois Under tne A«* of Marcn i . 1S7». 

To nebus. 
Jungtinės Amerikos Valstybes visais gali

mais būdais geibi}; sąjungininkams ir taip 
sustiprins savo saugumą, kad jokiu pavojų 
jai nekiltų. * 

Reikia pasakyti, kad Prezidento Roose-
velto pareikštas nusistatymas, tai milžimš 
kos šio krašVo žmonių daugumos nusistaty
mą^. 

Šį nusistatymą viešai ir atvirai pareikšti 
priveitė Mussolinio išėjimas į karą prieš 
sąjungininkus. Tą Mussolinio žygį p. Koose-
veltas Jabai griežtai, bet visai teisingai pa-Į Mergaitėms užaugus 
smerkė. 

Mes ir MŪSŲ Vaikai 
Šitie straipsniai disku-. Vieną, antrą ir trečią kartą 

suoja kai kurias prob- netyčiomis fcuejo. Jaunikaitis 
lemas tarpe ateivių te- pakvietė mergaitę į judž.ius. 

, vų ir jų Amerikoje gi- Parėjus namo ji prašė moti-
i 

musių vaikų. Su įvai- nos, ar gali išeiti su vaikinu, 
riais klausimais bei pa- Motina piktai pradėjo t a r t i : 
stabo mis prašome kreip tai "per jauna' ' . tai a nezi-

Negarbingas Fašistų Žygis 

Italijos diktatoriaus Mussolinio žygis — 
įstojimas į karą prieš sąjungininkus (Di-
diutfą Bi*Ukaij4 ii* xJnauouzxJąy yra labai ne
garbingas, biaurua. Jis yra smerkiamas vi
sų, kuriuose dar yra likę teisingumo ir žmo
niškumo jausmo. 

Ne taip būt buvę biauru, jei Italija kartu 
su Vokietija būtų pradėjusi karą. Bet da
bar, kai mate, kad naciai jau supa Prancū
zijos sostinę — Paryžių ir ji, Italija, užsi
manė dalimis grobiu. Tikrai geng^terišku 
būdu ji smoge su peiliu į nugarą save arti
mam kaimynui, kuris jai nekenkė, su kuriuo 
geruoju galėjo susikalbėti ir susitarti. 

Italai pasielgė taip, kaip anuo kart len
kai, kuomet jie užpuolė Čekoslovakiją, kai 
ši Vokietijos nacių buvo draskoma. Kaip a-
nuo kart civilizuotasis pasauli^ piktinosi 
Lenkija, taip šiandien jis piktinasi Italija ir 
smerkia jes* diktatorių Mussolinį. 

Lenkijos žemėlapyje nebėra, ją pasidalino 
tarp savęs jos •gerieji" kaimynai — Vo-
kieuija ir Sovietų Rusija. 

Yra pavojų ir Italijai. 
Italija ilgai kariauti neištesės. Pradžioj 

ji puiĵ  hitlerišku būdu ir, žinoma, šį tą, lai
mės. Bet ne taip jau greit sąjungininkus su
triuškins. Karas dar nebus laimėtas, jei ir 
Visa Prancūzija būtų užimta. Kol Prancūzi
ją užims ir Hitlerio ir Mussolinio jėgos iš
sisems. Ilgam karui jie nėra prisirengę. Da
bar jau nebėr abejone^, kad sąjungininkams 
ateis į talką Jungtinės Amerikos Valstybės. 
Pirmiausia sąjungininkams bus prisi.atyta 
karo medžiaga, o vėliau gali ir ginklą prieš 
vokiečius ir italus pakelti. Tada apie sąjun
gininkų pergalę abejonės nelieka. Kokioj po
zicijoj atsiras tada Italija, nesunku yra įspė 
ą 

Mussolinis įtraukė į karą italų tautą prieš 
jos valią. Itala^ kariauti nenori ir jie nėra 
pirmos rūšies kariai. Užsitęsus karui ilgesnį 
laiką, tauta gali pasijudinti, sukilti prieš fa
šistus ir Mtfcsolinio viešpatavimui padaryti 
galą. Tos progos italai seniai laukia. 

Sąjungininkai, be abejojimo, žinojo, kad 
Mussolinis išeis prieš juos. Dėl to jie yra 
pasirengę atremti italų puolimus. 

Ir Urbšys Maskvoje 
Praėjusį pirmadienį ir J. Urbšys, Lietu

vos uiBienių reikalų ministras, išvyko į 
Maskvą specialiu lėktuvu vesti derybas su 

tis į Foreign Language nai ką darai", ta.i " j o visai 
Information Service, — nepažįsti". Ir, sykį prafiėjus, 
Parents, 222 Fourth A-1 nežinojo kada sustoti. Moti-
venue, New York City.'nos gimtinėje vaikinas atvyk

davo į tėvų namus ir prie vi
sos šeimos kalbėdavo 'su jau-

Kai kuriuose namuose, m e r - ! n a j a N e t e į n a n t pasivaikš
čioti senesnis šeimos narys 

pusketvirto milijono pneška 
rinių brošūrų, iš kuriu dau
giausia parduota partijos sek-

itėms užaugus, prasideda 
visokie nesusipratimai tarpe; drauge su jais eidavo. Aliei 
jų ir tėvų. Tas ne tik liečia j j a i n e r ū p e j 0 , kas, "sename 
šeimas, kurios jau per i lg^ 'kraš te" buvo daroma: ji no-
laiką čia gyvena, bet ypatin-. Y^Q ^ daryti viską taip, 

Sovietų vyriausybe, kurias pradėjo seniau1
 g^į liečia tas šeimas, kurios k a i p j o s am.erikoniškos se-su-

nuvykęs ministras pinnininkas Antanas Mer-| neseniau'sia atvykę. Mergai- Į t g s d a r 0 I r jį s i a p t a i sutiko 
kys su savo palydovą^ gm. Rėklaičiu ir t§9> . s l l l a u k u s į 0 š penkiolikos, '-jaiinajį. Namie je.i tik išsita-

. P. Mačiuliu. 'šešiolikos ar septyniolikos - • vaikina, tėvas grąsr-' Browder Takes His Case to1 §8 

BROOKLTfCN. Y. — Tau-
tininkams pradėjo kulnys dre
bėti. Rokunda tokia. Balšavi-
kų gazietos rašo, kad "Balti-
morės adv. Laukaitis tautinin-

tą, kad partija yrą paskleidus j kams būsiąs nereikalingas, nes 

PO SVIETĄ PASIDAIR US 
BROOKLYN, N. Y. -

"Laisvei" Lsdrūkavojus kom-
nacų partijos mitingui rapor 

jis neišrinktas SLA. preziden
tu." Daugielis bet gi šią ro-
kun<lą aiškina atbulai, būtent 

būtent "Whose War Ls l t " 
(415,000 kopijų), "Stop tlie 
AVar" (225,000 kop.) ir -'Kari 

išvyko į Maskvą išaiškinti kilusį Lietuvoje T "X7 r T \~\ \ MO ** 
incidentą su bolševikų kariais, vėliau-dar J f ? f r f U P a t m k a :

 +
nef0U

; na pora pabėgo ir apsivedė 
pridėta, kad ves prekybos derybas, tačiau, klausyti tėvų, jau nepatenkin-, m trmapo l a i k o A l i e i j a p a 
kaip spėjama, Maskva stato Lietuvai, Latvi- t o s visuomet būti namie. Jos t i m a t ė 6 a v o k l a į d ą . Apsive 
jai ir Estijai naujus reikalavimui*, kuriais 

\ siekia dar stipriau įkelti koją į Baltijos 
kraštus ir susiaurinti tų valstybių suvere
nitetą. 

Nieko daugiau nelieka, kaip tik tikėtis, 
kad Maskva nebenorės dar labiau pažeisti 
savo mažuosius kaiiriyni:)}, kurie nieko blo
go jai nėra padarę ir nesirengia daryti, ku
rie visuomet palaikė draugingus su ja san
tykius. 

nori dėvėti gražesnius drabu- d n g j o s y y r a s v i r t 0 i kitokiu, 
žius, vartoti visokias padai- jgsį}ig0 savųjų, bet nedrįso 
linimo išmislas, veidus tepti, I 
draugauti &u kitomis mergai
tėmis ir jaunikaičiais ir jau 
nenori anksti namo pareiti. 
Jau jas vilioja, visokios va
karinės partijos, su kitais jų 
metų draugais nori lankyti 
teatrufe, judžhis, šokius -ir 
kitas pasilinksminimo vieta's. 

I Tėvams reik šaltai ir supram Rengkimes ir Budėkime 
Juo labiau išsiplečia karas Europoje, juoj tančiai į tą viską žiūrėti. 

Prieš šimtą metų, merginos daugiau valstybių sukniumba po imperialis
tų letena, juo labiau įsigyvena neteisėtumas 
ir neteisybės, bloškia į šalį visa, kas žmo
niška, teisinga, krikščioniška, juo labiau 
mums, lietuviams, tenka susirūpinti savo se
nąja tėvyne Lietuva ir budėti. 

Dievo Apvaizda ligšiol išlaikė Lietuvą ne
priklausoma valsJybe ir Vilnių jai sugrąži 
no. Tuo džiaugiamės ir, kiek leido mūsų 
gyvenimo sąlygos ir ištekliai, gelbėjome su 
vargusius Vilniau^ krašto gyventojus, pade
dami kraštui atsistatyti. Kiekvienas sąmo
ningas lietuvis jautė šventą parei^ padėti 
tautai labai svarbiame jos gy.onim^ monieu 
te. Kas galėjome — aukojome, kas turėjo
me atliekamo laiko — dirbome. 

Tikrai džiugu, kad Vilnius atsis.!ato, lietu
vėj a. Tiesa, dar ne viskas padaryta, ne vis
kas atstatyta. Dar ilgoką laiką reiks padir
bėti sujungtomis tautos jėgomis, kol didie
ji ir patys reikalingieji darbai Vilniuje bus 
atlikti ir jie, nieks neabejoja, bus atlikti, 
jei liepsnojančio karo ugnis nesutrukdys. 

šiais laikais prie visokių galimumų reikia 
būti prisirengusiais ir tikrai gerai prisiren-
gūsiais. Nežinia, ką žada ryJojus. Pustuzi-

prie jų eiti. Namie visokie 
piktumai, barniai ir nesusi
pratimai. Jų mažas vaikutis 
nieko kito negirdėjo, kaip tik 
piktus žodžius. 

Ši mergina apsivedė tik dėl 
to, kad išsisukti iš namų, kur 
tėvai jos visai nesuprato. Gal, 
nebūtų taip įsimylėjus į pir
mąjį vaikiną, jei tėvai kitaip 
su ja būtų darę. Jeigu būtų 
leidę su jos metų draugais 

retoriaus Browderio parašytų,' n^ Laukaitis bus tautininkams 
nereikalingas, ale Laukaičiui 
tautininkai bus nereikalingi. 
Grįžęs ir Rytų Chieago bal-
šavikų orakulas Pruseika jau 
išdavė tokį raportą: "Net 

daugelis negali iši'igeriuotij adv. W. Laukaitis (iš Balti-
kur partija dėjo pinigus už 
tas brošiūras, kad lietuviški 
komnacai nuolatos daro kolek-
tas Browderiui gelbėti iš ka
lėjimo. 

morės) palinkęs prie bendra
darbiavimo su kairiąja sro
ve. j ? 

ir moterys praleido beveik vi- draugauti, eiti su vaikinais, 
są laiką namuose. Jos prižiū- j u o g į g a v o n a m U g pa::.įkvies-
rėdavo namus, siuvo, audė ir, t i> g a l > ^ n ebūtų išėjus už 
gamino valgius. Mažai tebu 
vo mokytojų, slaugių ir ofi 

CHICAGO, 111. — Dabar, 
kas žingsnis — ir penktoji ko-
lumna. Štai, ir SLA. seimo 
rengimo komisijoj pasirodė 
esą penktoji kolumna. Prieš 
keletą dienų J. Balčiūnas, vie
nas išrinktų seimo rengėjų, 
gavo pranešimą, kad jis pra
šalinamas iš programų komi
sijos. Tokį patvarkymą pada
ręs SLA. 6-to apskričio pir
mininkas. 

Adv. Laukaitis iki šiol bu
vo tautininkų papuošalas. 

GARDNER, Mass. — Čra 
pirmojo. Tėvai tiki, kad tik 
patyrimu mergaites išmoksta 

sinių darbininkių. Tik vyrai Į g a n i į n t į valgius, namus tinka- buvo surengtos balšavikų pra
ėjo į darbą. Šiandien matome m a i y e g t i i r 1 1 ? b e t ^0(jei jįe kalbos. Aprašydamas jas vie 

nį senų, kultūringų, niekam ant kelio ne
žinoma, sąjungininkų padėtis žymiai pa- stovėjusių valstybių pikta naujosios gady-

sunkėjo, bet ji dar nėra visai katastrofiška nes audra parbloškė. Didelės, galingc)i val-
ir beviltiška. Jien^ daug drąsos pridavė stybės — Anglija ir Prancūzija — deda vi-
Prezidento Roosevelto kalba, kurioj pabadė- sas savo jėgas, veda žūtbūtinę kovą, kad 
ta sąjungininkams pagalba pristatant įvai- atsilaikyti. Ar atsilaikys — šiandien dar ne-
rios karo medžiagos. Tai yra didelis sąjun- drąsu yra spręsti. 
gininkų laimėjimas ir moraliniu ir medžią- i Atsižvelgiant į tą visa, nesunku yra nu-
giniu atžvilgiu. j manyti, ko'ciu akylumu Lietuva turi taude-

Ar šiaip ar taip kalbėsime, Mussolinis, iš-' ii, kaip turi būti vieningu ir prisirengusi. 
eidamas į talką Hitleriui, savo tautai už- i Ligšiol nebuvo nė vieno lietuvių tautos 
traukė didelę gėdą,, paplukdo ją kraujuose I svarbesnio reikalo ir darbo, prie kurio įgy-
ir gali įtraukti ją į tokią baisią nelaimę, iš i vendinimo nebūtų prisidėję Amerikos ne

augančius skaičius moterų 
4' dirvose", kurios prieš šimt
metį 'samdė tik vyru's. Eida
mos į darbą moterys tampa 
savystovios. Darbai ii* pinigai 
joms daug durų atidaro. Kas 
link namų, juose darbas ir gi 
palengvintas iki aukšto laips
nio. Joms nereikia galvoti, 
kaip šaltai užlaikyti maistą: 
tą atlieka elektriniai šaldytu
vai. Joms nereikia per visą 
dieną prie pečiaus tetovėti; *su 
elektriniais ir gaziniais pe
čiais maistas greitai pagami
namas. Joms nereikia dėti vi
sokius prezervus į stiklines: 
pigiau ir, kartais, geresnius 

mano, kad ji išmintingiau' nas Brooklyn'o "Laisvės" ko-
mąstys apie vaikinus nedrau
gaudama su jais! Juo dau 

respondentas pažymėjo, kad 
susirinkusieji "ne veltui pra-j 

giau jų ipažįsta, tuo lengviau leido laiką,': nes suaukojo 
pačios galės pasirinkti gere»- Į $5.75 kalbėtojo keliones lėšoms 
nius. 

Motinos klysta, jeigu mano, 
kad jų dažnas pasikalbėjimas 
apie atsitikimus ' ' sename 
kraš te" turės kokią nors įta
ką ant šios šalies jaunųjų 
Padėjimas čia visai kitoki'3. 
Reik kreipti dėmesio į ameri
konišką gyvenimą. Tėvai tu
ri suprasti savo vaikus. Jei 
vaikai pageidauja daugiau 
mokslo, arba nori rasti dar
bą, jei nori eiti su kitais jau 

padengti. Kalbėtojas buvo net 
iš Chicago. 

Praeitą subatą mano kaimy
nui Petrui Smirdąkui parėjus 
vėlai ir, žinoma, jau įsigėru
siam namo, per valandą na
muose siautė audra. Ant ry
tojaus žiūriu, Smirdakas be 
dviejų dantų. 

— Na, Pyt, kas atsitiko? 
Kas išmušė dantis! Ak tiesa, 
praeitą naktį namuose girdė
jau bataliją. BUTO muštynės? 

— No — atsakė Smirdakas. 

Tai kas tau dantis išmu
šė 

— Žmona 

— Kaip tai? Be muštynių? 
Kokiu būdu ji galėjo tau dan
tis išmušti? 

— Buvo taip. Žmona tik 
ranką pridėjo prie mano vei
do ir dantys patys iškrito. 

Lietuvoje (be Rytų Lietuvos) pakankamai vfeą kraštą medi-
buvo 872 praktikuoją gydyto- ciniškai aprūpinti. 
jai. Lietuvoje dar jaučiama 

kurios negreit išsilaisvins. 

Istoriška Kalba 

tuviai katalikai. Federacija ir Tautos Fon 
das šimtus tūkstančių paklojo ant tautos 
aukuro. Lietuviai katalikai ir dabar turi 
būti gerai prisirengę, tvirjai susiorganizavę, 
kad reikale visoons savo jėgomis Įstoti Lie
tuvai į pagalbą. Dieve, duok, kad to nereik
tų, kad aplink ją ūžiančios audros praeitų 

krautuvės parduoda. Vi<sokie Tiaisiais, ar sekti čia gimusių 
valytojai prisideda prie namų a m e r į^ į e gį ų papročius, geriau 
švaros. Joms nereikia taip| v į p ] ^ ^^ j a į s apkalbėti rim

tai. Jeigu negali su vaikais 
daug 

sunkiai namus .valyti. 

Prezidento Roosevelto kalba, užvakar pa 
sakyta Virginijos universitete, reikia vadin 
Ii labai reikšminga, istoriška. 

Ligšiol, tiesa, buvo žinomas Amerikos jos nepalietusios, nepažeidusios. Bet tikrai 
žmonių daugumos sentimen.as, bet vyliau- būtų nesaugu ir neprotinga nabudėti, nesi-
sybė dar nebuvo atvirai pareiškusi tą žino- rengti, kai gaisrai aplink siaučia. 
MU sentimentą. 

Dabar jau aišku, kad Amerika yra su są
jungininkais, kad Amerika jiemjs geioes i) 
ted pati visomis savo Jėgomis pradės stir-
rinti krašto saugumą. 

Anot prtr Roosevelto, Amerika negali pa-

ALRKF skyriai ir apskrity^; prašomi tuoj 
šaukti susirinkimus, sa.iraukti po savo vė
liava visas draugijas, kuopas ir klubus, su
šaukti lietuvių katalikų veikėjus;, aptarti 
tautos reikalus, siJ;icTganizuoti. pasidalinti 
darbą, kad trumpu laiku būt galima visą vi-

Šiandien moterims yra F*-] " sus i rokuot i " , yra čia 
giau nusipirkti gatavus dra-| vietų, kur galima gauti kuo 
bužius, negu pačioms pasisiu-! geriausių patarimų. FLIS. 
ti. Tokiu būdu praleisdamos 
mažiau laiko namuose mote
rys jo's imasi kitokių darbų. 
Jas jau viskas įdomauja. Jos 
randa visokių kitų svarbių j 
užsiėmimų. Ir mergaitės, tė-
mydamos tą viską, nenori na
mie pasilikti; jos ir gi nori 
laisve džiaugtis. 

neąiaža gydytojų stoka. Šiuo 
metu atidarytų apie 50 svei
katos punktų, kuriems neat
siranda gydytojų. Apskaičiuo
jama, kad dar yra trūkumą^ 
apie 500 gydytojų, jei norima 

Jei tu neduodi iš Dievo 
meilėj tu imi nuo Dievo ką 
tu duodi. 

Gėrimas sužeidžia žmogaus 
kūną ir dvasią. 

Pusantro Šimto 
Gydytojų Negales 
Praktikuoti s 

VILNIUS (E). Iš viso yra 
suregistruota apie 580 gydy
tojų, gyvenančių Rytų Lietu
voje. Iš minėtojo skaičiaus 138 

Kai kurie žmonės patenkin-1 gydytojai tikrai negalės prak-
| ti senoviška tvarka. Bet dau-i tikuoti Rytų Lietuvoje, kadan-
geliui nauja geresne. Jaunie-' gį jįe yra karo atbegėliai, o 
ji imasi naujausių išmistų.1 kai kurie pagal Lietuvos įista-
Vaikai nori laisvesni būti, o tvmus neturi atitinkamo cen-
tėvai juos visuomet kentro-; z o . Apie 440 Rytų Lietuvos 

silikti nuošali, matydama, kaip yra triuški- suomenę sujudinti į darbą, kad visi lietu 
namas visoks teisingumas, teisėtumas ir ko- viai galėtų savo auką tautos gelbėjimui ati-
vojama demokratija. Iaoliaeija yra pavejin- duoSL 
g% ntfc ji gali skaudžiai paliesu šio krašto LEONADAS ŠIMUTIS, ALRKF sekr. 

liuoti. Kas iš to išeina? 
Rašytojui įprisimena vienas 

gydytojų Sveikatos Departa
mentas numato suteikti teisę 

atsitikimas. Vadinsime mer- praktikuoti. Kai tie gydyto-) 
gaitę Alicija. Vieną dieną j a i gaus teisę praktikuoti, gy-
vykdama į grosernę suėjo jau- | dytojų šeima skaičiumi žy-
nikaitį. J is jai labai patiko.į miai padidės. Iki šiol visoje 

PrezjRooseveltas kalbą. Virglnia universiteto mokslo me
tų užbaigimoi iškilmėse.,Prezidentas pažada J . A. Valstybių 
paramą santarvės valstybėms. (Acme telephoto) 
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AMERIKOS KATALIKIŠKOJI SPAUDA 
UŽ TAIKĄ 

D R X V 6 X S « 
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I 
J . A. Valstybių katalikiš- naikinimai. Na ir vėl Ameri-! 

koji spauda ir katalikai yra ka gundoma ir kurstoma pa
griežtai nusistatę už taiką, kilti ir įsikišti į tas skerdy-
tai yra prieš Amerikos įsiki- nes. Versalio sutarties auto-
Simą į karą; Europoje. Kata- riams nebuvo reikalingas TVie-
likų vyskupai ir pasauliečiai vas, Jo maloningoji pagalba. 
vadai 'smerkia visam krašte Tad šiandien ir turimos Die-
vykdomą karinę propagandą, vo paneigimo sekmas. 
J ie teisingai pažymi, kad įsi 
kišimas nepadės santarvės vai 
stybems nugalėti Vokietiją, 
Vien tik sukels čia daugiau 
vargo ir skurdo. Amerikos 
jaunieji vyrai savo kraujo lie
jimu ir galvų guldymu nesii-

Katalikiškoji spauda seka] 
i savo garbinguosius vaidus. Viej 
ningai kovoja prieš skleidžia-) 

1 mą Amerikoje karinę propa-

grąžins Europai taikos, ne

gandą. 

Laikraštis Tablet, Brook-
lyn, X. Y., denuneijuodamas 

>• 

įves ten kokios nors naujos Hitlerio piktuosius darbus pa-
santvarkos i r neužtikrins pas- reiškia, kad šiandieninis ka-
tovios ramybes. Pasaulinio ras Europoje priklauso Euro-
karo laikais J . A. Valstybės 
visu savo nuoširdumu bandė 
Europai užtikrinti demokra
tiją, Amerika skaudžiai nu
kentėjo ir siekiamasis gražus 
tikslas neatsiektas. Jei tais 
laikais Amerika būtų stovė
jusi nuošaliai nuo tarptauti
nių kivirčių Europoje, būtų 
išvengta šiandieninio karo ir 
jo baisybių. 

Chicagosįj" arkivyskupijos 
laikraštis NeV World andai 
paskelbė a, a. kardinolo Mun-
delein paskutinį pranešimą 
arkivyskupijos kunigams. Kar 
dinolas prieš mirsiant numa
tė šioj šaly kilsiančią karinę 
propagandą. Įspėjo kunigiją, 
kad ji visomis galimomis prie 
monėmis tikinčiuosius ap
draustų nuo tos propagandos. 
Kardinolo spėjimai pildofci. 
Karo (propaganda šiandien 
žaibo grftičiu plinta visam 
krašte. Kraštui iš niekur nė
ra pavojaus. Propagandistai 

pai ir Amerika neturi reika
lo kištis. Tenai per ilgu's šimt 
mečius kovojama ir skerdžia-
masi už pirmybe. Amerika, 
norėdama įsikišti karan, pir
miau turi .išsižadėti demokra
tijos. 

Xorth\vest Progress, Seattle, 
"\Yash. peikia senatorių J. F. 
Byrnes (dem. So. Carolina) 
dėl jo atakų prieš lakūną 
pulk. Lindberghą. Kaip žino
ma, Lindberghas kovoja prieš 
Amerikos džingojistų įkarštį. 

Tnland Catholic, Spokane, 
Wash., plačiai rašo apr.e po
piežiais Pijaus XII nenuils-

Generolas Weygandas 
Po nepasisekimų Olandijoje gen. Fočo laikais, jis liko pa-

ir Belgijoje, Prancūzijos vy-j skirtas į generalį štabą. Bet 
liausiąs kariuomenės štabas, AVeygandas Prancūzijos ir An 
priėjo išvados, kad lig šiol glijos valdonų akyse labiau-
naudota apsigynimo taktika 
netinkama prieš Hitlerio blic-
krigą ir kad ją reikia pakeis
ti. Buvęs kariuomenės vadas 
(lameli n, buvo giliai įsitikė
jęs išstatytų tvirtumų galin
gumu ir visus kariuomenės 
veiksmus nnkreip? ne į puoli
mo taktiką, bet apsigynimo 
— pastojimą vokiečių kariuo
menei kelio. Kadangi ši tak
tika nebuvo pasekminga, tai 
keičiant taktiką, reikėjo ieš-

siai pasižymėjo laike santar
vininkų karo prieš tuo laiku 
naujai steigiamą Sovietų Sa
ja*** 1^20 m. Lenkijos ka
re, kada Raudonoji Armija 
santarvininkų jėgas atbloškė 
net iki Varšuvos, santarvinin
kai išsigandę Sovietų laimė
jimo, greitai pasiuntė sustip
rintas jėgas ir Weygandą pa
skyrė vyriausiuoju kariuome
nės komandierium. Weygande 
santarvininkai matė didžiau-

koti atatinkamo -/mogaus, ku-; sį Sovietų priešą ir juo neap-
tai naujajai taktikai ge- sivylė. Weygando komandno-ris 

riau'siai tiktų, kuris tokios jama kariuomenė išgelbėjo 
taktikos yra šalininku. Tokiu. Varšuvą ir pavergė vakarinę 
žmogumi yra gen. Maksime Ukrainą ir Baltgudiją. šitas 
Weygand, 73 metų amžiaus, Weygando pasisekimas buvo 
buvęs Artimųjų Rytų kariuo
menės vadu. Kadangi gen. M. 

didžiausias jo laimėjimas ir 
turčių akyse užsitarnavo di-

Mussolini kalba. Šioj kalboj jis paskelbė karą sąjungininkams. 

Tvirta Valia Kasdieniniame Gyvenime 

Weygandas turi karininku džiausios garbės. Vėliau, lai-
tarpe didelį autoritetą, tai jis ke Syrijos sukilimo, Weygan-
įr liko paskirtas užimti gen. das buvo pasiųstas Syrijon 
Gamelin vietą. j sukilėlių malšinti, kas jam ir 

Maksime Weygandas yra1 pavyko atlikti. Syrijos karttio-

1. Tvirta valia — 
pasisekimo pagrindas 

Amerikietis Tomas Ediso 

tai^arūvimV*"* taikąTir ™ * " * • n e t u f "CT tėvų. 
v , - v. . ^ -Nuo septintų metų užsidirb

us ramybes grązimmą Euro
poje. Popiežius yra pareiškęs, 
kad karu nieko negalima iš-
spręsti. 

Catboiie Union ir Ecbo, 

davo duoną, pardavinėdamas 
geležinkelio stotyj laikraš-

gimęs 1867 metais, Bruselyj, 
Belgijoj. Kas buvo jo tėvas, 
yra didelė paslaptis. Jis augo 
imperatorienės Čarlotės d va

rnų dešimtiem metų sukaktu- .anglais neteko vilties nios nu- , , , . . . , , ,-> 
v I r ,. m . „ re Belgiioie, nuo ko gal but 

ves galėjo pasakyti: "Neži-1 galėti. Tai patyręs Grantas- , . , 
nau nepasisekimo!" paprašė tarnų nunešti jį neš-

*'Taip galėjo padaryti Edi-' tuvucse karo laukan. Tuoj 
šonas, man toli gražu lig jo" , padėtis .persimainė. Amerikie
čiai pasakys koks "išmin- cių kariuomenė pasijutus stip-

rnenė ir žmonės, kovoje už sa
vo nepriklausomybę, buvo už
mušti. 

Nuo to laiko Weygandas 
ir buvo paskirtas vyriausiu 

ir paėjo gandai, kad jis yra Syrijos kariuomenės vadu iki 
imperatorienės Čarlotės vyro, I j 924 m e t u > T a i s m e t a i s ^ H 

ciup it 

karu negalima pašalinti Hit 
lerio ir hitterizm*o. Tik su 
Dievo pagalba galima nusi-

gi šaukia, kad Amerika turi: k r a t y t i #m h l o g i u N e k a r f t S > 

subrusti kovon prieš Hitlerį, ^ n u o S i r ( U ž m o n i u m a l d a y . 
nes po pavyki mų Europoje 
jis tuojau kėsinsis prieš Ame
riką. 

čius. Atliekamu laiku skaitė Gerai, brolau, negali ar ne
labai daug knygų bei laikraš- nori būti Edisonu, būk Enri-
čių ir darė mokslo bandymų, ku Fordu, šaltkalvio sūnum, 

Buffalo, N. Y., pažymi, kad, Kadangi atliekamų pinigų ne- kurio autontobiliai apsčiai 

rios rankos tvarkoma nugalė
jo priešą. 

Ar čia ne tvirtos valios vei
kimas? 

buvusio Meksikos imperato
riaus Maksimilijono, sūnus. 
Tai nedidelio ūgio žmogus, 
mažai viršijantis penkias pė
das ir 'sveriantis tik 120 sva-

i rų. I !*f 
Nuo mažens Weygandas bu-

turėdavo, tai dažnai atsisa- burzgia ir Lietuvos keliais, prie Žalgirio sutrėškė kry-
kydavo nuo pietų ir vakarie- kurio milijonais pasaulis ste- žiuočių galybę, kad idlpna, 17 

Kardinolas l>ougherty, Phi-
ladelphijos arkivyskupas, ir 
kiti arkivyskupai ir vyskupai 
nuolat ragina 'savo kunigus 
ir tikinčiuosius melstis už tai
ką, kad Dievas apsaugotų A-
meriką nuo įsivėlimo karan. 
Štai, I>wbuque, Ia,, arkivys
kupas F. J . Beekman pareiš
kia, kad Amerika prieš dvi
dešimtį metų skaudžiai nusi- KAUNAS (E). Šiuo me-
vyle pakilusi patvarkyti Eu- tu Kauno Valstybinėse ir pri-
ropą. Dabar Europoje iš nau- vatinėse gimnazijose baigia-
jo siaučia romėnų karniva- muosius egzaminus laiko 505 
las, vyksta baisios skerdynės, abiturientai. 

ra tinkamiausias įrankis įprieš 
Hitlerį. 

Ir kiti Amerikos katalikiš
ki laikraščiai vieningai kovo
ja už taiką ir prieš Amerikos I Ar ne skaudu buvo 13 me-
kišimąsi į karą Europoje. A-
merikos katalikai nuoširdžiai 
remia pa'sirengimą šalies sau
gumui ir smerkia karinę pro-
pagardą už įsivėlinią karan. 

P. T. 

nės, kad galėtų nusipirkti bisi! O kad žinotum kiek ji-
knygų ir reikmenų moksliš- sai pakėlė vargo, padėjo triū-
kiems bandiniams. Per savo so, kol pagamino automobilio 
uolumą; buvo įsitaisęs didoką modelį (dirbtinį pavyzdį ) ! 
knygynėlį ir laboratorijėlę 
(dirbtuvę, kurioje atliekami reikia ir Stefensonų, kurie 
moksliški tyrinėjimai). dieną dirbo medvilnės dirb 

tuvėj, o naktį triūsė apie ma 
šinafc ir, pagaliau, išrado ge 
ležinkelj. 

tų berniukui, kad už per ne
atsargumą išlietą sieros rūgš
tį (vitriolį) ir už įvykusį 

Ar kad Vytautas Didysis. vo auklėjamas kariškoj dva
sioj, giliai įskiepijant religija 
.ir ištikimybę karaliams. Tas 
išauklėjimas jį išlaikė ir iki 

Kartą piktadaris norėdamas 
sprogimą, kunduktorius jauną nužudyti Prancūzijos karalių 
mokslininką taip sviedė už, Napoleoną I pasislėpė tam

siame koridoriuje. Po kiek 
laiko pasirodė susimąstęs val
dovas. Jam praeinant* ištiesė 

Pmaes Thromgh Į 
Momttoūts 

* 
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ausų iš vagono, kad ir po šiai 
dienai liko kurčias? Ar neso-
pėjo jam širdis, matant, kaip 
įsiutęs konduktorius daužė už j priešas revolverį. Napoleonas 
subadautuk pinigus įsigytus tai pastebėjo ir ramiu veidu 
įrankius, švaistė per vagono, pažvelgė į niekšą, kurio ran-
langus įvairių ebemikalų (vai- j ka tuojau nuoviro. Napoleo-
stų) buteliukus? | nas lėtu žingsniu nuėjo to-

Ar mažais amerikietis „„-' l i au> ° J° P r i e š a s n i e k o n e " 
riminS ir nuleido rankas? Ne J l a u k c s Pai!P luk<>-

metų mergaitė Joana, d'Ark 
išgelbėjo nuo anglų vergovės 
Prancūzija, kad Vilius Telis 
atgavo šveicarams laisvę, ar 
tai ne tvirtos valios, ne pasi
ryžimo ir pasišventimo nuo
pelnas? 

3. Tvirta valia pergali ligą, 
net mirties pavojų 

Duglėsui Heroldui gydyto
jai pranašavo greitą mirtį 
"Mirti , palikti šeimą ir ma
žus vaikučius? Nieku būdu!" 
sušuko ligonis. Ir tiefca, po 
tos ligos gyveno dar ilgus 
metus. 

ko iš Syrijos atšauktas, nes 
būdamas didelis rojalistas jis 
pradėjo šnairiai žiūrėti į Pran 
cūzijoje pasireiškiantį demo
kratinį valdžioje įsigalėjimą 
ir tam priešintis. 1935 metais, 
culaukęs 68 metų amžiaus, 
Weygandas išėjo atsargon, ne
nutraukdamas su kariuomene 
ryšių. 

Kada Hitleris įsigalėjo Vo
šiu dienų dideliu kataliku ir j į v i j o j e ir užėmė Reino sritį, 
rojalistu. Sakoma, kad jis ir , W oygandas pareiškė: "Aš ne-
dabar kas d.ieną lankosi baž 
nyčion, o jo namai papuošti 
šventųjų ^ stovylomis. j 

Jaunas Weygandas labai 

nusimenu — j^igu tik Pran
cūzija pasimokins iš patirtų 
pamokų". 

Ar pasiseks dabar Weygan-

— parodys trumpa ateitis. 
Weyganda*s yra Fočo stra 

tegijos garbintojas ir visas jo 

Po dviejų metų ipafcidirbo te
legrafo aparatą, o būdamas 

Ar ne gražus tvirtos valiosi 

pavyzdys yra Kristupas Ko-1 

17 metų užpatentavo (parda- lumbas? Ar ne jo nuostabi 
ve) pirmąjį savo išradimą. Į drąsa ir nepalaužiama valia, 
Per to "užsispyrėlio" tvirtą: nenusilenkusi grumojantiemė* 
valią, retai kas šiandien nėra iš laivo išmesti jūrininkams 
girdėjęs gramafono garsų, ku- atrado Ameriką. Tasai dva-
riam išrasti jis pašventė tre-, šios galiūnas nebijojo nei is-
jus metus įtempto darbo. Jis; panų .pavyde, nei karaliaus 
savo patvarumu išrado tele-

mėgo kavaleriją ir visados no- dni staigiai ir trumpu laiku 
rejo būti Prancūzijos karuio- padaryti kariuomenėje atatin-
menej. Baigęs'kavalerijos ka- kamus perorganizavimus ir iš 
rininkų mokyklą, jis tuojau' apsigynimo pereiti į puolimą, 
įstojo į Prancūzijos kariuo
menę ir netrukus priėmė Pran 
cūzijos pilietybę. Laike savo 
kariuomenėj tarnavimo, pasi-Į teorijas persiėmęs. Jo tikslas 
žymėjo dideliu karinių daly-! įgyvendinti Fočo taip dažnai 

O kas palaikė Jurgio Vii kų 'supratimu ir tyliu, bet kai totus žodžius^ "Attaąue, 
šono Edinburgo profesoriau? j tvirtu nusistatymu. Jis greitai attaąue, attaąue..." 
(universiteto mokytojo), gy-j iškilo į g e n e r o ^ ir atkreipė Santarvininkai dar turi stip 
vybę. Kas pavadavo jo kais | generalinio štabo vado Joffre rios jėgos. Naujos taktikos 
dieni iš burnos ir nosies upe- domesį, kuris prioš pirmąjį panaudojimas gali dar 'sulai-
liais tekantį kraują? Kas da- pasaulinį karą vykdamas Ru- kyti vokiečius ir net paga-
vė galimybės nųpiauta koja, 
sergančiam dusuliu žmogui 
laikyti paskaitas iki akis už̂  
merkiant? Kas tam kankiniui 
suteikė malonų būdą ir pasi
tenkinimą gyvenimu? 

Kas palaiko fakiro gyvybę 
per 5 metvjte, maistui kasdien 
tesuvartoįant tik dvidešimt 
kukurūzų (turkų, kviečiai) 

I 

foną; elektros šviesą. O kiek 
jisai per penkerids metus pa
dėjo sveikatos ir išleido pi-
nigPJ> pagaminti pirmajai elek
tros lemputei! Ar ne patva1-
ra žmogaus, temiegančio tik 
4 valandas per parą, sutaupą 
milijonus dolerių ir įkūrė fa
brikus, kuriais ir dabar ste
bisi pasaulis? Ar be pasiry
žimo, be darbo šis kurčiujs 

^ i grūdu ir kokoso palmės riešu-Ferdinando retežių. Ar ne, \ v-i o*11"* *T 
tauto Didžiojo sugebėjimą, iri t o ^\™*™\^t£L 
patvara buvo Lietuvos ribas *»*>* **"»*. *»&»»* 

nuo apkrečiamų ligų? — Bro-

vadinamas šimto išradimų au-
Nurodomos kalnuose perėjos, kuriomis italų kariuomenė,! torium (padarytoju)? Tik 

kaip spėjama, pakils veržtis Praneūzijon. toks žmogus per savo aštuo-

praplėtus nuo Baltijos jūrų 
vakaruose, iki Juodųjų rytuo
se? 

O kiek dar būtų galima su
minėti pavyzdžių, kur tvirta 
valia, kaip sakoma, kalnus 
nugriovė. 
2. Tvirta valia nebijo priešų 

Kapitonas Grantas, krisda
mas prie Naujojo Orleano iš 
arklio sunkiai susižeidė. Ame
rikiečiai, tuomet kariavę su 

lau, tai galinga d.vas,ia! 

Phone Virginia 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

ffOLLYWOOD TNK Prop. 
•tvptainę nmėmrjumf snsiriTiki 
n8ins purėms, vestnverafi ir vi-

Hokipm* pareneimams. 
?417-19 WEST 43RD RTREFT 

Ohi«act>, T1L 

siion karinės misijos reika- bau juos sumušti, jei santar 
la'is su savim pasiėmė ir Wey-f vininkų karo siekiai^ ras st.ip-
gandą. 

Laike (pasaulinio karo, įvy

ra us pritarimo liaudyje... 

Į Weygandą yra sudėta 
ktfsio 1914 metais, Weygando daug vilties, tifc kad nebūti; 
autoritetas sparčiai kilo ir pavėluota. SaJ. (h. B.J 
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Adomaičių Bankietas 
Rašo Meškaitis 

Laukai j au baigiami vaiy- na sykiu į seklyiia. Mjeuepe 
ti, belieka vasarojus suvelt i ir paduoda seseriai pyragij mai-
linai rauti . Žmonės džiaugia- šelj — priimta anais laikais 
ai gerais metais, Dievui deko- važiuojant į bankieta vežtis 
j a už gera^ derliu i r giedra pyragų šeimininkei. Pastaroj i 
rudenį, kuris lek!o ramiai ir dėkoja ir priduria " k a m t»* 
laimingai javus suvežti į re ikia ." Visi vienu būriu įei
ki uonus. na į seklyčia, Adomaitis kvie-

Yieną sekmadienio popietį eia svetį į alkieriuku, tenai 
Adomaičiai tariasi, kaip su "dė l sveikatos" svečias išge 
tikti besiartinančius &v. Bal ną, dvi dagtinės taurikes, dcl 
tramiejaus atlaidus. Šiais uie-i mados papur to galva, ranka 
tais nekrito ir nesirgo nė vie- pabraukia ūsus ir abu grįžta 
nas gyvulėlių, avelės atsivedė į seklyčia. Besisveikinant i r 
po du, t r is girelius (ėriukus),! besišnekant štai smarkiai priv 
visi jie gražiai užaugo. Nema- važiavo Jadokai. Jadokas ne
šas žąsų pulkas žada gražų didelis, bet vikrus ir iškalbin-
pelna pirmosioms rudens išlai- gas vyras, kai gauna alučio 
doms. Užtat juodu nutarė per įsigerti. Sutikimas, sveikinimą 
atlaidus pakelti bankieta. Jų I sis, dovanų priėmimas. 8ve-
šeimoje ir giminių tarpe laiko- I tys pradeda nuo juokavimų ir 
masi paproeio į metus bent j bara Adomaičius, kodėl Gibai-

SOISSONS 

NT DE L'ARCHE 

\ 
G1S0RS 

f tį. 
• r\\ 
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LIETUVIAI DAKTARAI 
fel. CANal 5969 

DR. VVALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2155 West Cermak Road 

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

ir pagal sutarti. 

DR. F. C, MNSKUNAS 
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Y imą kar tę be pripuolamųjų 
reikalų, sakysim krikšto, šer
menų ir t. t., i šp rašy t i gimi
nes, art imesnius kaimynus. 
Ka ip gi, juk reikia su art i
maisiais pasimatyt, pasivai
šint i ; su kitais ir tesimatai 
per bankietus. Be to, nepra
šysi giminių pas save, neva-
žuok ir pas juos. l iytojaus 
diena Adomaitis užmerkė tr is 
pūrus miežių salyklai, kad su
spėtų padaryt i alų; nuvežė į 
mahma pikliavoti kviečių py
ragams. Adomaitiene pasirin
ko biinkietui du girelių, užme
tė penėti penkas žąsis. Nuta- nioti iš skarų. Žodžiu, šeimi-

eiai netaiso kelio. J o arklys 
galįs suklupti, a r koją nusi
laužti. 

Seklyčioj bentlra, gyva šne
ka. Tuo tarpu įvažiuoja į kie
mą vienas paskui kitą Biru
čiai, Švambariai, liumbinai, 
Maciūnai, Sruogiai, Brašiš-
kiai. Susikimšimas kieme per
duodant vežimus berniukams, 
sumišimas priesienyje ir sek
lyčioje besisveikinant t a rp sa
vęs. Xe vienas svečių atsiveža 
vieną kitą vaiką. Juos reikia 
iškelti iš vežimo, nuvilkti vir
šutinius jų drabužius, a r išvy-

Kovų frontas Prancūzijoje Hit.er.iui prieš prancūzus nu t raukus pcros milijonų kariuomene su tūkstančiais tankų 
šarvuotųjų dalinių i r keliose vietose prasilaužus per gynėjų pozicijas Paryžiaus kryptimi. (Acme telephoto) 

ir 

turi paruošiusios: pyragus, ir neva ginčai pradėti nuo graži žmona — didelis ūkis, 
mėsas, sūrius, ir prašo valgy-1 pirmųjų alaus stiklų įeina į didelės ir išlaidos. Keikia 
ti, nedidžiuotis, pasistiprinti, azartą. Rumbinas šiaip žmo-j daug darbininku, jiems vi-
Moterų gale lėkštes padėtos gus jau ramus, bet mėgstąs šiems algų mokėti, javai gi 
beveik visoms, peiliai ir ša-, ir mokąs pajuokauti, pradeda: I ir gyvuliai pigūs. Kai su vi-

LILTUVIAI DAKTARAI 

kūtės tiktai kai kurioms. Vy- , — Daušiškiuose tar tum g) 
rai apsieina be lėkščių ir ša-, vena šimtapūriai ūkininkai, 
kūčių. Drąsesnės moterėlės 

sais atsiskaitais, tai tiek te
lieka, kiek tamstoms visiems. 

ima su šakutėmis mėsą iš ben-
Švambarys gi atvažiavo sui Š.vambarys šypsosi, nusi-
senelių palikta teredeika. Aš kvatoja patenkintas mylimo-

dro bliūdo ir pradeda nedrą- ' jo vietoj sarmatyčiaus pasi-
siai valgyti. Kitos matomai rodyti žmonėms su tokiu ve-
bijodamos, kad nemokėsian- žimu. 

re kitą pirmadienį abiem va
žiuoti į Šiaulius nusipirkti ge
resnių miltų, cukraus, razinkų 

ninkėms ruošos ir bendro er-
midelio gana. 'Visi sugužėjo į . 

čios šakučių valdyti, laukia ir 
mano, kas daryti . Seimininke 
tą pastebėjusi ragina, sakyda
ma: " broliene, švogeriene, 
imkit su pirštais. Taip bus 
patogiau ir mūsų priprasta.! , 

— Tas tiesa — pagavo žodį 
Jadokas — Švambariui dva
re gvvenant reikėtų turėti 
mažiausiai du staininiu arkliu, 
karietą, žinoma, vežiką ir va
žinėti kaip ponas. O dabar lyg 

. . v. - . _ , . * Ko eia ziureti! Prašom v i s u s : , . , . , . . . . 
seklvcią, prašomi sėdasi ant v. ,, i : v. _ . .x. , , koks sklypeiniitkas, vargo sn-

pyragams, kavos ir kitų iškil-! suolų, šeimininkai kviečia pa-> "_ .v . . . . 
r _ m t i • » " o s rankos išsyk siekia mėsos mėms reikalingų daiktų. T ą 
savaitę prieš atlaidus Adomai
čiai siunčia savo sūnų užpra
šyti gimines ant alaus Sv. 
Baltramiejaus dienai. Praniu
kas labai patenkintas savo mi
sija. Viena, teks aplankyti ge
rąsias tetas ir dėdes; antra, 
tenka jam joti ant balnuoto 
arklio. Jodinėjo jis nemažai 
ant darbinių arklių, teko pa
t ir t i tam tikrų nesmagumų dėl 
arklių kieto nugarkaulio; da
bar j is patogiai sėdi ant bal
no, rankoj laiko smagią vyte
le, su kuria lengva iš aukštu
mos apsiginti nuo piktųjų šu
nų. J a m įsakyta nuvykti su 
pakvietimais į šiuos kaimus: 
Kipštus, Mekius, Dabkūnus, 
Daušiškius, Mingėlius, Lupai-
čius. Kvieslys į antrą dieną 
grįžo sveikas namo, tėvams 
pranešė, ką radęs namie, ko ( 

neracfcs. Visi dėkoja ir priža
dėjo ant alaus atvažiuoti. 
Adomaičių stropiai ruošia
masi bankietui. Daroma alus, 
kepama pyragai , pjaunami 
gyvuliai mėsai gaminti, dieną 
prieš atlaidus kepama mėsos. 
Atlaidų dieną šeimininkai pa
lieka namie, bet siunčia į 
bažnyčią vaikus, įsakydami. 
kad, pamačius gimines, nepa
mirštų pakviesti pas save ant 
alaus. Atlaidai pasibaigė, bet 
plačioje miestelio rinkoje ver
da gyvenimą.-, per atlaidus 
daroma ir arklių mugė. Ado
maičių giminės šį kartą neį
domauja muge, tačiau važiuo
j a į Gibaičius ant alaus. 

Pirmieji atvyksta Miežiai. 
Šeimininkė meiliai sutinka sa
vo mylimąją sesele, kviečia į 
vidų. Miežys, arklį ir vežimą 

pavedęs šeimininkų globai, ei-

sitraukti prie stalo. Vyrai ne-J 
sididžiuoja, eina pr ie stalo ir 
sėdasi vienas paskui kito. Mo
terėlės, prisilaikydamos etike
tės viena kitai užleidižia pir-
mesnę vietą; galutinai visi 
susėda. Kiek ankšta, bet nuo
taika puiki. Šeimininko padė
jėjas įneša putojančio alaus 
miežtuvą. Ant vyrų stalo ga
lo t rys stikliilės, ant moterų 
tiek pat . 

Pradedama pietai nuo "sve i 
k a s . " Sveikas kūmai, sveikas 

iš bendro bliūdo. Stiprinasi 
visos viešnios ir visi svečiai, 
užsigerdami alučio. 

Pa s kurį alaus stiklas il
giau pastovi vietoj, tą šeimi
ninkai ir greta sėdį ragina 
gerti ir kitiems nepavydėti: 
"Gerk , kūmai, kam taip ilgai 
stiklą laikai! Aš ištroškau be
laukdamas ." — ragina po de
šinei sėdįs kaimynas. ' Taip 
raginamas, po "būk sveikas ," 
išgeria stiklą, pripildo jį 

broli, sveikas švogeri. Jei kat- alum ir duoda "ištrošku-
ras " s v e i k a s " išgeriama ai- j š i am." Taip besistiprinant, 
aus stiklas, jis iš ąsočio pri- ' svečių nuotaika darosi kas 
pilamas ir įteikiamas užgerti. kartą linksmesnė. Šeiminin-
I r ta ip ra tu veja stiklas stik- kai daboja, kad ąsočiuose ne 

spaustas, įsisėdus į ratukus, 
varo kumelaite. 

— Aš, brač, ant tokio ūkio 
sėdėdamas be poros arklių nei 
iš kiemo nevažiuočiau, papi
rosas man būtų dantyse, ka-
peliušas ant galvos. 

— Kad aš pono role los-
čiau — teisinasi juokdamasis 
ir ramiai nusiteikęs Svambu 
rys — neturėčiau n ei tos ku
melaitės ir, tur būt, tariama
sis dvaras būtų nebe mano, 
bet banko kokio. 

— Tamstos, — įsikiša į kal
bą jo jauna, švelnu būdo ir 

sius žmonos žodžiais. 

(Bus daugiau.) 

LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES E. ZEKAS 
ATTORNEY AT LAW 

Mieste Oiisas: 
11 South La Salle Street 
Suiite 1701 Tel. Randolph 0331 
Naujas namų adresas: 

7019 So. Artesian A ve. 
Tel. Hęmlock 1940 

TeL YARds 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

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

Šeštadieniais: 11 iki 12 

CR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. jlalsted Street 

DR, P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

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

Telefonas HEMlock 6286 

DR. A, 6. RAKAUSKAS 
.?7iD7T?,JA.S IR CHIRURGAS 
^415 VV. Marąuerte Road 

Oi'iso valandos: 
10—12 vai. ryte 

» - 4 ir 6—8 vai. vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai! 

susitartus. 

DR. I E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 8650 

Antradieniais, ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
Tei YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

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

(2-tros luboa) 
TeL MIDway 2880 Cnicago, 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 1U iki 12 vai, ryto. 

DR. MAURIbk TČAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avenue 
TeL lARds 0994 

Rez. teL PLAza 3200 
3147 S. Halsted St., CtLcago VALANDOS: 

Pirmadieniais, Trečiadieniais Nuo * ^ 2 v. ryto; 2-

Akiniai, visokių madų, už $2.45 
pritaikyti akims, . u pilna garancija. 
Egzaminavimas akių. veltui. Lenai} 
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 pojret 

JOSEPH F. BUDRIK 
F U E N I T U E E HOUSE 

3409-11 S. Halsted St. 

1$. Tuo tarpu šeimininkes pa 
skuboinis neša ant stalo, ką 

trūktų alaus. Netrūksta nei 
valgių, nei alaus. Juokavimai 

rKIDS 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

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

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet, 

1 - 4 ir 6:30—8:30 vakare 

Telefonas CANal 7329 

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį. 
Sekmadieniais Išlipai pagal sutartį. 

Res. telefonas ŠEEley 0434. 

-3 ir 7-8 v. vak 
Medeliomis nuo 10 iki 12 vai. jbggĮ 

TeL Cicero 1484 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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 
Namu telefonas VIRginia 2421 

TeL YARds 5557 

DR. FRANK C. KVV1NN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

ir pagal sutartį. 

DR. P. J. BEINAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtworth 1612. 

Res. — YARds 3955. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 

TeL YARds 2246 

DR. C. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

SAVE BT 
MAU, 

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

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

Tel. CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 
V U.: Pirm., Ketvtr., šeštad. 0 Iki 8 v. T.; Antr., Trečiad. 9 iki 5 I>p. 

DABAR MOKAME 3 o ^ U Ž P A D £ T U S PINIGUS] 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUTINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fedftval sat-ing? and Loan Insurance Con>., Wasnington, D. G. 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 W. Marquette Road 

KLAUSYKIME 
Švltimiero 
W. H. I/P-: 

Rytmetiniu 

LIETUVIŠKU RADIO PROGRAMŲ 
R A Š T I N E 

6912 So. VVestern Avenue 

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 K1L. 

PROspect 4050 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROspect 1930 

Tel. CANal 6122 

DR.BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA: 
6631 S. California Ave. 

XtL BEPnbtioTMI 

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

DR. J. J. KOVVAR 
(Kowarskas) 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: KENwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS 

Oi'iso 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. 

Nedeliomis pagal sutartį. 

TeL CANal 0257 
Rez. tel.: PROspect 6659 

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

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

I iki 9 va i vftkftct 

i 
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Užtiko Lietuvos 
Kariuomenes 1765 
Mėty Vėliavą 

KAUNAS. — F^erk (Ven-

Naujo Vyskupo 
Dr. Brizgio 
Konsekracija 

Telsh; Vyskupui 
Kunigystes 50 Mėty 

KAUNAS (KSB). — Teisių 
vyskupas J. Staugaitis Šiemet 
birželio 24 d. švenčia 50 me
tų kunijcystes sukaktį. Kaip 
žinome, vysk. Staugaitis yra 
vienas iš steigėjų daug Lietu
vos švietimui nusipelniusios 
4 'Žiburio" dr-jos. Yra para 
šes kelete knygų, redagavęs 

4 'Vado 

> KAUNAS. — Egerio (Ven- KAUNAS (E). Gegužes 19 
grijoje) muziejaus <Urektorius, d. Kauno Arkikatedroje Ba 
Barcsay vienoje vengrų didi j zilikoje įvyko vysk. Dr. \ 
kų šeimoje užtiko Lietuvos Brizgio konsekracija. Kcnsek- lietuviška laikraštį 
kariuomenes 1765 m. vėliavų, 
kurios vienoje pusėje orna
mentuotuose reniuose yra ne-
stilizuotas Vyčio ženklas, o 
antroje pifseje, taip pat ri
muose, karaliaus Stanislovo 
Augusto paveikslas. Vel.iavos 

racijos apeigai atliko arki
vyskupas metropolitas J . SkVi 
reckas, asistuojamas vysk. M. 
Reinio ir vysk. Matulionio. Į 
iškilmes atsilankė šv. Tėvo 

va/ ' . Kapelionaudamas Yar 
šuvoje, lenkų spaudoje gynė 
lietuviškuosiils reikalus. Buvo 
išrinktas j seimą. Būdamas 
seimo pirmininku, išvykas 

nuncijus arkivyskupas Cento-' prezidentui Stulginskiui į už-
zas, respublikos prezidentas . sienį, kurį laikų ejo preziden-

viršuje yra toks įrašas: "Vi- Antanas Smetona, min. pirm. to pareigas. Telšiuos^ Įkūrė 
vat Stanislaus Augustus rex,". A M e r k y g b k a į | ^ M i J kunigų seminarijų ir išplėtė 

nistru Tarybos nariai, vysk. 
Staugaitis, vysk. Kukta ir 
daug naujojo vyskupo artimų
jų bei pažįstamų. Po konsek
racijos iškilmių įvyko pietūs, 
kurių metu solenizantą svei
kino arkivyskupai Metropoli- k s m a i Pagerbtas. Telšių 
tas J . Skvireckas, nuncijus Rupijos parapijose norima su 

o apačioje " P r o fide rege et 
j)atriaM (kas lietuviškai iš
vertus: "Tegyvuoja karalius 
Stanislova'* Augustas" ir "Už 
tikėjimų, karalių ir tėvynę"). 
Lietuvos kariuomenės keturi 
pulkai kartu su lenkais ka
riavo su vengrais ir vengrai 
su kariuomenės dalimi paėmė 
ir vėliavų. Po kiek laiko ta 
vėliava pateko į vieno veng 
rų didiko, buvusio vengrų ar 
mijos karininko namus ir tuo 
se namuose, kaip tų didikų 
šeimos turtas, išliko ligi šių 
laikų. Tokios Lietuvos kariuo 
menės vėliavos iš tų laikų nė
ra nei viename Vengrijcs mu
ziejuj. Vėliava yra dailininko 
piešta. 

Direktorius Barcsay norė
jo vėliavų atgabenti į Lietu
va. Bet šio karo pradžioje 

religinį veikime. Telšiuose y-
ra sudarytas komitetai. J. E. 
vysk. Borisevičiiū vadovau
jant, kuris rūpina-!, kad šis 
nusipelnęs * Bažnyčiai ir tau 
tai vyras, šia pr-jyc.i būtų tin 

vvs 

Pradėti Vilniaus 
Puošimo Darbai 

Susiorganizavo 
Vifc.:aus Gydytojai 

VILNIUS (E). Vilniaus VILNIUS (E). — (Jegužės 
miesto savivaklyl>ės ūkio sky-j 19 d. Vilniuje į teigta ViL 
riaus sodininkystės padeda- \ niaus Lietuvių Gydytojų I)r-
mas pradėjo didel io puošimo I gija, į kurių įsirašė apie 40 
darbus. Miesto centre yra per j gydytojų. Pirmame Draugi-
ĮCO didesnių ir mažesnių skve-l jos susirinkime; vienbalsiai 
rų, aikščių ir aikštelių, kurių nutarta kuo greičiausiai Vii-
visc:, bus tinkamai papuoštos,! niuje įsteigti gydytojams pa

sitobulinti institutų. Vilniaus 
Gydytojų Draugija turi labai 
senų istorijų. Tokio vardo 
draugija Vilniuje egzistavo 
jau nuo 1805 m. Tai buvo vie
nintelė tokia draugija visoje 
tų laikų Rusijoje, Lenkijoje 
ir Lietuvoje. Ta draugija jau 
1819 m. 'surado Lietuvoje gy
domąsias vietas Birštoną, 
Druskininkus, Stakliškes ir 
kt. 

apsodintos apsėtos žolėmis ir 
gėlėmis. Visų tų aikščių pa
dėtis buvo labai kritiška, kai 
per praėjusį karų jos buvo iš
raižytos apsaugai paruoštais 
grioviais ir duobėmis. Nema
ža darbo jėgų ir laiko buvo 
sunaudota tas duobes užpilant 
ir aikštes išlyginant. Dėl to
kios padėties didesnės aikštės, 
kaip Ožeškienės, Lukiškių ir 
kt. šiemet tinkamai 'sutvarky
ti nėra įmanoma, nes joms 
reikalingas pagrindinis per
tvarkymas ir suplanavimas. i r p a p u o š t a s taip, kaip tai 
Šį pavasarį Bernardinų sodas tinka reprezentaciniam sosti-

arkivyskupas Centoza's, min. 
pirm. A. Merkys, prel. Šau
lys, vysk. M. Reinys, prelatas 
Bartkus (Vilkaviškio semin.1 

rektorius), dr. J . Pankauskas 
i 

(KVC pirmininkas), be to, 
visa eilė sveikino telegramo
mis. Ypatingų ovacijų susi
laukė arkivysk. nuncijaus 
Centozos kalba, kurioje šv.' 
Tėvo nucijus palinkėjo Lietu-

tengti jubiliato garbu akade
mijas. Centrinės iškilmės ruo 
šiamos š. m. biržoii> mėn. 
??, d. Telšiuofce. 

oa 

Mrs. F. D. Roosevelt apibudinama, kad pr.ie šio krašto pra- , 
plėtinio yra prisidėjusios visos tautinės grupės kai Amerikos i 
gyventojų vardu ji pripažįsta ir priima "American Com-
mon" nuo Edward J. Condon iš Sears, Roebuck and Co., 
šio projekto rėmėjų New Yorko pasaulinėj parodoj. 

nes parkui. 

C L A S S I F I E D 

Daugiau Kai 70,000 
Žmonių Užsiima 
Amatu 

tinių garažu. 91, laikrodžių faltuotų tėra 3,705 kv. mtr.. 
taisymo 75, fotografų 73, skry ' o visai negrįstų apie 1,5 mil. 
bėlhj gamintojų 64, kro'sninin-' kv. mtr. Joms išgrįsti reikės 

KAUNAS (E). Prekybos, 
Pramonės ir Amatų Rūmų su 

vai susilaukti pirmojo kardi- r i n k t o m i s i g 2 4 2 v a l s ^ i ų ži_ 
nolo vysk. V. Brizgio asmeny. niomis, visoje Lietuvoje (su 
| visus sveikinimus atsakė so-( Yllli[ms s r į t i m i ) a m a t ų įmo. 
lenazantas vysk. Brizgys. Ta n & e d į r b a j į s k a i t a n t meis t re , 

jis buvo Varšuvoje ir, vėl del; proga jis pažymėjo, mylįs vi- d a r b i n i n k u s i r n^kinius dau-
karo nebegalėdamas atvykti į cus žmones, tačiau savo tevy- i a u k f t i p 7 Q 0 Q 0 žm(>nįl} p į . 
Lietuvų, vėliavų paliko vie- ne mylįs labiausiai ir esąs d ^ a u s į • d a l į s u d a r o sįuv€ 

tpa'siryžęs savo darbais patei- Ąni JįjĮ***** t™*™; i^™sJ v o auginami, Apytikriais skai 

kų 66, kalvių 59, kepurių ga-
min. 59. Pirštinių įmonių me
tinė produkcija anksčiau siek
davo iki 600,000 porų piršti
nių per metus. Reikalui esant 
jų gamybų būtų galima dai 
50 nuoš. padidinti. Be to, Vil
niuje buvo išplėsta dar pintii 
baldų gamyba, tik dabar to 
kių baldų gamybai jaučiamas 
žaliavos trūkumas. Vilniaus 
krašte, kultivuoti karklai pin
tiems baldams gaminti nebu-

nuose namuose. Per karų tie 
namai buvo sugriauti. Nese
niai jis buvo nuvykęs į Var
šuvą^ surado tuos namus ir 
.pa'sanides darbininkus, atka-
sos griuvėsius, vėliavų rado 
rūsyje. Dabar vėliava tebėra 
Varšuvoje ir jų netrukus Bar
csay žada atgabenti Lietuvai 

nepaprastai didelių sumų it 
daug laiko. Negrįstos gatvės 
bus grindžiamos viešųjų dar
bų fondo lėšomis. 

sinti jam siunčiamus linkėji
mus. 

Naujas Kūrinys 

Vilniaus PerijocHne 
Spauda 

VILNIUS (E). — Šiuo me
tu Vilniuje išeina 12 laikraš
čių. Jų tarpe 6 dienraščiai: 
"Vilniau* Balsas", "Nowe 
Slowo" su savaitiniu priedu 
ūkininkams "Nowe Slowo Rol 
nieže", "Uazeta Codzienna ,', 
"Kurjer AVilenski", "Vilner 
Kurjer" ir "Vilner Togblat". 
Be to, Vilniuje eina žurnalas 
"Naujoji Romuva", "Tėvų 
ieme", ".Geležinkelininkas", 
gudų dukart savaitinis laik
raštis "Kryn ica" ir žydų me
dicinos žurnalas "Volksge-
sund". Dabar vidaus reikalų 
ministras į Vilnių leido per
sikelti dienraščiui " l i tovskt 
telegraf", žurnalui "Dienovi
džiui", "Spinduliams" ir žy
dų savaitraščiui hebrajų kal
ba. Tuo būdu Vilniuje bus jau 
16 laikraščių, kurių 7 dien-

v v * • 

raseiai. 

TELŠIAI. — Gimnazijos 
mkt. Andrulis yra jau nema
žų barų išvaręs muzikos sri-' drabužių siuvimo 
ty. Gegužės 1 d. Telšių visuo
menė gėrėjosi nauju kūriniu 
— "Saulytė" . Žodžius parašė 
St. Santvaras, muzikai ir dai
noms gaidas komp. Andrulis. 
"Sau ly tė" — 4 veiksmų me
lodrama. Prie kvietimo buvo 
išsiuntinėta ir libreto. Publi
kos atsilankė gana daug ir ne
nusivylė. Gimnazijos orkes
tras iš 20 asmenų, choras, so
listai, muzikui Andruliui va
dovaujant, sudarė damų vie
netų. Dekoracijas labai gra
žias nupiešė mokinys Zdanavi
čius. Prie atitinkamų šviesos 
efektų, žiūrovams darė gražų 
įspūdį. U I veiksmas vaizduo
ja puotų menėje. Čia pasirodė 
tautiškų šokių šokėjai. Buvo 
pašokta Pūkis, Kregždė, Švied 
ra, Gulbė. Veikalų režisavo 
nikfc Mockus. Veikalas praė-

! jo su dideliu pasisekimu. Y-
pač nuoširdžiai reikšta padė
ka kompozitoriui Andruliui. 

jai, batsiuviai, kepėjai, kirpė-
Į jai, staliai, kalviai, šaltkal

viai, mūrininkai, mezgėjos, 
audėjos ir t.t. 

Vilniuje pereitų metų pa
baigoje buvo 4,177 amatų į-
monės, kurios taip skirstėsi: 

866, batsiu
vių 466, mėsininkų 369, kir
pėjų 206, 'stalių 206, šaltkal
vių 187, kirpėjų 175, aulų ga-
niin. 137, dažymo skardinin
kų 94, kailių siuvimo 95, pirš-

čiavimais, visos Lietuvos a-; 
matininkų įmonės ir kaimo 
amatininkai pagamina kasmet 
vertybių už 150 milijonų Litų. 

A L I M A K E S - N E W » » D R E B U I L T 

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

- S M A U MONTHLY 

ALI MAKES 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
— M M TiADIlN AUOWANCI — 
eui aituiiTi CAKT O N I . T I M NIW-M*CHINI OUAIANUI 

TYPEVVRITER 
C O M P A N Y 

ROBCRT C. OOIDILATT, Monogtr 
119 W. MADISON ST. 

*STAR 

"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 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
Norime išmainyti 2 fletu po 6 

kambarius narna Brigtiton Parke 
ant mažesnio. Atsišaukite: 

3944 So. Artesian A ve. 
r — 

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

SALUTARAS STOMACH 
BITTERS 

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

Visoms Gatvėms 
Išgrįsti Ims Daug 
Laiko ir Pinigo 

VILNIUS (E). — Vilniaus 
miestais turi 1,260,319 k v. me
trus grįstų gatvių. Iš jų meks 

MODERN 

COMPLETE 

WOLK S T I D I O 
1945 West 35!" Street 

APDRAUDA—INSURANCE 
Apdrausk savo Automobili arba 
Troką šiandien, nes rytoj gali 
būti pervėlaL Mes apdraudžiam 
Automobilius už numažintą kai
ną, ir graliama išmokėti pėr t 
mėnesius, be komiso. Pavyzdžiui: 
LiabiUty nuo $5,000. iki 910,000 
ir Propei-ty Damnge iki $5,000, 
kainuoja dabar tik $30.60 arba 

$7.66 1 mėnesi. 

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

K. J. MACKE-MACIUEAS 
2346 \V. 69th St., 2-ras lubos 

Tel. Prospect 3140 

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

LOWEST POSSIBLE PRICCS 

PHONE LAFAYETTE 2813 ' S 

Vaiky Teatras 
VILKTOS (K). — Vilniuje 

•tidarytas Vaikų teatras. Šis 

s 3 $ 

Lenkų Skriauda 
Ūkininkams 

VILNIUS (E) . — Rytų I i e 
t u vos srityse jaučiamas labai 

teatras stengsis duoti vaikams didelis gyvulių trukumas, 
tinkamų pramogų, mokys pa- Mat, visus geresniuosius ark-
čius vaikus scenos meno, nio- liūs lenkai iš ūkininkų atė-
kys juos mylėti savo tautinei me ir paliko tik pačius blo-
kultūrą ir pratins tos kulhV guosius. Dėl to Draugija VH-
n>s formas taikyti kasdienį niaus kraštui remti iš savo 
niame gyvenime. Tas Vaikų! turimų lesų paskyrė 20,000 
teatras yra pirmasis mūsų1 lt., kurie bus išleisti arkliams 
aostineįe. ._;* Į nTijĮrkti. 

».-

-
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Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūsų 

Katalikiškus Laikraščius? 

"DRAUGAS" — vienintelis A-
merikos lietuvių katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oaklcy Ave., Chieago, I1L 

" L A I V A S " — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois. • 
"DARBININKAS" — Šv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kartu savaitėje. Metams 
$4.00. 366 West Broadway. So. Boston, Mass. 
"AME2UKA" — 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. 

• J 

Remkite Lietuviškę 
Žydukę 

— - • — ' • NATHAN KANTER 
MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
VVlioiesale 

4707 So. 

Halsted St 
Tel. Blvd. 

0014 

PARDAVIMUI 
Brighton Tark Biznio Namas 

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

CHARLES ZEKAS 
4425 South Fairf.ekl Avcnue 

Tel. l^AFaycttc 824i> . 

PARDAVIMUI if AM î» 
Pardavimui 3-fletų namas Brldfe ! 
porte. Atsišaukite; Kazimiera^, LKU 
•hi8. 2H.SO South U^Hllai-e M I I T I 

PARDAVIMl I NAMAS 
Pardavimui moderniškas 2 fletų, 

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

6825 So. YVa>shtcnaw Ave. 
(pirmas aukštas.) 

Atnaujinkite ir Pagražinkite ' 
Namų Grindis 

"DUSTLESS PLOOR SANDING" 
Apkainavimas Dykai — 

16 Metų Patyrimo 
Darbas GvarantuoUu* 

D61 Specialių Sąlygų 
Šaukite Dabar 

COMPLETE FLOOR SERVICE 
Telefonas Normai 4799 

REIKALINGAS D A R B I M N K \ S 
Keikia patyrusio pieno išvežiotojo 

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

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS 
Pardavimui namas, 6 kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Tavarno fiksčeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randasi ant 
t>3-čios gatves. Atsišaukite: Telefo-
nas P.ROspect SU78. 

PASKOLOS AKT PIRMŲ 
M0RGIČIŲ 

nuo 1 iki 20 metų. Visai lengvais 
mėnesiniais atmokejimais. Dėl p la 
tesnių informacijų, kreipkitės j : 
GEDIMINAS BUILDING & 

L0AN ASS0CIATI0N 
4425 South Fairfield Avenue 

Tel. LAFayctte 8248 

PARDAVIMUI NAMAI 
Ma.rquette Parke didelis bargenas; 

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

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui Fran and IMdie's Tav-
ern, ant Archer Avenue vieškelio ir 
Kean Avenue — 1 blokas šioj pusėj „ » - , , , . , "C" v ~* 
Tautiškų kapinių. Parsiduoda biz- : 2 fletai po 4 kambarius Kargtu 
uis, fiksčeriai, stakas; viskas gatava.' , v , a n c i e [ u u

1 apšildomas, prie 68-tos Ir 
Biznis gerai išdirbtas. Lietuviams ^ampbeŲ K;ltv*W-
gerai žinoma vieta. Atsišaukite:. Atsišaukite 8558 So. Halsted SC, 
Ed. J. Kubaltls, Arehcr and Kean arba telefonuokite VARds 5118. 
Avenue, Justiee, Illinois. Tel. Will6w 
Springs 1067. _ _ _ ^ ^ _ 

• • 

y. 

^STUDENTŲ ŽODIS' ' — A.L.K. Studentų i r P r o 
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
poli's College, Thompson, Conn. 
"VYTIS ' • — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi 
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, 
Chicago, Illinois. 
"MUZIKOS ŽINIOS'• — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chicago, 111. 
"LIETUVIŲ ŽINIOS" — savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija, Metams $1.50. 6802 
Supenor Ave., Cleveland, Ohio. 

' • " B « 

• 

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. 
WORTH. ILLINOIS 

Tel. Oak Lawn 193J-1 

REIKALINGA LAIKINAI — 
Janitoriaus pagelbininkas. Turi būti 
ūnijonistas. AtsiSaukite: 1821 South 
Lawmlale Avenue. (Antrame aukšte) . 

LIETUVOS VYČIŲ 

PIKNIKAS — LIEPOS 4 D 

VYTAUTO PARK^ 

PAIEŠKOJIMAS 
Paieškau hrolj Stanislova Kinderį ir 
seserį Oną Kučinskicnę. Manau, kad 
jie gyveno Brooklyne, New Yorke. 
Turiu labai svarbų reikalą su jais. 
Jei jie patys šį raštą pamatys arba 
juos žinantieji, praiknne pranešti: 
Mykolas Kinderis, 2565 Montrose 
Avenue, Chicago, I l l inois 

P A R D A V I M U NAMAS 
Pardavimui 2 aukštų mūrinis namas, 
S fletai: 4, 6, ir 1 kambariai. Karš
tu vandeniu apšildomas. Randasi ar
ti mokyklos ir bažnyčios. Kreipkitės: 
2130 West 22nd Place. Chicago. 

dr 
Pststovumas— 

» ' i , i • i i . , • i i • ! • ! i i i • , , i ; . ; t 

Tą liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas. 

CONRAD 
Fotografas 

Studija įrengta ph 
mos rOSies «u mo 
derniškomis užlaido 
mis ir Hollywood 
ftvieaomis D a r b a t-
G a r a n t u o t a s . 

420 West 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 688S.( 

Res. — ENGlcwood 5840., 

% 

\\ bendrovė, kaip mtimų tauta, yra įsteigta amt 
aamu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
•augesnes vietos tanpyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAM4 PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLAN4, ANT ILGŲ METŲ! 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

TeL Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y. 
Indeliai kiekvieno taupytojo apdrausti 

iki *6,000.00 Federailoeje į ta igo je . 

7TS mSSot^t 

. 1L> s mkĄ-AKU • » ą0 
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Snezc Kanalo Istorija Ir Reikšmė Katalikų Tikėjimas 
Negry Tarpe 

serų vienuolių darbuojasi neg 
rų misijose. Įsteigta 13 vidu-

; vinių mokyklų ir viena kata-
(XX) Suezo kanalas esąs telis kelias aplinkui Afriką^ Šiaurės Amerikoj negrų (juo- Ūkiška gimnazija, blokinių 

Dievo Žodžio tėvai vienuo- Oru Tarp Kauno 
liai įau įsteigė Pietinėj Mis- J f paj s 
sisipės daly negrų kunigų se-| c> 
minarija ir jau turi 30 negrų] KAUNAS (E). Nuo birže-

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick 

T*»usands who suflercd from the torturinar prancūzo fcrafo Ferdinando per Gibraltaro sąsiaurį, bet ir dujų žmonių) vra apie 12 iui-! skaioiiK kasmet didėia Pama-1 klieriku Dabar darbuojasi l i o *5 d. pradedamas oro su-' i»ins ot rhelLt^lt Ic-ti^uiSUS ncu-

L M M J M kariny*. Palenk, iš Gibraltaras anglų ranko.seJ lijonų. Jų tėvai ir protėviai - a t . i r a m l a h . ^ s t o j a n . Į t a r p n e g r l , 4 „ e g ra i kunigai ^siekimas tarp Kaimo ir Pa- į S ? Š S 2 j f e , ! S ? S § 
Plaukią pe r H kanalą lai-' pereitais šimtmečiais buvo at Atlanto vandenyno per Gib

raltarą laivai j Viduržemio jū- vai moka tam tikrą mokestį gabenti iš Afrikos kpip ver- įr 303 seserų. 

rą ir šiuo keliu norį plaukti j 
Tolimuosius Rytus, jie turi 

kanalo bendroves naudai. | gai. Juos pirko Afrikos rin-
Suezo kanalas iškastas Egi-! koše ir laivais gabeno į Ame-

plaukti per Suezo kanalą, k u- pto žemėje. Egiptas šiai ben-. riką. Cia jie vergavo viso-
ris jungia Viduržemio jūrą su- drovei suteikęs koncesiją 99- kiems turtuoliams ir buvo lai 
Raudonąja jūra ir Pietų Van- niems metams. Praėjus šiam 
denynu. ! laikui, t. y. 1968 m. lapkričio 

mėn. 17 d. Suezo kanalas tu
rėtų -palikti išimtinai Egipto 
varstvbės nuosavybe, bet ma-

langos. 

Suezas esąs tikri Vidurže
mio jūros vartai, uždaromi 
geležiniais stipriais barjerais. 

u i i a • • • i 4. noma, kad taip liks tik popie-
ir be kanalo seimininkų suti- » . ,_ . , . kimo laivas nepraplauta'-... 

Šį reikšmingą Suezo kana
lą valdanti "Suezo Kanalo 
Pasaulinė Jūrų Bendrovė". Į 
šios b-vės administraciją bei 
valdybą įeiną: 10 anglų, 19 
prancūzų, 1 olandas ir 2 egip
tiečiai. B-vės prezidentu esąs 
prancūzas Markizas de Vogue, 
o viceprezidentais — Lordas 
Cromeris ir Grafas Motiejus 

ry, o gyvenime būsią kas ki 
ta, kanalą valdysią ir kontro
liuosią vis anglai!... 

Anglų inžinieriai yra iškė
lę klausimą iškasti naują ka-

komi žemiau gyvulio. Tikėji
mą jie dažniausiai priimdavo 
tą, kurį jo ponai išpažino. 

Pietų Amerikoj daugiausiai 
pasidarbavo -5v. Petras Kla-
ver, kuris net šv. Tėvo pa
skelbtas negrų apaštalu. Jis 
šimtus tūkstančių jų apkrikš
tijo ir išgelbėjo iš baisios dva
sios, bet ir kūno vergijos. 

Dabar Pietų Amerikoj neg-
nalą per Palestiną, kuriuo bū- rai yra daugiausiai katalikai, 
tų sujungta Viduržemio jūra Didžiausia jų dalis gyvena 
su Raudonąja. Prasidėjus ka
rui, šis klausimas anglų vy* 
riausybė's liko neišspręstas. 

Suezo kanalas turįs 172 ki-

de Le^epsas, Grafo Ferdinan-' l o ™ 1 ™ U S i o - ° l a į v a i ?** 
kia per jį 14 valandų, plauk
dami greičiu 15 km. per va
landą. Greičiau plaukti nelei
džiama, nes sukeltos vandens 
bangos gadinančios krantines. 

do Lessepso sūnus. 
Šio kanalo statymo darbai 

prasidėję 1859 metais ir už
trukę apie 10 metų; kaštavę 
apie 420 milijonų aukso fran
kų (apie du milijardu litų!). 

Pradžioje, sakoma, Anglija § i a u l i U O s e BllS 
buvusi labai p r i e š ina šio ką- g Modeminė 
nalo pravedimui ir jos sutiki
mas gantas po didelių pastan- L i g o n i n e 
gų ir labai 'sunkiai. Vėliau, ta j Š I A U L I A I (E). _ Šiaulių 
pati Anglija, (pamačiusi ka
nalo naudą, viską padariusi, 
kad paimtų to vandens kelio 
kontrolę į savo rankas. Žino
ma, jai tas pavyko. 

Italija pradžioje visai nesi
domėjusi kanalu, bet po Etio
pijos užkariavimo, ji tapusi 
svarbiausiu Suezo klientu, nes 
Italijos susisiekimas su Etio
pija galįs eiti tik per Suezo ( 

kanalą. Anglų * italų atveju,[ 
jei anglai uždraustų italams 
naudotis Suezo kanalu, tuo-^ 
met Italija būtų atskirta nuo( 

Etiopijos. Paliktų dar vienin-1 

miesto savivaldybė rengiasi 
pastatyti Šiaulių mieste ligo
ninę, kurios statybos darbai 
kaštuos apie 3,000,000 litų. 

Inteligentija be knygų — 
vystantis žiedas tautos. 

Brazilijoj, Peru ir Kuboj. 
Šiaurės Amerikoj negnj yra 

apie 12 milijonų, iš kurių ka* 
talikų vos 250 tūkst., nekrikš
tytų 500,000, o visi kiti pri
klauso protestantų-liuteronų 
religijai. Dėl kunigų stokos 
daugelis tūkstančių negrų net 
pameta tikėjimą. 

Šiaurės Amerikoj negrų skai 
čius nuolat didėja, mat, dau
gybė negrų iš Pietų Amerikos 
persikėlė į Šiaurę. Tik per pa
skutinius 12 metų skaitoma 
persikėlusių apie 1 milijoną 
žmonių. Didžiausią koloniją 
jie turi Naujam Eborace, viso 
300,000 negrų. 

Negrų misijoms vietoje bu
vo surinkta 300,000 dolerių. 
Katalikų Susivienijimas kas
met duoda negrų misijoms 
100,000 dolerių. 

Arti 200 kunigų ir 1,000 se 

KUNIGAS VACLOVAS SMILGIUS 
MirS birželio 10 d., 1940, 1:00 vai. popiet, sulau-| 

kęs 48 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, spalio 21 d., 1891 metais. 
Kilo iš Naujamiesčio apskr., Griškabūdžiu par., 

Vk'-nirių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 40 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime motiną Asotą, po 

tėvais Balsevičiūtė, seserį Petronėlę, brolį Povilą ir| 
kitas gimines. 

Kūnas pašarvotas 3212 So. Halsted St. 
Ketvirtadienį, 7 vai. vakaro kūnas Ims nuvež

tas į Šv. Dovydo parapijos bažnyčią. Penktadienį 
9:30 vai. ryto gedulingos pamaldos bus atlaikytos 
už velionio sielą. Po pamaldų bus nuydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-
ges ir pažįstamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Motina, Sesuo, Brolis ir Gimines. 
Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. 

Telefonas Yards 4908. 

Ir šiais metai.-
ruože skraidys du 

lėktuvai, po 7 vietas kiekvie
nas. Buvo norima ivesti oro 

« 

susisiekimo liniją tarp Palan
gos, Kauno ir Vilniaus, bet 
pasirodė, kad Vilniuje tuo 

rnieves thoęe exhausting muscular aches and 
lie pains. NURITO iš trust worihy and deiJendaUe 

• • • —contains no opiates. If you want to fet-i agairi 
k e l e i v i n i a i t n e >°y <*, wlief from pain—so you can work in 

CfiJVi?!?.?*1 ^ P i n comfort—he wise and try 
JNiUKITO under this ironclad puarantee. If the 
very nrst three doses do not relieve that crud 
pain t o your satisfaction—vour rooney will be 
t T n S JSP?'1 s u f t e r- A s k * « • dmggist today 
lor rvUKITUonUusguarautce. (T.N.C ) 

Tinginiavimas padaro dau 
tarpu nėra jokio aerodromo. g i a u nus idėjėlių nekaip kokia 

nors kita nuodėmė. 

Dideles Sumos 
Svertosios Uosto 

i 

Darbams 
ŠVENTOJI (E), šventosios 

uostas kasmet plečiamas ir 
tobulinamas. Uostą norima 
tiek pagilinti ir išplėsti, kad 
į jį galėtų plaukti ne tik žve
jų, bet ir mažesni prekybiniai 
laivai. Šių metų biudžete 
Šventosios uostui plėsti yra 
skirta 2,450,000 litų. Iš šic«s 
sumos molams statvti vra nu-
matyta 800,000 lt., žemės nu-
įsavinimui — 750,000 lt., uos
to trobesiams — 360,000 lt., 
krantinėms 300,000 lt., giLini-

darbams — 1'00,000 lt. 

B U T K U S 
ĮUndertaking Co., inc.| 

WUIiam A. Pokorny 
įLaisnluotas Patarnavimas Dlenąl 

Ir Naktį. 

710 WEST 18TH STREET, 
TEL. CA.NAL $161 

URBA Gėlės Mylln tiems.. 
Vestuvėms, Bankie-
tanis. Laltlutuvėuir 
Ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
• DIENĄ IR NAKTJ 

Visi Telefonai Y A R D S 1741-1742 
4605-07 So. Hermltage Ave. 

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mušu ratilo programo Antradienio ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valandą, iš \VHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu fialtimleru. 

$25,000 VERTĖS UŽBAIGTŲ PAMINKLŲ JŪSŲ PASIŽIŪRĖJIMUI 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIŠ-

KIAUŠIUS PARODYMO ROMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTfiS. 

PADARYTI IS GERIAUSIOS MEDŽIĄ 
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

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

VENEHAN MONUMENT COMPANY 
52T N. VVestern Ave. Chicago. Illinois 

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

idneys N u s l 
CleanOutAtids 

Ezceas Acids and polsonous wastes ln your 
blood are removed chiefly thru 9 million tiny 
delicate Kidney tubes or filters. And non-
organic and non-systemic disorders of the 
Kidneys or Bladder may cause Getting Up 
Hights, Nervousness, Leg Pains, C'.rcles Un-
der Eyes, Dizziness, Backache, Swollen 
Ankles, or Burning Passages. In many such 
cases the diuretic action oi the Doctor's pre-
Ecription Cystex helps the Kidneys clean out 
Excess Acids. This plūs the palllative work of 
€ystex may easily make you feel likę a new 
person ln just a few days. Try Cy»tex under 
the euarantee of money back unless com-
pletely satlsfled. Cyatex cos»s only 3c a dose 
at druggists and the guaraotee proteets you. 

t f 

P A D Ė K O N E 

A. y A j 
JONAS PETROŠIUS 

Kuris mirė geg. 17. 1940 ir ta
po palaidotas geg. 21 d., o da
bar ilsis ftv. Kazimiero kapinė
se amžinai nutilęs ir negalė
damas atidėkoti tiems, kurie 
suteikė jam paskutini patar
navimą ir palydėjo jį j ta ne
išvengiama amžinybės vieta. 

Mes. atmindami ir apgailė
dami jo r>r.<!«tAal1ntm$ iŠ mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasios 
tėvams: kleb. kun. J. H. Vai
čiūnui, kun. Kloriui. ir kun. 
P. Gasiunui, kurie atlaikė j -

spūdingas pamaldas "ž Velio
nio siela. Ypatingai dėkojame 
kleb. kun. VaicMunui ir kun. 
Gasiunui už priėmimą iš na
mų ir palydėjimą j kapus, 
taipgi aėiū gerb. klebonui už 
pritaikinta pamokslą Dėkoja
me varg. A. Mondeikai už gra
žų giedojimą. Dėkojame se
selėms kazimierietėms už mal
das ir gražu papuošima alto
riaus. Dėkojame šv. Mišių ir 
p'ėliu aukotojams. Dėkojame 
laidotuvių direktoriui A. Pet
kui, kuris savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo ji j .'m.V'nist'. o mum 
paJengvino perkesti nuliūdima 
ir rūpesčius. Dėkojame grab-
nešiams ir visiems, kurie pa
guodė mus mūsų nuliūdimo 
valandoje. Taipgi širdingai lt 
kojame gerb. Onai Bitinu nei 
už jos gera ir kilnia širdi. nes 
suteikė ve'tui p.etus visiems 
laidotuvių dalyviams. Ir paga-
liaus dėkojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmon
ėms; o 'au a. a. Jonai, lai 
Dievas suteikia amžina atilsj. 

Nuliūdę lieka: Moteris, Kū
nai ir Dukterys. 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III h M P C PATARNAVIMAS 
A m D U L A I l U L DIENĄ IR NAKTĮ 

D \7 zr \ J KOPLYČIOS VISOSE 
I K A I MIESTO DALYSE 

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

AnthoBy B. Petkas 
P. J. Ridikas 

6834 So. TVestern Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CnCero 2109 

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

« » » 

Lachawicz ir Šonai 
J. LiiteYicius 
S. P. Mažeika 

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

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

i 
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^ LABDARIŲ DIRVA 
Veda Dr. Jonas P. Poška 

Nepailstantis 
Vertinas 

Gal būt, nei viena organi
zacija nesidarbuoja taip pasi-

Šis ūkis bus labai patogus 
piknikams. Vietos yra labai 
daug. Yra labai gilus, šva
raus ir Salto vandens šulinys. 
Reikia pažymėti, kad šiame 

šventusiai, kaip kad labda- šuliny vanduo nepaprastas; 
r iai . Štai, vos prabėgo meti-j iame randasi mineralų, nau-
nrs piknikas, kuris nemažai dingų žmogaus kūnui. Čia y-
nnvargino ir išsėmė energijos, I r a 80 akrų didelio miško, ku-
ir rodos po tokio didelio pa
rengimo reikėjo pailsėti, bet 
apie poilsį jie nei svajoti ne
nor i : vėl su ta pačia energi
ja bei pasišventimu rengiasi 
prie centro išvažiavimo į nau
ją ūkį, kur is randasi ant 123-
čios gatvės už Palos Park , 
prie McCarthy Road. 

Šis išvažiavimas, be abejo, 
bus įdomite, nes labdarių rė
mėjai turės progos susipažin
t i ir apžiūrėti naują ūkį, kur 
nepoilgo bus įrengta sene
liams prieglaudos pastogė. 
Sis ūkis randasi labai gražio
je apylinkėje, prie 123 gatvės 
vieškelio. Važiuojant tuo vieš 
keliu negali pravažiuoti pro 
ūkį nepatėmijęs jos. Čia ran
dasi ir ežerėlis, kuris prieina 
prie pa t vieškelio. 

ris teikia daug malonumo ir 
šilumoje gaivinančio pavėsio. 

Aš esu įsitikinęs, kad Chica-
gos lietuviai iš pirmo pama
tymo pamils vietą ir j i but 
dar naudingesnė ir malones
nė negu Vytauto parkas . ZL-
noma, ims laiko, kol viskas 
bus įrengta dideliems pikni
kams, bet mažesniems išvažia* 
vimams jau yra gana gera ir 
patogi vieta. Už ta i labdarių 
centras ir rengia išvažiavimą 
birželio 23 d., kad duoti pro
gą i'ikagiečaams 'susipažinti su 
nauju ūkiu. Taigi, visi labda
rių rėmėjai, d raugai nuošir
džiai kviečiami atvykti pas 
labdarius minėtą dieną. Visi 
turėsite gerus laikus. Lauksi 
me jūsų. 

^ 
= ^ , 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
•<* j ^ ą * ^ , 

Po Operacijos 
Sveiksta 

I • 

So. Chicago. — Po sunkios 

Žinutes iš 
Town of Lake 

mas iki rudens, 
rugsėjo mėnesio. 

tai yra iki | r t£ 
per vasarą 

susirinkimų nebus. Be to, dar 
! ir yra labai daug svarbių da

lykų, kuriuos reikia būtinai 
apsvarstyti šiame susirinki
me. Finansų raštininkė 

• 

Iš Statev.ille kalėjimo, Joliet, 111., išlaisvintas žudikas Leo 
V. Brothers (dešinėje). J i s tuojau suimtas St. Louis, Mo., 
policijos ir paimtas j tą miestą atsakyti už kitą žmogžudys
tę. Stateville jis kalėjo ilgiau karp S metus už Al Lingle nu
žudymą. (Acme telephoto) 

PRANEŠIMAS 
j . " D r a u g o " skaitytojai dabą 
gali nusipirkti " D r a u g ą " ant 
State ir YanBuren gatvės, 
šiaurvakariniame kampe. 

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorkc 
aukų pakvitavimas 
Šventosios Uosto statybai 

V. Markuzas, Detroit, Mieli 
$5.00 

Ši suma pervesta Susisieki
mo Ministtrijai, 

Lietuvos Generalinis Kon
sulatas visiems aukojusiems, 
rinkėjams bei šiaip prisidėju
siems nuoširdžiai dėkoja. 

Liet. Generalinis Konsulatas 
16 West 75th Street, 

New York, N. Y. 

' Radio Programu 
Antradieniais 
WGES (1360 kil.) 
7:30 valanda vak. 

1 

• 

"Lietuviško Vado" 
Piknikas 

Alus veltui iki antr°s 
valandos birželio 16 d., 
1940 m. 

Pirmas piknikas visados ge 
riausias. 'Lietuviškas Vadas ' 
rengia pirmutinį metinį pik
niką Sunset park , 135th .ir 

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

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto
jus pasiklausyti šių radio programų, nes bus 

dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-
sias ir vertas jūsų pasiklausymo. 

WGES - Kiekvieną Antradienį - 7:30 v. vak. 
V = ^ 

SUSIRINKIMAI 
Marquette Park. - Moterų 

Sąjungos 67 kuopos pusmeti
nis susirinkimas įvyks antra
dienį, birželio 18 d. Marijos 
Gimimo parapijas salėje, 7:3C 
valanda: vakare. Yra svarbu 
kiekvienai narei atsilankyti ir!v-įlls išleido 252,700 lt. ir pri-
užsimokoti savo mokesčius., mokejimam's už neturtingas 

o-imdvves 60,000 lt., iš viso 

Neturtingiems Dykai 
Medicinos Pagalba 

KAUNAS (E) . — Sveika
tos Departamentas sveikatos 
punktų, kuriuose neturtingie
ji gauna veltui medicinos pa 
galbaj ir pašalpas, akušerėms 
subsidijuoti per praėjusius me 

Šv. Kryžiaus parapijos pik-
operaeijos sveiksta žinomas ' nikas įvyks birželio 23 d., Vy-
visuomenes veikėjas Petras tauto parke. Visi rengiasi. 
Sn*wk*«. L*ge*ts randatiLiSo.I Kknikier ius sąjungietes 
Chicago ligoninėj, 2323 E. 92 vaisins gardžiais valgiais. &ei, 
PI. (kambarys 112). Ligonį' mininkėms restorane vado-1 š a u s P m k i $ dovaną. Visi vy-

1 rai, kurie žada dalyvauti tiir-

. / v , • , ' ! kad nelikus suspenduotai, nes 
Archer ave. Apar t šokių, bus m m , 
ir kitų įdomybių. "LietuviS-| * i s b u s P ^ k u t m i s susirmki-l 312,700 lt. 
kas V a d a s " išgalvojo 
žaidime, „vyram's, 
"Horseshoe metimo 
tą-'. J Čempijonas 

naują 
būtent : 
kontes-

kontesto 

galima lankyti popiet nuo 2 j vaus M. Sudeikiene. 
iki 4 val. f o vakare nuo 7 iki 
9 vai. 

Snarskiai y ra geri parapi
jos darbuotojai i r rėmėjai, 
t a ip pat dedasi i r pr ie geru 
darbą. Per daugelį metų yra 
" D r a u g o " rėmėjai ir skaity
tojai. • 

Dieve, duok Petrui stiprios 
sveikatos, kad greitu laiku 
galėtų grįžti prie visuomenės 
veikimo i r savo kasdieninio 
darbo. Lankytojas 

Visi važiuosime į parapijos1 ny f e> P a š o m i užsiregistruoti 
pikniką! [tu°Jau-

Dėl įdomumo, bus ir base* 
Moterų Sąjungos 2 kuopa ball žaidimas ta rp stipriausių 

rengia pikniką birželio 30 d., j lietuvių komandų. Piknike pa 

Surinkta daugiau kaip 
Toe^oeodoi. 

Raudonojo Kryžiaus fondui 
Chicagoj suaukota jau dau-
gia* kaip 700,000 dolerių. 

B . Kryžius pasiryžęs su
rinkti 20 milijonų dol. šelpti 
dėl karo nukentėjusius Euro
poje. 

Holy Family Villa. Vieta gra
ži. Kas atvažiuos, bus paten
kintas . 

Lauksime visų. Bus visokio 
užkandžio. Sajungietė 

Mažinamas WPA 
darbininkų skaičius 

\YPA kai kurie vykdomi 
Chicagoj projektai nutraukia
mi (uždaromi) dėl lėšų trūku
mo. Šiandien bus paleista 
apie 3,000 W P A darbininkų, 
o už keletos dienų bus paleis
tas dar toksai skaičius. 

Iki Šiandien pr ie įvairių 
W P A projektų Chicagoj dir
bo apie 33,000 darbininkų. ' 

matysime ristynes 'sunkiojo 
svorio klasėj. Suvažiuosime 
pasilinksminti i r [praleisti die
ną tyrame ore. 

Į Sunset parką galima nu
važiuoti tiesiai Archer Ave. 

L. V 

Mandagus plėšikas 
Plėšikas užpuolė tavernę, 

5123 I rv ing Park road. Iš 
savininku, vvro ir žmonos, 
atėmė 12 dol. i r vestuvinį žie
dą. Mandagiai atsiprašęs už 
sukeltą nesmagumą dingo su 
grobiu. 

' PIRKETE NAUJAUSI 

CHRYSLER AR PLYMOUTH 

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
"U WILL LIKĘ U S" 

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

^mš 

INSURED 
SKOLINAME PINIGUS j š į į b 

Š M r M c? P 

ANT PIRMŲ MORGICIU *iĘĮfifc 
PINIGAI Apdrausti iki $5,000 per Federal Savings and 1-oau Insurance 

Corporation, po U. S. Government priežiūra. 

MOKAME 3l% UŽ P A D Ė T U S PINIGUS 

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

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
6816 S. VVESTERN AVE. P H O N E GROVEHILL 0306 

JOHN PAKJEIi, Secretary 

n 

J ' ^ 

P L A T I N K I T E " D R A U G Ą ' 

NAUJUOSIUS LIETUVOS 

ŽEMLAPIUS 
Galima gaut i : 

"Draugo" Rastinėje 
Kaina t ik 40 centų. 
Per paštą 50 centų. 

Tel. VVJllovv Springs 1067 
ŠVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Blatz Pilseher ir Blatz Old Heidelberg 
Chop Suey Trečiadieniais — Fish Fry Penktadieniais 

E d u a r d a s J. Kubai t is — F r a n c e s Kubait is 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Bituku tam Suteikiam Pa

tarnavimą. 
Linksmas Patarnavimas Visiems 

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

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATB 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios rusi* s naujus na* 
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą be jokio easb {mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(lšgaunu geriausi atlyginimą & 
Pire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namu).. Darą* 
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. Westem Ave. Phone Grovehul 0306 J 

BERTHA PUZAUSKIS 
VVHOLESALE DEALER - QUALITY MEATS 

MĖSOS IŠVEŽIOTOJA KRAUTUVĖM 
Pristatome visokios šviežios mėsos. 

Daug metų patyrimo mėsos pristatymo 
biznyje 

Trokas naujausios išdirbystes su šaldymo 
įrengimais arba "Refrigerated" 

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

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



Dabar laikas sveikai protauti, 
pareiškia Legi jono vadas 

P W K TT O 5C B Trečiadienį birz. 12 d., 1040 

Teisiy Daktaras 
I 

Amerikos Legij«no naciona
linis vadas Raymond J. Kelly 
per radiją kalbėdamas Cbiea-
goj pareiškė, kad šiandien 
niekas neturi pasiduoti karo 
į karšt" i u i, bet sveikai protau
ti ir laikytis pusiausvyros. 

Anot jo, kiekvieno amerikie
čio pareiga neigti visokią ka-

reiškiant savo pažiūras apie 
tai, kas veikias Europoje, ir 
visupirma rūpintis savo šalies 
saugumu. 

Kelly sako, kad Amerikos 
Legijonas nusprendęs darbuo
tis už savo šalies gyventojų 
solidarumą ir nacionalį vie-

ro propagandą, nesikarščiuoti ningumą. 

Dedikacija "Draugo" 
Radio Programos 
Rakauskams 

(Kalba kun. J . Mačiulio-
nio, MIC. pasakyta iš WGES 
stoties). 

Mykolas ir Marijona Ra
kauskai iš Waukegan, 111., 
šiemet sulaukė 50 metų savo 
vedybinio gyvenimo. Reta tai 
laime teikiama šeimoms. Kas 
tokio ilgo amžiaus sulaukia, V*™™0* komitetas piknike 
ištikruj,,, jaučia savy gausu- * * • "**+ " R a d i o " ~ Sa" 
ma Dievo malonių. | r s l a k a l b i s - k u i Į t v a r k « Sfenis. 

j lovas Jucevičia, veikė visą 
Iš Rakauskų šeimos turime 

kun. Simoną, O.S.B., i r sese-

Dievo Apvaizdos 
Parapijos Pikniko 
Atgarsiai 

Dievo Apvaizdos parapijos 
piknikas pavyko visais atžvil
giais. Daug žmonių buvo ir 
iš kitų kolonijų. Klebonas 
kun. Ig. Albavičius dėkingas 
parapijonams ir svečiams už 
gaitsių paramą. 

Po sunkaus triūso, Josepli 
C. Peters-Petraitis įgys teisių 
daktaro (Doetor of Juri'spru-
dcnce) laipsnį Lcyola univer 
sitete trečiadienį, birželio 12 
d. 

Juozas Petraitis, baigęs 
Aušros Vartų parapijos mo
kyklą, įstojo į šv. Ignoto vi
durinę mokyklą, kuria baigęs 
su pagyrimais toksnius moks
lus tęsė" Loyola universitete.' 
1933 m. gavo fu *»f3 baku-

i 
lerijatą (Bachelor of Philc-, 
sophy). 

Neturi būti karo būgny aido 
senatoriaus Pepperio kalboje 

JOSEPH C. PETERS 

J. C. Peters nao pat jaunų centro viee pir/n įlinkas ir da-
I dienų yra nenuilstanti* voi- bar yra "Vyt ies ' ' reclakto-

kojas jaunimo tjipe ir para- nus. Parapijoj darbuojasi 
pijos veikime, y ra buvęs Lie- .chore ir šiais zne^ifa oina pa-
tuvos Vyčių 24 kuopos ir Chi- rapijos komiteto nario parei-
cagos apskričio pitittirinkas, gas. X 

rį Kazimierietę Anną Mariją. 
Šių jų vaikelių pasišventimas 
Dievo garbei Rakauskų šei
mai dar priduoda ypatingo 
gražumo. Tėvo ir motinos 
džiaugsmas, sulaukus 50 me
tų vedybinio jubiliejaus, tuo-
mi dar aukščiau pakyla. Čia 

dieną. Net iš karo Europoj 
buvo perduodamos žinios. Šei
mininkes virtuvėje, baltai pa
sipuošusios: pirm. O. Jucevi
čiene ir jos pagelbininkės 
draugės: U. Grišiene, E. Stu-
šinskiene, O. Slausgalvienė, M. 
Gudjoniene, F. Knitūniene ir 
kitos sumušė rekordą pasidar
bavime, nes valgykloj padą 

suteikė mums reikalingą pa
ramą. 

Todėl, lai man būna leisti 
tarti nuoširdžiausiai ačiū vi-
'sienis gero<s valios lietuviams, 
1 * Draugui" dienraščiui, mano 
draugėms šeimininkėms. Lai 
Aukščiausiojo palaima mus 
vienybėje telaiko. 

Ona Jucevičiene 

Antanai 

Vėliavos Dienos iškilmių 
rengimo komitetas telegrama 
pranešė senatoriui CIaude S. 
Pepper (dem. Fla.), kad šian
dien vakare per iškilmes jo 
kalboje nebūtų girdima karo 
būgnų aido, tai yra, kad jis 
neagituotų už J. A. Valstybių 
įsikišimą karan santarvės val
stybių pusėje. 

Kai kurie komiteto nariai 
pageidautų, kad senatorius 
prieš kalbėsiant savo parašy-

senatorius kalbėdamas iškryp
tų, karo veteranai susitarę 
urmą apleisti masinį susirin
kimą. 

Vėliavos Dienos iškilmės 
šiandien vakare įvyks Grant 
parke. 

Senatoriaus Pepper dalyva* 
vimui priešinasi karo vetera
nai, kurie griežtai nusistatę 
prieš Amerikos kišimąsi ka
ran Europoje. Senatorius gi 

tą kalbą leistų patikrinti. Ir : kaip tik ir darbuojasi už įsi-
jei iš tos patikrintos kalbos vėlimą karan. 

atostogos ir 

tinka Evangelijas žodžiai tai- r y t a daugiau $300 pelno. O 
komi Kristui, "augo metaisj k u r k i t o s v į e tos, kur taip pat 

padaryta pelno. Už tai, žino
ma, pirmiausia kreditas tenka 

ir malone \ 

Gražų maldų vainiką, kurį 
pina vienuoliai savo tėve
liams, būtų malonu pamatyti. 
Taigi Mykolo ir Marijonos 
Rakauskų auksinio jubiliejaus 
vainike matosi maldų-malde-
lių priskintų iš įvairių darže
lių, bet pačios tame vainike 
gražiausios gėlės, tai dviejų 
vienuolių ir karštos ir skait
lingos maldos. 

Prie to gražaus vainike 
auksiniam jubiliejui ir mes 
dedikuojame šią "Draugo ' 
radio programą, kad (pager
bus tuos, kuriems Dievas yra 
suteikęs tokių gausių malo
nių ir 50 metų sulaukti jubi
liejaus ir užauginti Dievo tar
nybai sūnų ir dukrelę. 

Linkime Rakauskams ilgai 
pasidžiaugti auksinio jubilie
jaus palaima ir čia žemėje, o 
ypač sulaukti dar. garbinges
nio apvainikavimo danguje. 

Pagerbė Veikė ję 
Town of Lake .— Birželio 

8 d. būrys draugių pagerbė 
nenuilstančią veikėją Petro
nėlę Turskienę jos vardadie 
nio proga. Tai buvo tikras 
P. Turskienei supryzas. 

Elena Gedvilienė* pakvietė 
viešnias prie vakarienės, (per 

Kun. Briška, kun. Martin-
kus, kun. Mieiūnas, dr. Ra
kauskas, komp. Pocius, Baco 
vičius, dr. Stulga ir daug kitų 
mūsų dienraščio bičiulių ry
toj, vardo dienoj, susilauks 
daug ir nuoširdžilų sveikinimų, 
prie kurių ir "Draugas ' ' pri 
sideda. 

mūsų vadui klebonui kun. Ig. k l i r i $ susirinkusios sveikino 
Albavičiui, .paskui parapijos Į Petronėlę linkėdamos sveika-
komitetui, trustisams, komisi-Įtote ir dar daug vardinių pra- v a n o g T i k e t į ka
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LIET. VYČIU PIKNIKAS 
Kaip jau žinoma, Lietuvos 

Vyčių Metinis Piknikas įvyks 
Liepos 4 d., 1940 m. Vytauto 
Darže. Toje dienoje naujas 
1940 m. Plymouth automobi
lius leidžiamas išlaiuvjimui. 
Be to, dar bus leidžiama graži 
radio ir trejos piniginė^ ;*««-

Illinois valstvbės darbo de-
partamento direktorius išaiš
kina nedarbo kompensacijos 
klausimą ryšium su atostogo
mis. 

i 

Jei darbininkai savanoriai 
naudojasi atostogomis, nepai
sant, ar atostogų laikas jiems 
apmokamas, ar neapmokamas, 
jie už tą "nedarbo" laiką ne
gali gauti kompensacijos iš 
valstvbės. 

Bet jei darbininkai pačių 
darbdavių verčiami turėti ne 
apmokamas atostogas, tai yra 
kas kita. Tada darbininkai uz 
tokį "nedarbą" turi būti vai 
stybės • atlyginami. 

31-a, Halsted, 33-a ir Emer-
ald. 

Demonstracijos tikslas yra 
dvilypis: paminėti Vėliavos 
dieną ir pasveikinti Valentine 
Boys klubą. 

Fort Sheridan įgula 
turi pratimus 

Fort Sheridan IT. S. ka
riuomenės įgula turi prati
mus su priešlėktuvinėmis pa
trankomis ir kulkosvaidžiais. 

Įspėta, kad per keletą die
nų Miehigan ežero pakrantėse 
ties Fort Sheridan neplaukio
tų jokie laivai. Pratimams re
zervuota pusdevintos mylios 
ežero plotis. 

jom's, na, ir darbščiomfe mote
rims. 

Daugiau tokio sutartino dar 
bo, kaip toj dienoje kad sako
ma: "Viens lapelis ne vainiks, 
viens berniuks ne giesmininks; 
kur du stos, visados daugiau 
padarys". 

Valio aštuoniolikiečiai! At
rodo, kad šis piknikas duos 
pelno arti $1,300. Buvęs 

Žemiau išvardintos moterys: 
U. Grišiene, E. Stušinskienė, 
M. Gudjoniene, O. Slausgal-
vienė, F. Knitūniene, kaipo 
šeimininkių komisija, kurios 
man buvo teikta garbė pirmi
ninke, ką tik darėme, kur ėjo
me, kokios aukos prašėme, vi
sur visi priėmė maloniai ir 

JUST KIDS—A Matter oi Taste. 
T 
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leisti. Ant galo Elena Gedvi
lienė nuo visų susirinkusių 
įteikė Petronėlei dovaną. Su
jaudinta tuo P. Turskienę net 
pro ašaras dėkojo už pager
bimą ir dovanų. 

P. Turskienę yra narė M. 
Są-gos 21 kuopos, ABD 1 sk., 
Labdarių Sa-gos 1 kp., Šv. 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 sk., Marijonų Eėmėjų 
8 sk., yra amžinoji narė ir 
Lietuvoj kelių vienuolynų. A-
pie Turskienę galima ibūtų 
daug prirašyti. 

Augina du sūnelius: Klaren 
sa; ir Reimunda. Vienas lan
ko Šv. Ritos aukštesnę mo
kyklų, o kitas Šv. Kryžiaus 
parapijos mokyklą. Abu ga
būs moksle. 

Linkime mūsų brangiai vei
kėjai ir toliau darbuotis Die
vui ir Tėvynės labui, sykiu 
su savo gražia šeimynėle. 

Ten buvus 

Rengiasi Prie 
Bendro Pikniko 

Melrose Park. — Melrose 
Park, Bellwood ir Maywood 
lietuviai rengiasi prie bend
rojo pikniko, kuris įvyks sek
madienį, birželio 16 d., Paul's 
Grove, prie Lake St. ir Me-
dirah Rd., 10 mylių į vakah 
rus. Pikniką rengia SLA 125 
kuopa", Marrys Maid Club ir 
Provaiso Lithuanian Atbletic 
Club. j 

Piknike, be viso, kas pa
prastai esti piknikuose, bus 
laimėjimas 25 dol. pinigais. 

Visi nuoširdžiai kviečiami 
atsilankyti. Lauksime svečių 
ir iš Chicago lietuvių, koloni
jų. St. Yuodis 

perkant iš ariksto, o 25c prie 
vartų. Tikietus galima jaigyti 
sekančiose vietose: 
MARQUETTE PARK — 

Lithuanian Leader raštinėje, 
6825 S. "VVestern Avenue. 

BRIGHTON PARK — 
Standard Federal Savings & 
Loan Association, 4192 Ar
cher Avenue. 

W E S T $ I D E ^ '"'.'V 
"Draugo" raštinėj, 2334 S. 
Oakley Avenue; 
Metropolitan State Bank 
2201 West Cermak Road. 

TOWN OF LAKE — 
Kun. S. Valuckas, 4557 So 
Wood Street. 
"Vyt i e s" spaustuvėjef 4736* 
So. Wood Street. 

ROSELAND, — 
Paznoko krautuvėje 107th 
St. ir Michigan Ave. 
Taipg galite įsigyti tikėtus 

nuo bet kurio Vyčių organiza
cijos nario. 

Visi ragįnami iš anksto įsi
gyti tikietus ir atsilankyti pik
nike. Įdomi programa ruošia
ma visų palinksminimui. 

i Kl. 

Amerikos Legijono 
globomos iškilmės 

Amerikos Legijono 3-iojo ir 
4-ojo rajonfų globoje ateinantį 
sekmadienį, birželio 16 d. 
Valentine Boys klubas, 34 gt. 
ir Emerald Ave., rengia pat-
rijotines demonstracijas, ku
rios prasidės 2:00 popiet. 
Įvyks milžiniškas paradas, ku
riame be minėto klubo ber
niukų dalyvaus skautų kuopos 
ir kiti berniukų klubai. Be to, 
civilinio karo veteranų sūnų 
ir dukterų skyriai. Tai bus 
tikrai nepaprastas įvykis 
Bridgeporte. Eisena bus at
likta gatvėmis; 35-a, Morgan, 

Golfo turnamente, Cleve-
land, O., Leland Wilcoxui pa
vyko. Tad jis bučiuoja laimi
kę ibolę. (Acme telephoto) 

Auga lietuvių profesijonalų . 
jėgos, šį vakarą, 6:30 vai., 
Loyola universiteto baigian
čiųjų aktas. J. E. arkiv. S. A. 
Stritch įteiks diplomas uni
versitetą baigiantiems, kurių 
tarpe randasi lietuvių. 

Buvęs cicerietis-bulvariškis, 
o dabar roselandietis Petras 
Guokas gaus medicinos dak
taro diplomą. Per pastaruo
sius metus Dr. Petras Guokas 
ėjo, taip sakant, "interne-
ship," Šv. Kryžiaus ligoninė
je. Sekantiems metams Dr. 
Petras Guokas pasiliks šv. 
Kryžiaus ligoninės daktaru, 
taip vadinamu, "resident 
physician." 

Stanley Jaskūnas, iš Cicero, 
gaus medicinos certifikatą. 
Pastaruosius mokslo-praktikos 
(interneship) metus baigs Lo% 

retto ligoninėje. 
Adam Schultz, is Melrose 

Park, taipgi gaus medicinos 
certifikatą ir paskutinius me
tus praleis St. Anne ligoninė
je. . . . 

• * • • • " • " J 

Šv. Bernardo ligoninėj bai» 
gia slaugės kursus brighton-
parkietė Francis Kumskis ir 
Julianne Stulginskas iš Cice
ro. 

Šv. Elzbietos ligoninėj bai
gia seserys kazimierietės: Se
suo M. Almarita ir Sesuo M. 
Li&moria. 

Columbia ligoninę — Lu-
cille Sutkus, iš Waukegano. 
» Brightonparkietis, brolis Ni-
cholas Norusis, O.S.M. (Ser-
vitų Kongregacijos), gaus 
"Master of A r t s " požymį. 

Žinau, kad yra ir daugiau 
lietuvių baigiančiųjų Loyola 
universitetą, bet kol kas nete
ko apie juos sužinoti. Gal vė
liau galėsiu juos aprašyti. 

Sveikiname naujuosius pro
fesionalus linkėdami jiems 
pasisekimo jų mokslo ir dar
buotės šakose. 

• * • 

Sekmadienio vakarą, Šv. 
Kryžiaus ligoningje, dr. Pet
ro Brazio žmona pagimdė 
dukrelę. 

Dr. Petras Brazis yra 6v. 
Kryžiaus ligoninės daktaras 
(resident doetor). 

^THATLITTLE GAME" Inter .Mt,icartooBCo.,N.Y«--By B* Link 

Pieno isvežiotojy 
klausimas neišspręstas 

Pieno išvežiotojų unija ne
susitaikė su pieno kompanijo
mis. Visas reikalas pavestas 
burmistrui (majorui) Kelly ir 
apskrities prokurorui Court-
ney. Šiedu dar bandys išly 
ginti nesusipratimus. Kai tas 
nebus atsiekto, viskas bus pa
vesta arbitrui, prelatui Dennis 
J . Dunne, šventojo Kryžiaus 
parapijos klebonui 

Nesusitaikoma atlyginimo 
klausimu. 
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