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VOKIETIJA UŽĖMĖ PARYŽIŲ 
ANGLAI SIUNČIA PAGALBINĘ KARIUOMENĘ 

• •iVatikano dienraščio "Osser 
vatovatoree Romano" leidi 1114 
norėta visiškai nutraukti visu 
karo metu. Bet paskiau nutar
ta leisti be jokių karo žinių. 
Dar prieš pakilsiant karau 

™ ^nlSj'PRANCOZAI KRAUSTOSI 
Fašistams nepatiko, kad Vati
kano dienraštis daug dirbo už 
taika, smerkdamas vykdomus 
karus. Taip pat nepatiko, kad 
dienraštis savo skiltis turėjo 
atviras abiejų kariaujančių 
pusių karo eigos pranešimams. 
Fašistai pageidavo, kad tik 
vienų nacių karo komunikatai 
būtų paduodami. 

IŠ TOURS 
Vokiečiai veržias į pietus 
nuo Paryžiaus 

BERLYNAS, birželio 14 d. j TOURS, Prancūzija, biržė
se Su Paryžiaus ir vieno svar lio 14 d. — Prancūzai išsikrau 
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biausių Prancūzijos uostų pae 
mimu vokiečių karo vadovybe 
pareiškė, jog prancūzų armija 

Osservatore Romano" ei-' visiškai nugalėta. 
gesi bešališkai ir teisingai. 
Tad fašistų autoritetų pastan
gomis kaip Romoj, taip ki
tuose miestuose, buvo varžo
mas dienraščio pardavinėji
mas. Italijai įsivėlus karan, 
"Osservatore Romano' ' paša
lintas iš visų kioskų. Norėta, 
kad jis paduotų vien nacių ir 
fašistų cenzūruotas žinias. Va
tikanas griežtai atsisakė na
cių ir fašistų karą remti ir 

Sąryšyj su Prancūzijos sosti
nes užėmimu, Adolfas Hitleris 
paskelbė visoj Vokietijoj trijų 
dienų šventę. Paryžiaus užė
mimo metu Berlyne skambino 
varpais ir grojo militarinė mu 
zika; 

Vyriausios karo vyriausy
bes komunikatas sako: 

" Visuotinas prancūzių fron
to tarp sąsiaurio ir Maginot nusprendė toliau neskelbti jo-, 

kių karo žinhj. Paaiškėjo, kad| , l i n iJ o s * * j į į Į ^ J * * 
Mussolinis yra lygus Hitle
riui ir jiedu abudu yra artimi 
Stalinui. 

kimas sunaikino originalius 
prancūzų vadovybes planus 
ginti Prancūzijos sostinę. 

"Tuo būdu Paryžius pas
kelbtas atviru miestu. 

» 

Šiuo momentu pergalėjusi . . Meksikos vyriausybe iš sa
vo krašto išveja Vokietijos* 
pasiuntinybes spaudos biuro 
viršininką Arthurą Dietrichą, 
kurs ilgą laiką direktavo na
cių propagandai abiejuose A-

., v Tv galimas pastangas, kad palik-
merikos žemynuose. Išvaro- &

 v. r * 
mas iš Meksikos vra Hitlerio ** »r>zĮ t P ' • 

J u • u' u r M Paskutinį kartą Paryžių vo-spaudos viršininko brolis. Mo- .* . v_ , .. . , . , kiečių kariuomenes buvo uze-
ksikos vvriausvoe gerai daro * . . .__ , . .. 

, , - • me 1874 metais, kai Vokietiją 

ste iš Paryžiaus ir laimėję 
Vokietijos legijonai skubotai 
užėmė sostinę. Vokiečiai taip 
pat užeme Le Havre. 

Paryžiuj vokiečiai nesustojo, 
bet visu smarkumu veržėsi to
lyn į pietus tarp Paryžiaus ir 
Maginot linijos. 

Šiuo laiku. vokiečių kariuo
menė esanti apie 65 mylias į 
pietus nuo Paryžiaus. 

I r Tours, kur pirmadienį nu
sikėlė Prancūzijos vyriausybė, 
dabar jau evakuojamas. Kur 
Prancūzijos ministerių kabi
netas susirinks nepaskelbta. 

Radio kalboje premjeras 
Reynaud atvirai pripažino, 
jog prancūzai pralaimi karą ir 
kreipės į J . A. Valstybės, kad 
jos gelbėtų Prancūziją. Jis, 
ypač prašė J. A. Valstybių or 
laivių. 

Anot jo, Prancūzijos ka 

TŪKSTANČIAI KAREIVIŲ 
PRANCŪZIJON 

atmuse prancūzus 

Paryžiuje darbininkai taiso gatvę, kur išmušta nepaprasta 
duobė sprogus nacių lakūnų išmestai bombai. (Acme teleph.) 

ja į Paryžių". 
Vokiečių šaltiniai sako, jog 

kancleris Hitleris dėjo visas 

nusikratydama tuo kenkėju. 
Bet ji taip pat puikiai užsire
komenduotų, jei iš Meksikos Dėl J . Amerikos Valstybių 
išguitų visus Stalino agentus; įsikišimo Hitleris pareiškęs, 
ir paliautų kovojusi prieš Ka
talikų Baižnyčią, 

Už Amerikos į si vėlimą ka
ran Europoje propagandistai 
šaukia, kad Amerika remdama 
santarvės valstybes pati apsi-
draus nuo nacių užpuolimo. 
Kiek čia nesąmones. Santar
vės valstybėms reikia padėti, 
apie tai negali būti dviejų 
nuomonių. Bet sakyti, kad na
ciai laimėję karą nusisuks 
prieš Ameriką — J. A. Vals
tybes, yra niekas daugiau, 
kaip tik muilo burbulas. Hit
leriui pulti Ameriką būtų taip 
didele problema, kad jo gene
rolai nieku būdu negalėtų iš
spręsti. 

Vokietijos kariuomenė marsuo j r i u o m e n g v i s a dos buvo "de
mokratijų armijų avangar
de" . 

"Suižeistoji Prancūzija turi 
teisę kreiptis į kitas demokra
tijas ir tar t i : " J ū s esate sko
lingos". 

"Mes žinome, kokią aukštą 
vietą kilniųjų Amerikos žmo
nių gyvenime užima idealai. 
Nejaugi jie vis dar dels nepa
sisakydami prieš nacius!" 

U. S. ambasadoriaus Pary-

valdė tada Bismarkas. 

jog "Amerikos amerikiečiams, 
Europa europiečiams". Tai 
ne tik išlaikytų taiką tarp se
nojo ir naujojo pasaulilų, bet 
ir būtų idealus pagrindas vi
so pasaulio taikai. 

ŽINIŲ SANTRAUKA 
GENEVA, birželio 14. — 

Nepatvirtinti gandai skelbia, 
jog Prancūzija darysianti su 
Vokietija taiką, jei U. S. ne
atsakys parama į " paskuti
n į " premjero Reynaud pra
šymą. 

ANKARA, berželio 14 d. 
— Keleiviai iš Andrianopo-
lio pasakoja apie Turkijos ir 
Bulgarijos kareivių susirėmi
mus, kuriuose žuvę 200 ka
rių. 

BERLYNAS, birželio 14 d 
žiui Wm. Buffitt pranešimuj - Vokiečių karo vadovybė 
sostinėj tepalikta policija i r Paneša apie atakas prieš Ma-
žandarai. Paryžiuj taip pat 
pasiliko ir sostinės komandan-
tos gen. Dentz. 

Anglijoje imti persekioti 
pulti italai. Vienas italų kil
mes "katarininkas", pajutęs 
pavojų, prie savo "katarin-

U. S. LAIVAS 
PALIKO GENuA 

ROMA, birželio 14 d. — 
Amerikos laiva's Exocorda iš
plaukė iš ttenoos New Yor-
kan. Laivu vyksta 250 karo 
pabėgėlių amerikiečių, kurių 
tarpe yra 200 iš Egipto. Ma
žas krovinių laivas Prusa, ku 
ris išvyksta birželio 15 d., bu
vo paskutinis Amerikos lai
vas CJenojoj. 

ORAS 
kos" prisegė tokį pranešimą;| Chicagoj i r apyfinkėj. — 
" A š esu britas, gi mano mon- Šilčiau, debesuota ir gali'tikė-

tis lietaus. Švelnus vėjas, dau
giausia pietrytinis. 

kė \Ta iš Indijos". Sakoma, 
juodašimčiai jo nekliudo. 

TURKIJOS LAIVAI 
TEBEPLAUKIOJA 

ISTANBUL, birželio 14 d. 
— Laivininkystės autoritetai 
praneša, jog šiuo laiku Turki
jos laivai tebeplaukioja Vi
duržemio ir Aigejaus jūrose, 
nes Turkijos vyriausybė bent 
šiuo laiku pasisakė prieš įs
tojimų, karan. 

Turkija, kuri yra sudariu
si su sąjungininkais bendra
darbiavimo ir pagalbos pak
tą, nestosianti karan, nors 
apsaugos pasiruošimai padvi
gubinta. 

ginot Uniją iš Saaro krašto. 

LONDONAS, birželio 14 d. 
—v Paryžius nustos buvęs 
"a tv i ru miestu" " je i vokie
čiai sukoncemVucį; jame ka
reivius77, nes piatys prancū
zai galį jį atakuoti. 

FILMU INDUSTRIJA 
PERKELIAMA KANADON 

MONTREAL, birželio 14 d. 
— Anot R. C. Sheriff, Angli
jos rašytojo ir jndomųjų pa
veikslų gamintojo, Anglijos 
filmų industrija gali būti per
kelta Kanadon. 

' * Dabar beveik negalima 
gaminti judamfųjų paveikslų 
Anglijoj", jis pareiškė, 
"Šiuo laiku vyksta ne tik 
bendrai karo trukdymai, bet 

ŽINIOS Iš LIETUVOS 
KAUNAS, birželio 12 d. - -

Į Kauną grįžo ministras pir
mininkas A. Merkys, paten
kintas gavęs progos išsamiai 
išsikalbėti su Molotovu savi
tarpinės pagalbos pakto dva
sioje abiejų kraštų santykius 
liečiančiais klausimais. Minis
tras Urbšys ir gen. Rėklaitis 
dar pasiliko neužbaigtų klau
simų baigti. 

— Birželio 12 d. — Valsty
bės Prezidentas priėmė vidaus 
reikalų ministro K. Skučo at-
sistatytydinimą. Vidaus reika
lų ministro pareigas laikinai 
perėmė A. Merkys. 

ITALAI KEIKIA 
MUSSOLINI 

LONDONAS, birželio 14 d. 
— Atrodo, jog premjeras Mu-
ssolni negali laukti vi'so 100 
nuošimčių italų pritarimo. 

Prie Italijos 1 ambasados 
Londone girdėjosi pikti mur
mėjimai, kai gyveną Londone 
italai sušaukta dėl evakuaci
jos. 

Tuos nusistatymus dar pa
aštrino prieš kelias dienas su 
rengtas prieš italus demons
tracijos. 

Išvykstančius italifs paly
dėjo mažas ir tylus anglų bū 
relis. Kartais pasigirsdavo 
vaikų ar anglių žmonų verks 
mas dėl išvykstančių tėvų ar 
vyrų. 

ROMA, birželio 14 d. 
Vyriausioji Italijos karo va
dovybe praneša Italijos ka
riuomenę atrėmus prancūzų 
ataką Alpių fronte prie Gali-
sia Hill, kur yra perėjimas 
pro kalnus iš Prancūzijos į 
Italiją. 

Tai pirmasis susirėmimas 
tarp Italijos ir Prancūzijos. 

Komunikato pranešimu Vi
duržemio jūroj "apšaudyta du 
priešo submarinai ir vienas 
jų smarkiai sugadintas. 

Italijos oro laivyno dalis 
sėkmingai bombardavusi karo 
taikinius Tunisijoj ir prave 
dus atakas Hyeres, Fayence ir 
Toulone, Prancūzijoj. Dingęs 
vienas orlaivis. 

"Šiaurės Afrikoj viena prie 
šo ataka prieš mūsų postus 
prie Egipto sienos atmušta", 
skelbia toliau komunikatas. 

"Italijos Rytų Afrikoj prie
šo oro ataka ant Moyale at
remta ir priešui padaryta 
daug nuostolių. Suimta vienas 
anglų karininkas. 

"Sudano uostas ir aerodro
mas sėkmingai bombarduota. 
Dingo du Italijos orlaiviai. 
Virš Eritrėjos pašauta vienas 
priešo orlaivis. 

LONDONAS, birželio 14 d. 
— Per Anglijos sąsiaurį Bri
tanija skubiai siunčia Pran-
cūzijon tūkstančius kareivių, 
orlaivių, tankų ir ginklų 
Prancūzijai. 

Vyriausybė pakartojo pasi
žadėjimą tęsti karą "nežiū
rint kainos" ir savo pažadus 
parėmė pasiųsdama Prancūzi-
jon kariuomenę ir reikmenis, 
kurie buvo skirti Britų salų 
apsaugai. 

Oro maršalas Sir Philip 
Jou-bert radio kalboj pareiš
k ę jog galima laukti vokie
čių atakos Anglijon be įspė
jimo. 

" I r jei tai įvyktų", kalbė
jo jis, " i r Vokietija pravestų 
jungtinę laivyno ir oro ataką 
Anglijon, negalima tikėtis su 
laikyti visą Vokietijos kariuo 
menę nuo mūsų .pakraščių". 

"Anglija ir ateityj teiks 
galimai didžiausią (paramą. 
Šiai progia Britanija pareiš
kia nepalaužiamą sąjunga 
tarp mūsų žmonių ir abiejų 
imperijų", pareiškė Anglijos 
vyriausybė Prancūzijai. 

"Mes niekados nepasitrau
ksim iš karo, kol Prancūzija 
nebus saugi ir visoj savo gar-

.s.4>> 

ANGLAI OLANDIJOS 
INDIJOJ 

TOKIO, birželio 14 d, — 
Japonijos užsienio departa<-
mentas esąs "rimtai 'susirū--

ISPANIJOS KAREIVIAI 
UŽĖMĖ TANŽIRĄ 

MADRIDAS, biržeLio 14 d 
— I'spanijoS kariuomenė užė

mė Tanžiro tarptautinę zoną. 
pinęs" dėl pranešimo, jog j ^ ^ ^ m i n i g t e r i j o g | 

2,000 Anglijos kariuomenės! ^ ^ p a s i d g . M o r o c c o ^ 
išsodinta Olandijos Vakarų tano prašoma, kad apsaugotų 

BUDAPEŠTAS, birželio 14 
d. — Koloman Hubay, Ven 
grijos nacių vadas 
gen. Magashazy, atstovą parf naudojamos geresniems 
lament e, dvikovom lams" 

ROMA, birželio 14 d. — 
Italijos vyriausybė pareiškė, 
jog šiuo laiku tarp Lisbono, 
Ispanijoj ir Romos palaiko-

paramos. 
Olandijos ir Anglijos pa

siuntinybės Tokijo užginčija 
pranešima. 

Pranešimą išspausdino To
ki io laikraštis Nichi Nichi, 
kurį jis gavęs iš Surabaya, 
Javoje. Anglijos vienas kari
ninkų netyčiomis išsitaręs e-
sąs vienas karių pasiųstų iš 
Singapore į Rytinę Javą. 

Indijos salose, kai jos prasėsi ^ . ^ n e j > r i k l a u s o m y b e įr 

neutralitetą. 

Miestą užėmė dvi žemyno 
divizijos ir vienas naikintu-
vas. " 

IŠTREMTIEJI ETIOPAI 
LAUKIA ŠAUKIMO 

JERUZALĖ, birželio 14 d. 
— Etijopijos jaunuoliai pa-

TOKIO, birželio 14 d. - s i u n t š telegramą Haile Sela-
Japonija pareiškė Olandijos ssie, Anglijoj, jog jie laukią 
autoritetams protestą dėl ta-1 jo įsakymo vykti Kenya ko-
riamo apšaudymo Japonijos lonijon (Anglijos), kur jie 
žvejų laivo. Laivą apšaudęs^ p r i s į ju ngtų prie buvusio im-
Olandijos orlaivis pietų Ra-( p e r a t o r i a u s kariuomenės kov 
miajam vandenyne, netoli 
Gaspar salos. 

Yahichiro Suma, užsienio 

vai .prieš Italiją už tėvų ša
lies laisvę. 

Italijos ligoninės ir kiti pa-
, iššaukė studijos netoli Londono pa- mas keleivinis ir pašto oro su- departamento viršininkas pa- J ^ * 
5tov» n a . naudoiamos i resn iems tiks-Į sisiekimas. ;Tuo būdu kelias reiškė, jog apšaudymas t ik- Į statai Jeruzalėj pervesta eh-

Italijon dar atdaras. ' rai įvykęs. jopu žinion. 
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BenaVadarblams Ir korespondentams raitų negalina, 
lai neprašoma tai padaryti ir neprisiunčisnia tam tiks
lui palto lenkiu. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
Ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuožuroa. Korespondentų prašo ra-
fjrū trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomąja mašinėle), 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
laikraitln nededamoa 

A P Ž V A L G A 
Galima Ir To Laukti 

* 
Sąryšy su nauja Lietuvos ir Sovietij Bu 

sijos sutartimi, "Vienybė' ' rašo: 

Skelbimų kainos prisiunčiamos nareikalavua. 
Entered as Secona-Class Matter March SI, 1010, at 
Cnlcago, Illinois Under tbe A^t of Marcn «. 1970. 

Paryžiy Paėmus 

Prancūzijos sostinė Paryžius jau Vokieti
jos rankose. 

Mūaų dienraštis prieš dešimt} dienų rase, 
kad taip įvyks. 

Prancūzai, aiškiai numatydami, kad sosti
nes nebepajėgs apginti, pasitraukė, palikda
mi vokiečiams į miestą atviras duris. 

Padaryta protingai. 
Tuo būdu išgelbėta gražiojo, istoriškojo 

miesto šaunieji pastabai — bažnyčios, mu
ziejai ir t.t. Ir šiaip jau miestas paliko ne
išardytas. Mažiau nuostolių. 

"Kaip žinoma, prieš kelete dienų į Mask
vą išskrido Lietuvos Ministras Pirmininkai 
Merkys, o vėliau Lietuvos Užsienių Reikalų 
Ministras Juozas Urbšys, tai{p pat visa de
legacija karinių ir kitų ekspertų. 

. . " D a r prieš p-. Merkio išvažiavimą j Mask 
vą Amerikos korespondentai teigė, kad Sa 
vietų Sąjunga statysianti Lietuvai didesniu.' 
reikalavimus ir reikalaus statyti Lietuvoje 
daugiau rusų kariuomenes. 

Iš Lietuvos buvo pranešta, kad Maskvo
je bus kalbama tik apie tariamų rusų karei
vių pagrobimą iš rusų stovyklų Lietuvoje, 
vėliau iš Berlyno rašė, kad tarp Lietuvos ii 
Rusijos bus praplečiami santykiai. 

"Ka i kurie tarptautinės politikos eksper
tai nurodo į faktą, kad: su Lietuvos delega
cijos atvykimu keistai supuola' ir Anglijos 
naujojo pasiuntinio Cripps ir Prancūzijos 
pasiuntinio Labonne atvykimu į Maskvą ir 
pradėtomis derybomis dėl Rusijos koopera 
cijos su alijantais. 

"Korespondentai teigia, kad pats Rusijo':-
reikalavimas statyti Lietuvoje tvirtoves ii 
pastatyti ten pušy milijono kariuomenės ver
čia manyti, kad Rusijos Vokietijos santy
kiams gresia pavojus". 

f 
Rimties Valandėlei 

4 — 
Važiuodamas tramvajumi Neperseniausiai nusižudė 

užgirdau dvi garsiai kalban- vienas turtingas žmegus. Ta-
čias moterėles. Joms labai da laikraščiai per keletą sa 
svarbu aptarti visokius tikėji- vaičių skelbė, kad McKe.(jon 
mo klausimus. Tarpe kijų dą- and Robbins Vaistų Įstaigoje 
lykų, viena pasigyrė, kad da- susekta sąskaitų klasta. Įta 
bar jos maldos tikrai bus iš riamasis. kadaise katalikas, 
klausytos, nes per vi|;ą savai- dabar visai užmiršęs apie ka
tę meldusi, net žvakutę kas- tanko tiesiogines pareigas, 
dien uždegusi prie švento An
tano. 

Antroji moterėlė tuomet 
prasitarė: "Aš visuomet po-

pasisavinęs daugiau milijoną 
dolerių, pats nusišovė. Ant 
lavono rastas medalikėlis .• iš 
vienos pusės parašyta: "Jei-

teriauju prie šventos Teresė-, gu rasi mane be sąmonės, pa
lės,- ji, turbūt), Dievui labiau j šauk kunigą". 

Paryžiaus netekimas, be abejojimo, yra la
bai skaudus moralinis smūgis prancūzų tau
tai Tai užgauna jų garbę, neigiamai pavei- 'apsisaugoti nuo hitleriškos Vokietijos. Bet 
Joa į tolimesnes pastangas gintis nuo priešų. Į t a i y r a l a b a i abejotinos vertės planas. Jeigu 

"N-nos" tuo pačiu reikalu taip pastebi: 
"Sakoma, kad Stalinas šituo keliu nori 

Bet, vis dėlto, tai dar nereiškia, kad jau 
tauta yra visai nugalėta, kad ji turi nuleisti 
ginklui ir be sąlygų priešui pasiduoti. 

Gal būt, jei prez. Rooseveltas nebūt paža
dėjęs santarvininkus remti visokia karo me
džiaga ir jei anglai nebūt subruzdę ir pa
siuntę daugiau kariuomenės į Prancūzijos 
karo lauką, prancūzai būt sutikę pradėti 
taikos pasitarimus su vokiečiais. 

Bet tuo tarpu neišrodo, kad jie darys at
skirą taiką. 

Karas eis toliau. 

Hitleris laimės karą su Prancūzija ir An
glija, tai rusai bus prieš jį bejėgiai. J ie vos-
nevos stengė nugalėti mažiukę Suomiją. Na
cių armijos pereitų per sovietų žemę, kaįp 
peilis per bulvių košę. 

"Rusiją gali apginti nuo Hitlerio tiktai 
vakarų demokratijos, gaudamos pagalbą lėk
tuvais ir ginklais iš Amerikos Jungtinių 
Valstijų. Bet dabar vakarų demokratijų [pa
dėtis yra kritinga. Jeigu Rusija joms šioje 
valančioje stotų į talką, tai jos galėtų lengv 
viau prieš nacius atsilaikyti. O sovietų "ba
zės" Lietuvoje ir kitose Pabaltijo valsty-' liauti tikru kryžiaus keliu, 
•bėse niekam naudos neatneš, tik įtrauks tas Savo laiku vokiečiai LLlavc-
valstybes į bėdą. Kuomet Hitleris sumanys je turėjo, ir šiandien turi, to-
suvesti sąskaitas su savo " d r a u g u " Stalinu, kias pat laisves pi ne ui
tai jisai užpuls Lietuvą, kurioje sovietai lai
ko savo garnizonus". 

patinka, nes mano maldos la
bai greitai išklausomos". To
kių kalbų galima išgirsti, pa
prastai, feilpnesnių katalikų 
tarpe. Klaidinga sakyti, "Mal 
dėlę sukalbėk, kokį nors ne
paprastą darbą padaryk, tuo
met viskas bus gerai; galėsi 
net gyventi kaip žydas ar pro-
testenas, svarbu tik&i tau ti-
keti". 

Toks nusistatymas, retkar
čiais pasimelsti, žvakutę už
degti, pinigėlį pavargėliui nu
mesti, bet nesirūpinti toliau 
apie dvasinę pažangą, visuo 
met buvo Bažnyčios smerkti
nas. Jeigu kas nors įsirašo 
draugijon, numanu kad užlai
kys tos draugijos įstatus. Ka
dangi mes esame Vienoj Tik
ros Bažnyčios nariai, priva
lome sekti duodamus nurody
mus. 

Po sviete pasidairius 
MĮSLĖ 

Be bėdų ir rūpesčių 
Jokios naštos ant pečių — 
Gatvėj, plaže, teatre. 

Sporto naujienos klausyt, 
Funių popieros skaityt — 
Svarbu, gražu, įdomu. 

Nešioti medalikėlius,, turė
ti rąžančių su /savim dar ne
reiškia, kad žmogus pilnai į-
vertina savo tikėjimą ir pil
do visas kataliko pareigas. 

Mačiau ir aš vieną žydelkaitę Galvoj, širdy, mintyse, 
su auksiniu kryželiu. Užklau 
sta kedėl ji nešioja kryželį 
pasisakė, "Dabar tokia ma
da". 

Nejaugi risi žmonės taip gy 
vena, kad viena mąsto, kita 
daro? 

Jeigu kurį nors Šventąjį 
gerbiame, bandykime gyventi 
taip kaip tas, švenjasilc gyve
no, pasipuošdami tomis dory
bėmis, kurios buvo kaip žeiiB-
čiūgai to šventojo asmenyje. 
Tenebūnie mums taikomas po 
sakis, "ką rankomis pastatė, 
ta, koja paspirdamas sugrio
vė" . A B C . J. 

Šiovai, klubai, na, ir šokiai, 
Ūžti, dūkti, kaip kas moka — 

Merginą savo turėti, 
Meilėj kasdiena gudrėti — 
Mada, puiku, patrauklu. 

Tėvų kraštas, jų kalba 
Jų galvon nebetelpa — 
Sena, paprasta, toli. 

Tėvų pamokos ir žodžiai — 
Toki naivūs, skamb' nuobo

džiai , — 
Prasta, juokinga, pigu. 

Atspėkit, kas tai f! 
K. o. 

nuo Lietuvos, ten gyvenan
tiems lietuviams tenka kc 

Vokiečiai visomis savo jėgomis žygiuos į 
Prancūzijos gilumą, nes jie gerai nusimano, 
kad kiekviena sugaišta diena eitų jų nenau
dai. 

Per penkiolika šimtmečių Paryžius keliais 
atvejais buvo suardytas naminiuose karuo
se, bet į kitataučių rankas jis tik antru kar
tu pajenka. 1871 m. sausio 28 d. jis buvo 
užimtas Bismarko vadovaujamų vokiečių le
gionų, šio skaudaus įvykio prancūzų tauta 
iki pat šiol neužmiršo. Po 53 metų Vokie
tijos kaizeris Vilhelmas II 1914—1918 m. 
kare vėl grasino Paryžiaus okupacija, bet 
įstojusi į karą Amerika ir sostin? ir visą 
vaijitybę padėjo išgelbėti. Tie patys vokie
čiai ir dabar užėmė Paryžių ir grasina visos 
Prancūzijos nugalėjimu. Išrodo, kad ir šį 
kartą be Amerikos pagalbos prancūzai var
giai atsilaikys. 

Paryžius, kaip visiems yra gerai žinoma, 
yra didelis pasaulio kultūros, meno ir moks
lo oenJras. Jo grožis, istoriškos vietos iš vi- kati Rusija susidėjo su nacine Vokietija. Bet 
so pasaulio sutraukia daug turistų. Vpač tas neva prieškomunistinis ūpas yra niekas 

Dabar Bėga, Bet... 4 

"V-bės" bendradarbis D. Klinga rašo* 
"Ainalgamated siuvėjų unijos vadas Hillman. 
kurio vedama unija atkartotinai net stam
bius ase»smentus (ekstra mokesčius) kriau-
eiams uždėjo įvairiems Rusijos komunizmo 
reikalams, dabar priešingas komunistinei Ru 
sijai. 

« a 'Savo laiku beveik kiekvienas žydelis 'su 
pasididžiavimu ir pasigerėjimu aukštino ir 
gyrė komunistinę Rusiją, o dabar jau visi 
ją smerkia. Vadinasi, gyrė dėlto, kad ji ko
munistinė, o dabar smerkia dėlto, kad ji ko
munistinė. Šis smerkimas, aišku, kilo dėlto, 

desnes — kaip Lietuvos pi 
liečiai lietuviai. O vis dėlte 
jie agentų sukurstyti rSke 
kad juos neva skriaudžia. Vos 
atplėšus Klaipėdos kraštą nuo 
Lietuvo's, aiškiai pasirodė, 
kad vokiečiai taiko vieną mąs
tą vokiečiams, o kitą kitų 
tautų nariams. Tuoj po Klai
pėdos krašto užėmimo vokie
čiai žadėjo palikti lietuviams 
lietuviškų mokyklų, tačiau 
jas paliko nuo Velykų iki va 
saros atostogų, o tada užda
rė galutinai. Net Lietuvos pi
liečių vaikams neleidžia lie
tuviškų mokyklų. Lietuviams 
neleidžia klausytis lietuviškų 

Prūsu Lietuviai Pavergime 
Atplėšus Klaipėdos kraštą| dingi Vokietijos valstybės pi 

liečiai, jie apšaukiami " tau 
tos išdavikais", (suprask vo 
kiečių logiką! — jei nesi vo
kietis ir negarbini jų Hįtlcrj, 
esi tautos išdavikas). Jų Hit
lerio garbinimas jau prašo
ka visas ribas. Visi susi r. li
kimai baigiami "Hitlerio pa
gerbimu". Pagerbimas yra 
pati svarbiausia susirinkime 
dalis ir vyksta šiuo būdu. 
Prie sienos kabo ap-ipuošta? 
Hitlerio paveikslas. VUi šver 
tės ar susirinkimo dalyviai iš; 
eilės turi praeiti pro tą pa 
veikslą ir ranką pakėlę svei 
kinti "Heil Hitler". - - Štai 
kaip žemai nukopi kultūrin 
goji vokiečių tauta! J i nei 
reikalauja, kad ir kįto's tau
tos smuktų ant tokio pat 
kultūros laipsnio, o jei kai 
nesutinka geruoju, tam pa 
vartojama prievarta ir paga 

TORONTO, Canada. — Lie
tuviškų balšavikų gjazieta ra
šo, kad Sacharos dykumose 
gyvena Touaregų giminė, ku
rios vyrai, būdami su mote
rimis, turi užsidengti veidus, 
panašiai kaip kad Turkijoj 

moterys dangstė nuo vyrų sa
vo veidus. 

Įdomu, tavorščial, kad toji 
gazieta nemato, jog Amerike, 
ir pačioj Kanadoj, taip pat 
turime žmonių, kurie visuomet 
ir visur būdami laiko užden
gę savo veidus. Tai Stalino 
tavorščiai. Nesenai Chicago 
balšavikai rengė koncertą 
Ashland Auditorium, o ant 
sainės garsino: "Lithuanian 
Society Concert. , , 

Su vyrais, ar su moterimis 
būdami visur panašiai jie sa
vo veidus dangsto visokiais 
šydais. 

CHICAGO, 111. — "Tau t i š " 
k a " "Sandara" pasigyrė "vi 
durio srovės" (kurios člunku 
ir pati yra) veikimu: 

"SLA. seimas, ALTS sei
mas, TMD. seimas ir kitoki 
seimai. Paskui konferencijos: 
"vidurio žmonių'' konferenci
ja, veikėjų konferencija, cen
trų, butų, ekonomistų ir kito
kių specialistų konferencijos! 
O paskui — amžina tyla iki 
SLA. viršininkų rinkimų (jei 
dar reiks juos rinkti) ." 

I r taip toliau. 
GYDYTOJAS: — Blogai, 

balandėli, tamstai reikia pa
silsėti kurorto. O ką tamsta 
dirbi f 

LIGONIS: — Aš esu ku 
rorto menedžerius. 

atėmė jam ir visiems šeimos tvarką gerai pažįsta. Tokie? 
nariams leidimus sienai pe- žmonės nacių Vokietijoje da-
reiti. Mat, tas ūkininkas Lie- bar turi vyriausį žodį. Jie va-
tuvoje turi 10 ha miško. Ūki- dovaujasi principu, k a i visi 
ninkas, pats negalėdamas pe- turi garbinti nacių tvarką ir 
reiti per sieną, siuntė berną Hitlerį. Kas atsisako *.ai da-
parvežti malkų, bet pasienio'ryti, tas metamas į k*l'"jffuf 
policija sukonfiskavo jo ark- arba turi bėgti iš Vokietijos, 
liūs ir ratus. Po didelio var- Keli pavysdžiai 
go pavyko arklius ir ratus. Pereitą rudenį Pėžaičiuose 
atgauti; tačiau jam besirūpi-| mirė 70 metų amžiaus 'ietu-
nant savo turtu teko, kur nu- vis veikėjas ūkininkas Skėrys, 
ėjo, išklausyti begalę keiks-] Jis visą amžių buvo tarnavę* 
mų ir lietuvių įžeidinėjimų.1 sava tautai, bet turėjr> nelai

mę gauti vokiško n u s t a t y 
mo žentą. Pereitą rudelį Skė
rys susižeidė koją, bet žentas, 
nors Skėrys prašo, nesutiko 

radijo transliacijų, jiems ne- liau ginklas. Taip dabar Hit-
am«rUae«ai jį mėgdavo lankyti. To miesto daugiau kaip tik žiurkių "excdus" iš skęs l e i d ž i a m a s k a i t v t i L i f i t uvoj e lerį turi garkinti austrai, e* 
mėgėjai gah bent tiek pasitenkioti kad jis tan.-.o laivo, be kaip t,k tas pavojus praeis, ^ ia i k r a žčių, o tuo. kai, lietuviai, danai, lenkai i. 
bent tuo tarpu paliko nesugriautas. Kas bus tos žiurkes vel ko greičiausia sugiįs. 
kai prancūzai pamėgins jį atsivaduoti — << v •, , , 4 v .. 

1 ' "Amerika dar nemoka 'spręsti ir pažinti tai atsities klausima^. 

Tikrai Negarbinga 
New Yorko dienraščiai smulknieniškesnių 

žinių; padavė apie Lietuvos delegacijos ke 
lionę į Maskvą ir apie naujus bolševikų rei
kalavimus. 

Pasirodo, kad Maskva verčia Lietuvą Įsi
leisti pusę milijono raudonarmiečiu ir ne
trikdyti Sovietams statyti tvirtoves Lietu
ve* teritorijoj. 

Tokio 'susitarimo" sąlygos yra nežmoniš
kos, baisios. Jos pažeidžia Lietuves valsty
bes suverenumą. Jos, karui ištikus. Lietuvą 
paverčia didžių ją mūšių lauku. 

t?T--" 1* •rkin momentu, esant tarp kūjo 
n- pr*e*:iio. Lietuva negali atsispi?";i prieš 
didįjį kaimyną, neis nebėra kur besikreipti 
pagalbos. Del to, atsižvelgiant į tas visas 

marksistų iš jų darbų. Dėlto tomis žiurkėms 
bus lengva sugrįsti. Betgi, jei Ameriką gy
venimas pamokins, tai gali būti visko. Jau 
dabar Amerika pradeda įžiūrėti marksistus 
įvairiose jų formose. Vėjas gali papūsti iš 
kitos ptfsės". 

kurie skaito lietuvių Tilžėje 
leidžiamą "Naujas Tilžės Ke-

Apie Auklėjime 
Žymus anglų dienraštis "The Times", ry

šium su pastangomis į mokyklas grąžinti re
liginį auklėjimą, rašo: "Religija turi būti 
pagrindu kiekvieno auklėjimo, kurs būtų 
vertas to vardo... Aukščiausias auklėjimo sie
kimas yra paruošti gerus piliečius. Gero pi
lietiškumo pagrindas yra būdas, gi žmogaus 
būdas pareina nuo jo įsitikinimo. Kaip gi 
gali valstybė ignoruoti tas taip aiškias tie- H i U e r " > g e n i m a s yra 
sas ir religijos mokymą laikyti valstybės 

leivis", visaip persekioja, 
nors to laikraščio turinys vi
siškai turėjo prisitaikyti vo
kiečių spaudos tonui. 

Lietuviai, be to iš karto ne
teko savo kultūrinių organi 
zacijų, neteko savo knygyni 
(juos vokiečiukai ant lauži 
Viešai sudegino), neteko save 
vadų — kurie buvo ištreiru 
iš Vokietijos — ir pan. To
kiems lietuviams, kurie, norč 
verčiami, nenori išsižadėti sa
vo tautiškumo, kurie nenori 
ranka pakėlę sveikinti "Hei! 

vi 

visi pavergtieji. 
Čia paduosiu kelis pavyz

džius, kaip vokiečiai elgiasi 
su Prūsų Lietuvoje likusiais 
lietuviais. Pėžaičių kaime. 

Pagaliau jam patarė grei 
čiausiai išsikraustyti iš savo 
tėviškės, žinoma,/savo ūkį pa
likus naciams. Karui prasidė
jus ir tas ūkininkas buvo pa
šauktas karo tarnybon. Neno 
rėdamas kariauti savo amži
nų priešų eilėse, jis optavo 
Lietuvos pilietybę. Visokiais 
grasinimais buvo norima .1! 

neliečiančiu dalyku... Aukščiausiam mokslui 
sąlygas, Sovietų Rusijos primestos sutartys (knowledge) turi būti skildama aukščiausia 

I vieta jaunų piliečių ugdyme". yra labai žemas, negarbingas elgesys. 

siškai pragaras. Nors tie žmo
nės dabar gyventų visiškai 
ramiai, nekalbėtų apie lietu 
vių reikalus ir būtų pavyz 

Klaipėdos apskr., gyvena v*, 
. . , • • i -ir- radno žinias. Viena diena ai-

dutinis lietuvis ūkininkas Vi- T*™*° 0 _ . J Z L , h n r v , . 
liūs Kibiras. Tai rimtų lietu
vių šeima; vienas brolis bu
vo žymus veikėjas, krašto sei
melio ir miesto tarybos na
rys. Broliui veikėjui teko per
sikelti Kaunan, o brolis ūki
ninkai liko gyventi tėvų ir 
senelių gyventame ūkyje. Vo
kiečiai pradėjo kerštauti, Ki
birą be jokios priežasties su
areštavo ir laikė kalėjime. Jo 
ūkyje pakartotinai padarė 
kratas, bet nesuradę kaltini
mų turėjo K. paleisti. Nega-

parvežti gydytoją. Kai Skė
rys dėl skausmų a i niškentė, 
mėgino eiti pas kaiiruną ku
ris gyvena tuoj už mažo upe
lio, jis pargriuvo ir įkrito j 
vandenį. Žentas no'.i'nię ma
tydamas nėjo gelbėti. Laimin
gu būdu atbėgo kaimynai ir 
nelaimingąjį senelį ištraukė. 
Ūkininkai pasiskundė pas vir
šaitį, kuris tuoj iškvietė gy
dytoją. Pasirodė, kad yra 

. kraujo užnuodijimas. Senelis 
vyko 8 vyrų polici joj būrys, ^ ^ ^ { l i g o n i n C y 

Kibirą suareštavo ir isyeze 1 ^ ^ ^ ^ p e r g y . 
kalėjimą. Nežiūrint i tai, Kad ^ _ £ ^ ^ bu_ 
K. jau kelis mėnesius; prie. ^ ^ ^ fc ^ ^ ^ 
suėmimą buvo radijo įSregi* ^ ^ n e p a j u d i l | 0 > m j į s 

traves ir išvežęs iš namu, jo ^ ^ i š t i k i m a s i g _ 

priversti nuo opta,cijos. Kai 
Kibiras nuo optacijos neatsi
sakė, vokiečiai pradėjo ji vė« 
-persekioti. Kažkas jį bkuu-
dė, kad jis klausąs užsienių 

travęs ir išvežęs 
iš kalėjimo nepaleidžia ir net 
neleidžia pasimatyti su saviš
kiais. Kadanki K. yra Lietu
vos pilietis, Lietuvos įstaigos 
•susirūpino jo likimu ir sten
giasi jį išlaisvinti. Čia reikia 

- o pa
galiau, ar jiems gaila susipra-
tusio lietuvio! Jų akim.is žiū
rint, tai tėra "Untermens-
clias". 

Prasidėjus karui, Klaipė
dos jaunimas buvo šaukia-

pasteb^ti, kad to kaiitio^ n a - j - m a s atiikti karo tarnybą. Nau 
cių vadas yra žinoma- arfclia- j0kų patikrinimuose Klaipė-

lėdami jam kitaip pakenkti,' vagis Oksas, kuris kalėjimo; (Tęsinys 6 pusi.) 

5 • • • s,*> •. i 



CTM I ^ 

Šeštadienis, hirž. 15 d., 1940 15 1* T V O X B s 
t ^ 

I 
I 

Sugrąžinta Teisybe 
Tikras Gyvenimo Vaizdelis 

Rašo Svyruoklis 

Džiaugėsi senis Baltrus, jo pro langą savo mišką. Pa
žiūrėdamas į savo nedidelį matęs ilgą vilkstinę vežimų, 
ūkelį. I r kur gi nesidžiaugsi! nesavo balsu suriko: "Žiūro-
Visiems šeimos nariams Die- kit, plėšikai a tvažiuoja!" 0 
vas davė sveikatos, tvartuose vėliau, matydamas virstančias 
gražūs juodbėriai nenustovi, 
grūdų kasmet pilni aruodai. 

O ten pakalnėj, kaip mūras , 
stūkso šimtametis miškas, pa
veldėtas iš seniu protėvių. Ja 
me Ąenis sudėjo visas savo 

jo ištekines egles, nuolat kar
tojo: " T a i Erodo kareiviai 
pasiųsti žudyti nekaltų kūdi 
k i ų . . . . Už ką, Aukščiausias 
Dieve, taip baudi ? " Bet ga
lop taip pridūrė: "Dievas 
duoda laimę ir nelaimę M 

viltis. Būdavo j is giriasi kai
mynams: "Nematys vargo! .Vėliau, su skaudančia širdimi, 
mano vaikai. Užaugus jiems kad jau nebesidžiaugs savo 
parduosiu mišką ir padalin
siu visiems po lygiai. J i e i r 

miškeliu ir vaikų laime, Bal
trus pasikinkė arklius ir išva-

beklausydamas ir pats 6me ja, jo gyvenimo laikrodis mu-
verkti. Abu išsiverkę apsika- še paskutines minutes. Gran-
bino ir tvirtai vyriškai pasi
bučiavo. Po to Baltrus išėjo 
namo, o Laužinis liko grau 
dingaroe savo kalčių apraudo
jime. 

Kelioms dienoms 
Baltrus gavo kvietimą aplan
kyti Laužinį. Nuvykęs jau ra
do būrelį žmonių, susirinku
sių kunigo palaukti. Aprūpi
nęs šv. Sakramentais kunigas 
išvažiavo. Laužinis apžvelgė 
susirinkusius žmones ir tvliai, 

* 7 

sukaupęs visas pastangas, pra 
•bilo j susirinkusiuosius: 
"Kaimynėliai , ypač tu, Bal-
tramiejau, kuris esi nuo įna-

Londono geležinkelio stotyje namiškiai atsisveikina su vaikeliais, kurių dešimtys tuks ^ daugiausiai ašarų išliejęs 

džiai atsisveikinęs su susirin
kusiais, Laužinis užmerkė akis 
amžinam miegui. 

Taip Baltrui, po tiekos var
go metų buvo sugrąžintas 
pirmykštis gyvenimo džiaug
smas. 0 miško kirtėjus pri
spaudė sunki teisingumo 
ranka. (ž. P.) 

tančių išvežama į provinciją apdrausti juos nuo nacių orinių bombų, jei Londonas būtų 
bombarduojamas. ,(Acme telephoto) 

mane seną tinkamai nukar- žiavo į miestelį pranešti po
smą." Šitokiomis mintimis se- licijai. Atvykusi policija liepė 
nis Baltrus kure savo ateitį. 

O kadangd visur buvo mato
ma Dievo palaimos ranka, tai 
ir kitiems patardavo: "Viską 
pavesk Dievui, nes J i s yra 
tavo gyvenimo pagrindas ir 
vai r a s . ' ' 

Bet atsitiko kartą taip, kad 
Bal t raus gyvenimas gavo to
kį smūgį, nuo kurio tik po 
dešimties metų teatsikele. Iš
aušo 1928 metų šaltoji žie
muže. Sniego prisnigo pilni 
pakluoniąi, net ligi stogų. 
Šeimynojai per dieną trūsėsi 
lauke. Vakare visi susirinko į 
trobą. Aptarė svarbesnius 
ūkio* klausimus, pavakarienia
vo, užsiskląste duris i r iš
vaikščiojo gulti. Pe r dieną 
šalčio priveikti, bematant kie
tai sumigo. 

prašydamas suminkštinti prie- iš to džiaugėsi ir vėliau pa-

atleiskit mano padarytas 
skriaudas. . Kad Dievas leis-

Tuk 

visiems išsiskirstyti, bet kir
tėjų vadas Laužinis visų var
du šaukė: " P r a š a u netrukdy
ti, nežinant reikalo! Čia ben
dras miškas, todėl visiems 
lygiai pr ik lauso ." Bet, grasi
nant policijai, visi išvažiavo, 
palikę dar pusę neiškirsto 
miško. Policijos pareigūnai 
galvas kreipė netikėdami, kad 
tokie storiausi medžiai gali 
būti bendrame miške. Surašę 
protokolą išvažiavo. 

Baltrus lyg ir patenkintas 
nusišypsojo, kad vis dėlto tcį-
syl>e jėgą nugali. Tačiau skau
džiai apsivylė: ryt dieną dar 
skaitlingesnė kirtėjų minia 
atvažiavo tęsti pradėto darbo. 

Skausmas suspaudė Baltrui 
širdį, matant kelias nuskūru 

šų širdis, kad be teismo gale-
tų susitaikinti. 

Po keletos mėnesių įvyko 
apylinkės teismas. Bet, deja, 
dėl stokos liudininkų parody
mų, teismas buvo atidėtas. I r 
vėl Baltrui išlaidos, ašaros, 
d e j o n ė s . . . . J a u naujam by
los užvedimui šimtai reikalin
gi, kurių Baltrui pristigo. 
Pardavęs savo mylimą bėriu
ką ir žaląją, vėl bylą užvedė. 
Praėjo metai, dveji. Byla vir
to civiline. Vėl reikalingi nau-

skleidė gandus: "Ba l t rų pa-
graudino. Tą dieną lyg nesą- t u m a n gyventi antrą kartą, 
vas vaikščiojo apie namus, ! visiems parodyčiau tikro gy-

1840 metais, Samuel F . B. 
Morse išrado telegrafą. 

duosime teisman už bereika- : prisimindamas savo vargus po ( venimo pavyzdį ' ' Bet, de-

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm. Krikštynom ir kito
kiem Bankietani Šateikiam Pa

tarnavimą. 
Linksmas Patarnavimas Visiems 

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

lingą mūsų tampymą." Pa
siekė šitie g Andai ir Baltraus 
ausis. Nuliūdo senelis, kaip 

teismus ir įstaigas. 

Apie pavakarę atvyko se
niūnas ir padavė Baltrui kvie-

niekuomet. Nejaugi už savo t i m ą į Apygardos Teismą. Po 
nuosavybę jis pats turės at- j k e l i ų s a v a i č i ų Baltrus nuvyko. 
s a k v t l - • | I r didžiausiam jo nuste-

Išaušo gražus 1936 metų 
pavasaris. Paukšteliai taip 
gražiai čiulbėjo, kad, rodos, 

bimui nebuvo ribų. Teisėjas 
paskelbė: "At i te is ta iš miško 
kirtėjų visi nuostoliai su by-

sujaudintų ir kaž kaip atša- Į l o s išlaidomis." Parvažiuoda-
lusias širdies stygas. Išėjo m a s visą kelią verkė džiaug-
Baltrus pasivaikščioti, kur jo 

ji įrodymai, naujos bylos už- širdį traukė liūdni prisimini-
vedimas. " Nebėr pinigų , 
nebėr pinigų " kartoja 
Baltrus. 0 čia ir šeima jau
čia medžiaginį skurdą. 

Su skaudančia širdimi eina 
Baltrus pas kaimynus skolin
tis. Grįžta namo patenkintas: 
kažkoks geradaris paskolino. šias eglaites, vietoj ošiančio 

šimtmetinio miško, ir gailios Į V » byla užvesta. Bet kažko-
tuk tuk, kažkas g k a u s m o a š a r o g p a b i r o i g j dėl nepareina kvietimai teia-

vidurnaktį pabeldė į Baltraus 
trobos langą. Pabudęs Bal
t rus pašoko iš lovos ir, trin
damas akis, paklausė: 

" K a s t e n ? " 

ko neatstatysi. Reikia ieškoti 
t ikro tiesos kelio. Šitaip gal
vodamas, Baltrus nutarė už
vesti bylą. Pirmiausia nuėjo 

"> P0?!- pas advokatą, kuris jį surami-
stamo kaimyno balsas. Įėjęs 
kaimynas ėme pasakoti daly
kus, nuo kurių net Baltrui 
plaukai ant galvos pasišiaušė. 
Sukilo ir kiti namiškiai, i r 
lyg nujausdami nelaimę, bai
mingai žiūrėjo į įėjusį kaimy
ną. Kaimynas vėl visiems nu
pasakojo, kad vakar pats sa
vo ausimis girdėjęs tolimesnių 
kaimynų pasiruošimus važiuo
ti Bal t raus miško kirsti, mat, 
girdėję Baltrų kalbant savo 
mišką parduoti . Visi klausėsi 
kaimyno pasakojimo ir patys 

akių. Tačiau ašaromis čia nie-, m a n s t o t i - Laukia Baltrus vie
nus metus, antrus, nėra ir nė
ra. Taip praėjo aštuoni dide
lio vargo ir rūpesčio metai. 
J a u Baltrus nustojo vilties 
ką nors laimėti teisme. J o vei
das nuo ašarų ir rūpesčių su
siraukšlėjo giliomis raukšlė
mis. Pa t s žvmiai suseno. Ūkis 
ir šeima jaučia didelį sunku
mą. Skolininkai griežtai rei
kalauja skolos. Baltrus juos 
ramina sakydamas: "Ka imy
nėliai, turėkit širdį, išlošęs su 

no ir pa ta rė perdaug neskubė
ti, nes reikalas ej*js gan svar
bus tai vistiek, anksčiau ar 
vėliau, nežus. Liepė pasirink
ti kelis liudininkus ir atvykti 
po dviejų savaičių. Žinoma, 

Bal t rus bemokslis žmogus ne
žinojo, kad kiekviena pavė
luota diena kainuoja pinigai. 

mai. Nuėjo jis į buvusį miš
ką. Ilgai vaikščiojo, gėrėda
masis besikeliančiu atžalynu. 
Pavargęs atsisėdo ant storiau
sios eglės kelmo. Visas pra
eities vaizdas, kaip ekrane, 
atbudo jo galvoje. Suspaudė 
širdį sielvartas; ašaros, kaip 
žirniai, ritosi per jo veidą. O 
jaunas miško atžalynas savo 

smo ašaromis ir, užsukęs baž-
nytėlėn, siuntė karščiausias 
padėkos maldas. 

Baltraus šeimoje įvyko tik
ras perversmas. Visų veidai 
nušvito, akys sublizgėjo, 
džiaugsmo ašaromis. Bet dar 
nuostabesnis džiaugsmas pa
lietė Baltraus namus, kai kir
tėjų vadas Laužinis pakvietė 
Baltrtj susitaikinti. Nuvykęs 
Baltrus išklausė Laužinio 

švelniu ošimu dar labiau jį. graudingų atsipraišnėjimų, o 

<? 

procentais grąžinsiu, nors 
pats mažai tikėjosi išlošti. O 

Dėl susidėjusiu) priežasčių | kai kurie kaimynai, susitikę 
Bal t rus nuvyko pas advokatą Baltrų, sakė pašiepdami: " K ą 
tik po pusės metų. Advokatas tu senas, nemokytas, gali pa 
parašė prašymą ir bylos už daryt i tokiai pri tyrusiai gau-

INTERNATIONAL LUHIOR CO, 
Savininkas: FRANK VIZGARD 

vedimui paėmė iš Bal t raus 
abejojo. Bet rytojaus dieną 
šis pranešimas išsipildė. 

Baltrus jau nuo ryto stebe-

50 lt. Nuo advokato Baltrus 
užsuko bažnvtėlėn, kur meldė 
su ašaromis teisybės kelio, 

jai. Juk dabar nauji laikai, 
nauji įs ta tymai . ' ' — " G a l ir 
jūsų t iesa, ' ' liūdnai pridurda
vo Baltrus. O miško kirtėjai 

Reikalaukite Jūsų Tavernoj 
"Sunny B o y " 4 Metų Senu
mo Kentucky Degtines. Tur
tinga, Švelni ir Puiki Degtinė. 

— o — 

Taipgi reikalaukite geriausio 
l ietuviško Krupniko. 

— o — 

Parduodame vien tik Taver
noms. 

— o — 

Mūsų Valandos: nuo 9 
iki 5 kasdien. 

Užsakvmai iš vežiojami 
sekančią dieną. 

— o — 

6246-48 S. California Av. 
Cbicaero, Tllinois 

Tel. REPublic 1538-9 

# 

Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos. Į 

Į 

TURTAS VIRŠ £4,900,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - £350.000.00 
ilahar mokam 3 V 2 ^ "* P* 

dčtoti pinigus Duodam p* 
4kola> ant narna ! iki 20 m 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

Rodoma, kokios pasekmes sulauktos vokiečių lakūnams bombarduojant prancūzų " atvi
rą/' miestą. (Acme telephoto) 

LOAH ASSOOIATIOB 
OF CHICAGO 

rffJSTIN MACRIEW1CH, Pre* 

Ohartered by O 8. Goverameai 
HAVTNOS FEUEKALM 

IN8URED 
• 

4192 ARCHBB AVENŪE 
TEL. VTRGINIA 1141 

VAL.: 9 Iki 5 p. p. Trečiad.: 9 fld 12:00 p. Seštad.: 9 iki 8:00 v. • . 

WESTINGHOUSE 
— Geriausias Šaldytuvas Sviete. 

Pirk Dabar! 
Sutaupysit maiste, sveikatę ir daug pinigy. 

PEOPLES FURNITURE CO. 
KRAUTUVE 

Dabar siūlo tikrus AVestingliouse Refrigeratorius — 
dideles šeimyniškos, C kub. pėdų dydžio, už mažiausią 
kainą refrigeratorių istorijoj, tik už . . # - | -i A-JįZ 

Ducdame didelę nuolaidą už seną ledaunę perkant 
naują ledaunę. 

Lengvi Išmokėjimai 

WESTINOHOUSE vadovauja refrigeratorių visą mar r 

ketą. AVestinghouse yra pasižymėję ekonomišku
mu elektros jėgos vartojime, nes jie mažiausia vartoja 
elektros. AVestinghouse greičiausia ledą sušaldo. \Ves-
tinghouse ilgiausia tarnauja, nes jie turi daug metų iš-
dirbystės tikrinimą - - garanciją. Westinghouse kainos 
yra nepaprastai mažos, jog reikia nusistebėti. 6-šių ku-
biškų pėdų dydžio 1940 Westinghouse parduodam už 

#114.75 
Lengvi Išmokėjimai 

PIRKITE W E S T I N G H O U S E ŠIANDIEN! 

IŠ — 

I V U R N I T U R E D 
— M A N U F A C T U R I N S C O M P A N V ® 

4179-83 Archer Ave,, Chicago, III, 
Telefonas LAFAYETTE 3171 
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IŠ TĖVŲ KRAŠTO 
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Padėka 
Už atsiųstos A'ii niaus Gele

žinio FCIHIO darbui paremti 
aukas: 

A. L. R. Katalikų Federa
cijai už — $2,000.00. 

Hartfordo Vilniaus (J. Fon
do rast. J. Leonaičaui už — 
$12.59. 

Juozui Brogiui iš 814 Bank 
St., VVaterbury, Conn. už — 
$u\00. 

Juozui Versackui iŠ 20 
Austin St., Norwood, Ma». 
už dolerius 24 akcijomis. 

Vilniaus Geležinio Fcndo 
Komitetas širdingai dėkoja. 

F . Kemėšis, 
Vilniaus Geležinio Fondo 

Komiteto pirmininkas 
A. Kuįpcikevi&tB, 

Vilniaus Geležinio Fondo 
Komiteto iždininkas 

Lietuva, Artimieji 
Rytai ir Balkanai 

KAUNAS (E), — Vadina
mieji Artimieji Rytai ir Bal
kanai, į kuriuos šiuo metu 
taip labai nukreiptos pasau
lio akys, nėra ir Lietuvai ne-' 
žinomi, o ra daugeliu tų kraš
tų valstybių Lietuva turi ir 
kultūrinius ir ekonominius 
bei diplomatinius ryšius. 

Su Turkija Lietuva turi 
1930 metais rugsėjo 17 dieną 
Maskvoje pasirašytų draugin
gumo sutartį, kuries pirma
me paragrafe pasakyta: Lie
tuvos respublikos ir Turkijos 
respublikos santykiuose vieš
pataus nelaužoma taika ir nuo 
širdus bei amžinas draugin
gumas. Šiemet tai sutarčiai 

Kiek Lietuvoje 
Mokama Paprastiems 
Darbininkams 

VTLNIUą (E.) — Prieš ka 
j rą, Vilniaus sriti valdant len-
| kanis, Vilniaus pramonės dar
bininku būklė buvo labai sun-

darbin inkams — šoferiams, 
Įvairiems transporto darbi
ninkams ir kt. 

8,000 Darbin inku 
Kursuose 

KAINAS. (E.) — Darbo 
ki. Eiliniai, nekvalifikuoti dar- Kūmų surengtuose bendrojo 
bininkai uždirbdavo iki 2.50 lavinimo ir Įvairių speciaiy-
zlotu. dienai, o moterų dienos bin kursuose šiuo metu moko-
uždarbis tesiekdavo 80 grošų. sį apie 8,000 darbininkų. Per-
Dabar, dėka Lietuvoje veikiau *M metų pabaigoje Darbo 
čiii įstatymų, kurio jau pritai- Rūmai via suorganizavę 34 

^LIETUVIAI DAKTARAI 
TcL CANal 5969 

DR. WALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

*I55 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

l — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir pa^ai satarti. 

DR. F. G. MNSKUNAS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso teL CANal 2345 
iSSs S^: 2-^ ir 7-» 
2305 So. Leavitt S t 

Res. tcl. CAMai 0402 įvairius kursus ir šiemet jau t Telefonas HEMlock 6286 
spėjo surengti 4-4 kursus. Ta-

Italijai susimetus karau, Viduržemio jūroje ir Šiaurinėje 
Afrikoje prasidėjo kariniai veiksmai. Italai atakuoja britų 
ir prancūzų bazes. (Acme telephoto) 

Gedimino Sapnas 
Atgautam Vilniuje 

VILNIUS (E). — Birželio 
i:>, t ą 29, 30 d. Vilniuje bus 
vaidinama misterija "Gedimi
nu. Bapaaa". Misteriją ruošia 
Lietuvos Valstybės Teatras, 
stato Dauguvietis, muziką pa 
rasė Jonas Dambrauskas, de
koracijas daro dailininkas 
Makoinik&š. Misterijoje daly
vaus I Valstybinės Dramos 
sąstatas ir teatras "Vaidila", 
Valstybinės Operos solistai, 
choras ir baletas, Vilniečių 

sio palankumo principu ir pa- Lietuvai atitekusios Vilniau* 
sueina jau 10 metų. Turkijos l a i k o diplomatinio ryšius, i srities plotas yra 254 k v. km 
Įgaliotas ministras Lietuvai, P r e k y b a m B u i m m i j a 19331 didesnis, negii buvo previzo-
reziduoja Taline. | m e t a i g b u v o p a s i e k u s i į v e ž i . 

Su Graikga jau prieš eilę m o u ž l n i l į j 0 n a 122,000 lt.; 
metų Lietuva pradėjo preky- p a s k u t į n i a i s metais apyvarta 
bimus ir kultūrinius ryšius. y r a ž v m i a i s u m a ž e jus i . 
1937 metais buvo pasirašyta S u j ū g 0 s lav i ja jokios poli-
preky>H)s sutartis ir kompen- t i n e S n e i p r ekybinės sutarties 

•įjos susitarimas didžiausio d a r ^m sudaryta. sac 
palankumo principu. Graiki
joje yra Lietuvos konsulas 
Michaiokopoios, o Graikijos Rudenį Sužinosime, 
į^a'J. ministras Lietuvai rezi
duoja Berlyne. 

Su Bulgarija lietuvių tauta 
palaiko gerus ryšius jau nuo 
tų laikų, kada tenai gyveno 
dr. J . Basanavičius, kuriam 

suvestinis choras, sąstate apiej Bulgarija buvo net pilietybę 
250 žmonių, p. Mikulskio va
dovaujamas ir vilnieėių sim
foninis orkestras. Be to, žino*-, 

suteikusi. Bulgarai ir šiandien 
gaudo lietuviškus penklieius, 
kuriu vienoje pusėje yra dr. 

nia, dalyvaus taip vadinamoje Basanavičiaus atvaizdas. Nors 
sutarčių su Bulgarija jokių 
nepasirašyta, tačiau prekyba 
kai kuriais metais 'siekė net 

teatrališkoji minia: Gedimino 
palydovai, vaidilos, vaidilu
tės, kaimiečiai, baudžiaunin
kai sukilėliai, knygnešiai, sa I arti milijono litų. 
vanoiiai, šauliai, kariuomenes' Vengrija, su kuria Lietuvą 
daliniai. 

Misterijos turinys — Vil-
riša eile istorijos faktų, bene 
bus labiausiai lietuviams pa

maus įkūrimo legenda ir mū-( žįstama. Ten ir dabar dažnai 
sų tautos kelias nuo to mo-| nuvyksta lietuviai turistai, 
niento iki dabartinių dienų. 
Bus pavartota daug sceniškų 
efektų, ir ypatingai daug dė
mesio atkreipta į muzikališ-
kąją pusę. Misterija bus vai
dinama vaKar«Ms ir užtruks 
ne ilgiau dviejų valandų. 

P E R M A N E N T S ! 

žurnalistai ir ekskursantai. Su 
Vengr.ija yra padaryta visa 
eilė sutarčių. 

Su Rumunija Lietuva 1931 
m. Berlyne yra pasirašiusi 
prekybos susitarimą didžiau-

Kiek Lietuvoje 
Gyventojų 

KAUNAS (K). Statistiniais 
duomenimis, pereitų metų pra 
džioje Lietuvos valstybės ben
dras plotas siekė 55,670 kv. 
km., tame 'skaičiuje 2,848 kv. 
km. Klaipėdos krašto, kuris 
1939 metų kovo mėn. atiteko 
Vokietijai. Pereitų metų spa 
lių inėn. sutartimi su Sovietų 
Sąjunga atgavus Vilnių ir jo 
sritį Lietuvoje teritorija vėl 
padidėjo. Provizoriniais skai
čiavimais, Vilniaus srityje 
Lietuvai atiteko 6,655 kv. km. 
ir tuo būdu bendre, Lietuvos 
plotų sudarė 59,477 kv. km. 
Šie duomenys buvo paskelbti 
pereitų metų pabaigoje " Sta
tistikos Biuletenio" 10 nr. 
Šiais metais galutinai nusta
čius sienų su Sovietų Sąjun
ga ir atlikus galutinius ap
skaičiavimus, paaiškėjo, kad 

riniai apskaičiuota. Tuo bil
du Lietuvai atiteko ne 6,655, 
bet 6,909 kv. km. Taigi da
bartinėse savo ribose Lietu
va užima 59,731 km. plotų 
Kiek, atgavus Vilnių ir jo 
sritį, yra padidėjęs Lietuvos 
gyventojų skaičius, ir kiek iš
viso Lietuvoje yra gyvento
jų, paaiškės rudenį, kai bus 
įvykdytas visuotinis gyven
tojų surašymas. 

AKIŲ GVDVTOJAS 

kyti Vilniuje ir jo srityje, dar
bininkų uždarbiai sureguliuo
ti, nustatant minimalias už- j staruoju metu daugiau orga-

1 * * 1 darbio normas, šiandien pra-Į nizuoja spec. kursu. 
monės darbininkams Vilniuje 
minimumas nustatytas ,5.50 Ii 
tų darbo dienai, o moteriais — 
4.60 lt. Kvalifikuotieji darbi
ninkai gauna, žinoma, auk 
štesnes normas. Vilniaus pra 
monės bei amatų darbininkų 
uždarbio normos sulygintos su 
Kaune veikiančiomis normo
mis. Jei kurioje įmonėje dar
bininkams mokamos žemesnės 
normos, ten daro intervencijų 
darbo inspektorius, ar reika
lui esant, speeiali Vidaus Rei
kalų M-jos komisija, kuri ir 
nustato mokėtinas uždarbio 
normas. Darbo inspektorius 
nustato atlyginimo minimu
mus ne tik eiliniams, bot ir 
kai kuriems kvalifikuotiems 

Phone Viiginia 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

H0LLYW00D INN Prop. 
Svetainę renduejame susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems pareng-imams. 
2417-19 VVEST 43KD STREET 

Cliicage, Iii. 

JJLTUVIAI DAKTARAI 
Tel. YARds 3146 

VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 
2 iki 4 ir 7 iki 9 

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Šeštadieniais: 11 iki 12 

GR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius- pritaikau. 
3343 S. Halsted Street 

DR. A. 6. RAKAUSKAS 
SIZR2P& m CHIRURGAS 
*415 YV. Marquene Road 

Oliso valandos: 
10—12 vai. rvte 

£—4 ir 6—S vai. vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadiei 

_____^ s usi tanus. 

N 

LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES E. ZEKAS 
ATTORNEY AT LAW 

Mieste Olisas: 
11 South La Salle Street 
Suiite 1701 Tel. Randolph 0331 

Naujas namų adresas: 
7019 So. Artesian Ave. 

Tel. Hemlock 1940 

ATLANKYKITE SVEIKATOS PIRTĮ 
P A U L I N A B A T H S 

RUSIŠKŲ IR TURKIŠKU VANŲ 
Užlaikom elektrikinį kabinetą, vėliausios mados akmeni} krosnis, ir 
garo kambarius- Suteikiame elektrikinius ir švedu masažus. Pagel-
bV'sime jūsy sveikatai VIOLET spinduliais ir SIEROS vanom. 
Kainos labai prieinamos — o — Moterų dienos Trečiadieniais. 

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

DR. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

OPTOMETlUCALiLY AKIU 
LLETrviS 

SuvlrS 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimai 

Palengvina akių (tempimą, kas e* 
1 priežastimi galvos skaudėjimo 
•jvalgimo, akių Įtempimo, nsrvuotu 
mo. skaudamą akių karšt}, atitaiso 
trumpaieg-ystę ir toliregystę. Priren 
gia teisingai akinius. Visuose ataitJ 
kimiuose egzaminavimas daromas »• 
elektra, parodančia mažiausias klal 
las. Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus Kreivos akys ati 
taisomos. 

Talandos: nuo 10 lkl 8 vai. rak 
Nedoliomis pagal sutartį 

Daugely atsitikimų akvt> atitaiso 
mos be akinio. Kainos pigios kali 
oirauau. 

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Telefonas YARds 1473 

Akiniai, visokių madų, ui $2.45 
pritaikyti akims, „u pilna garancija. 
Egzaminavimas akių veltui. Lensą 
sulaužytą padarome už §1.0C. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustavimas veltui 

Dr. Karolis Nurk&i-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph F. Budriko 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos pojjiet 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITTJEE HOUSE 

3409-11 S. Halsted St. 

# 

Skambykite: 
REPUBLIC 

MARTY SUCILLA, Savininkė 

Užtikrintai darbas visų 
pagražinimo darbų! 

Patyrusios Lietuvaites! 

MARTY'S BEAUTY 
S H O P 

6321 S. Western Ave, 
Tel.: BEPublic 9202 

D Z I M I D A S 
Bismarck Alaus Išvežiotojas 

Pristato g e r i a u s i o s rūšies 

Bismarck Alų į Alines, kitas į-

staigas, piknikus ir 1.1. 

Reikale kreipkitės pas M. 

Dzimidą, — gausite greitą ir 

sąžiningą patarnavimą. * 

4138 Archer Ave, Tel. LAFayette 0401 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

Dėl Pirkimo — Pataisymo 
Ar Seno Morgicio Atmokėjimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

SAVE B T 
MAIL 

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

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

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

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte. 2-b, 7-9 P. M. 
314/ S. Haisted S t , Ch.cago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — S popiet, 
1—1 ir 0:30—8:3U vakare 

Telefonas CANal 7329 

l)K. PETEfi J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2ttiZ VVest Cermak Koad 
UP1SO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
Sekmadieoiais laipgi pa^ai sutartį. 

Res. telefonas SE-tliey 0434. 
Tel. Cicero 1484 

Ofi. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 Souui Arciier Avenue 
Telefonas LAl'ayette 3650 

Antradieniais, ivetvuti*dieuiaia ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Asniand Ave. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

DR. CHARLES SEGAL 
G x i m ' O J A S IR C H I R U K U A S 

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

TeL MIDway 2880 Chicago, I1L 
OFISO VALANDOS: 

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

Seionad. nuo lu i t i 12 vai, ryto. 

DR. MAUfiiCt K A H l f 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4ttfl tjo. Asiiland Avenue 
Tel. lARds 0994 

Rez. tel. PLAza 3200 
VALxVNDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėlioims nuo lu iki 12 vai. dien-Į 
TeL YARds 5557 

DR. FKANK C. KWINN 
(Kviecinskasj 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

ir pagal sutartį. 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

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

DR. P. J . BE1NAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6y00 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. 

VU.: Pirm., Ketvir., fieštad. B iki 8 v. •.; Antr., Trcčiad. S iki 5 pp. 

DABAR MOKAME 3 2 ^ U ž PADĖTUS PINIGUS] 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fed< nrj saviugv and Loau Insurance Corp., VVasUiiKton, D. G. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Res. 6958 So. Talman Ave. • 
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office teL HEMlock 4848 

DR. J. J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 2 - ^ ir 7—9 vak. 
Kctvirtad. ir Nedčlioinis susitarus. 

2423 W. Marquette Road 

KLAUSYKIME 
Saltimiero 
W. H. I.JP.: 

Rytmetiniu 

LIETUVIŠKI! RADIO PROGRAMŲ 
R A Š T I N E 

6912 So. VVestern Avenue 

10:00 VALANDĄ RYTO 
. 1480 KIL. 

PROspect 4050 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vaL 
Ncdelioniis 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 v. •• 

REZIDENCIJA: 

6631 S. California Ave. 
TeL KEP&hltt 7808 

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

DR. J. J. K0WAR 
(Kowarskas) 

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

Trečiadieniais ir JSekmadieuiaLs 
pgeaj sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: KENwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oliso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 VVest 35th Street 
Ofiso teL VIRginia 0036 

Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedeliomia pagal sutartį. 

i 

TeL CANal 0257 
Rez. tel.: PROspect 6659 

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 Y. ryto iki 3 fiopiet \ 

I iki 0 vai. vakare. , r 
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Ir Mes Rengiame : *P° visam 1>US rasii'mksmi-
Milwaukee, Wis. - Birže-j n" 1 "* ' 5 o k i a L G l W « * * I n u", 

lio 16 4 švęsime sidabrini • » * Visas tas pasižmonėji-
kunigystės jubiliejų mus my mas kainuos tik 50c. 

limo kleb. kun. Juozo Marti>. 
Pamaldos bus ftv. Gabrieliaus 
bažnyčioj 10:15 vai. ryto, o 
-hankietas 6 valandą vakare, 
parapijas svetainėje, South 10 
\Vest Lapliam St. 

visi 

Kaip Gyvena 
Lietuviai Chavante ir 
Ipaussu Apylinkėse 

^ bet ir gerais elgesiais aukš-' 
t inti. 

Tai ir svetimieji mus gerbs 
J jei mes patys "save gerbsime. 
. i Kazys Gruzdąs (L) 

?veti-

Wiseonsin Lietuvių Diena 
šiemet įvyks 14 d. liepos, Ke-
nosha, Wis. 

savos — lietuviškos, o 
mos kalbos. Į Kataliku 

Papuolus pas panašius He- r» t 
tuvius tautiškume gerbia Bendruomenes 

Lietuvių čia labai mažai, oj žmogus, s u s i d a r 0 labai nema-
ir tie patys išsimetė labai ma- i o m , j s p ū d i . 
žu skaičiumi po įvairias fa-! 

Kultūros Namai 

zendas. 
Visi man žinomi lietuviai 

gyvena vidutiniai, o nekurta Mūsų choras, vedamas muz. 
Kviečiami visi lietuviai, J . Kailiukaičio, stropiai ren-[ir gerai. Turi gyvulius, veži-

taip vietiniai, taip ir iš apy- giasi prie tos šventės. Visus 'mus, ūkio darbams įrankius 
linkių, dalyvauti kun. J . Mar- ' l inksmins gražiomis dainomis.}ir t.t. Pasodina ryžių, kuku
tis pagerbime. Bus graži pro- Choras yra nemažas ir gerai 
n a m ą , iš kalbų, dainų. 1 sumokintas. A. Č. 

# 

KAS GIRDĖT WAUKEGANE 
= ^ 1 

# 

Minės Globėjo Šventę Programa 
K v. Antano draugija, birže

lio 16 d., minės savo draugi
jos Globėjo — šv. Antano die
ną. Visi nariai tų dienų 10-tų 
valandų ryto susirinks į Lie
tuvių Auditorijų, iš kur " i n 
čo rpore" eis išklausyti šv. 
Mišių. Sulig dr-joi nutarimo, 
visi nariai p . i . a l o dalyvauti. 
Tų pačių dienų Įvyks ir drau
gijos susirinkimas. 

Palaidota 

birželio 10 d. Barbora Bukan-
tienė, kuri po staigios ligos 
mirė birž. 7 d. Gedulingos 
pamaldos buvo atlaikytos Šv. 
Baltramiejaus bažnyčioj, o 
palaidota Ascension kapinė
se. 

Velione priklausė prie Šv. 
Onos, Šv. Pranciškaus ordi
no ir Amžinojo Ražančiaus 
draugijų. 

Šv. Baltramiejaus parapijos 
mokslo metų baigimo iškil
mes įvyks šį sekmadienį, bir
želio l'G d., Lietuvių Audito
rijoj. Kaip paprastai , tokie 
vakarai esti įvairūs ir gra
žūs. Į programų įdėta daug 
darbo, taigi neapvilkinie 'se
serų niGkytojų ir skaitlingai 
atsilankykime. Enrikas 

rūzų ir kitų javų kas duoda 
gražaus pelno. 

Yra lietuvių, kurie samdosi 
darbininkus ir turi darbo išti
siems metams. 

Lietuviai čia matera l in iu 
atžvilgiu laikosi vidutiniai, ta
čiau moraliniu ir tautiškumo 
žvilgsniais skursta didžiausia 

3a© Paulo, Brazilija. — Ben 
Kodėl gi t a ip t Nejau čia druomenės yra nutarta staty-

ne tik patys Lietuvos tšvy-! tis 'savi kultūros namai, kur 
nes sūnūs — lietuviai, kurie būtų organizacijų, ir viso kul-| 
vos prieš keletą metų gyven- j tūrinio gyvenimo centras Al j 
darni joje, kovojo už jos ide- j greitai turės salę, priklausys' 
alus, o pragyvenę svetur taip I nuo pačios kolonijos, kaip ir 
trumpų laikų visai lengvai pa-1 kiek parems šį reikalų, 
siduoda nutautėjimui — ir iš, Netrukus Bendruomenes su
sižada to, kas mums ypatin-1 les statybai pradės aukas rin
gai turėtų būti branginama — kti. Yra sudarytas specialus 
lietuviškumo. 

Tai neleistinas reiškinys. 
Lietuvis visur ir visada turi 
būti lietuviu, gerbti viską kas 
yra lietuviška i r niekada ne

skurdo. Mažai kas skaito lie-į ifinšadfiti lietuvio vardo, , o 
kaip galint jį, ne tik žodžiais 9 

tuviškus laikraščius. Nesusi
renka lietuviai t a rp SaVCi pa
sikalbėjimams ir pasitari
mams. Taip pat jų gyvena
mų butų nepuošia primenanti 
mūsų senųjų tėvynę lietuviš
ki paveikslai t. p . 

Dauguma čia iš lietuvių ma
žus savo vaikus išmokinę ne 

komitetas, kuris visu smarku 
kurnu imsis darbo. J a u daug 
tūkstančių nuomos pavidalu 
svetimiesiems išmokėta. Ko
mitetas pareiškia: laikas mūs 
organizacijoms stoti ant stip
resnių ekonominių pagrindų. 

C L A S S I F I E D 

^ 
= ^ i 

W O L k S T U I I I O 
1945 W«»t 1 5 * Strtet 

/4rt ave t-
50ye**i MOl/tRN 

Am AM:ED PHOTIH;R VPHY 

toHEST P08S1B1.F PftlCtS 

LEO NORKUS, Ir. 
DISTRIBUTOR 

OF 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

GERKIT tik G-ERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC-
VAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. 

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

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 

LABAI PIGIAI 
storas ir S fletai — mūro namas. 
Karštu vandeniu apšildomas. Ren-

j dos $50. j mėnesį. 18-tosi gatves a-
pylinkėjc. Mainysiu ant lotų ar kej 
\ių akerų žemės ar mažos farmos, 
netoli Chieagros. Rašykite arba at
silankykite: 4044 So. Paulina St. 
(antrame aukšte) . 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
Norime išmainyti 2 fletu po 6 

kambarius namą Brigrhton Parke 
ant mažesnio. Atsišaukite: 

3944 So. Artesian Ave. 
r 1 

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

SALUTARAS STOMAOH 
BITTERS 

639 West 18^'St., Chicago, I1L 
Tel. CANAL 1133 

APDRAUDA—INSURANCE 
Apdrausk savo AutomobilJ arba 
Troką šiandien, nes rytoj guli 
būti pervėlai. Mes apdraudžiant 
Automobilius už numažintą kal
ną ir galiama išmokėti per 3 
mėnesius, be komiso. Pavyzdžiui: 
L labili t.v nuo $5,000. Iki $10,000 
Ir Property Damuge iki $5,000, 
kainuoja dabar tik $30.60 arba 

$7.66 J mėnesi. 

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

K. J . MACKE1MACIUKA8 
2346 W. 69th St., 2-ros lubos 

Tel. Prospeet S140 

V 
v = : 

r^ 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
KANTEB 
MUTUAL 
L1QU0R 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

Pastovumas-
Tą liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas. 

c. 
\i bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasit* 
saugesnes vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAVT4 PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ! 

-

č^v 
^ . * 

PAIEŠKOJIMAS 
Paieškau brolį Stanislovą Kinderį ir 
seserį Oną Kučinskienę. Manau, kad 
jie gyveno Brocklyne, New Yorke. 
Turiu labai svarbų reikalą su jais. 
Jei jie patys šj raštą pamatys arba 
juos žinantieji, prašome pranešti: 
Mykolas Kintleris, 2565 Montrose 
Avenue, Cbicagu, Illinois. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui 2 aukštų mūrinis namas, 
3 fletai: 4, 6, ir 7 kambariai. Karš
tu vandeniu apšildomas. Randasi ar
ti mokyklos ir bažnyčios. Kreipkitės: 
2130 Wcst 22nd Plące. Chicago. 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
Namu Grindis 

"DUSTL.ESS FljOOlt SANDIJVG" 
Apkainavimas Dykai — 

15 Metų Patyrimo 
Darbas Cjivaramuota* 

D51 Specialių Sąlygų 
Šaukite Dabar 

C O M P I J E T E FliOOR SERVICE 
Telefonas Normai 4799 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Caluinet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y. 
iBdViai kiekvieno taupytojo apdrausti 

iki S5.000.00 Federalteftjo įtaigoje. 

R E N D A I 
Vieta vartota per 15 metų 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
ĮSTAIGAI. 

susideda iš koplyčios, lavonines 

PARDAVIMUI NAMAS I R BIZNIS 
Pardavimui namas, 6 kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radzius. Taverno fikseerlai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Kandami am 
63-čios gatvės. Atsišaukite: Telcfo-
nas PROspcct 3078. 

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ 

nuo 1 iki 2 0 metų. Visai lengvais 
mėnesiniais atmokėjimais. Del pla
tesnių informacijų, kreipkit§s į: 
GEDIMINAS BUILDING & 

LOAN ASSOCIATION 
4425 South Fairfield Avenue 

Tel. LAFayette 8248 

ir ofiso prie 1646 W. 46th St. p i R K NUOSAVYBĘ DABAR 
(Lzpakaly kampinio namo prie D A K / Y I n n i PDic T I TDI 
46th ir Paulina g t ) . Keturių K a Y r T r i ^ . £ £ i U K 1 

P i r m o s R ū š i e s 
JUODŽEMIS 

gėlynams ir žolynams 
PanltMMlanic ImSellals a r THHWUHS 
1 budelis 2TH-: 5 bušeliai $1.00; 

15 biiM-lių $2.50. 
STANLEY GAVCUS, 

110 So. Ridgeland Ave. 
WORTH. ILLINOIS 

TeL O a \ Lawn 193J-1 

CONRAD 
Fotografas 

Studija (D'tiKH pir 
mos rūfti-s «u m o 
derniskon\is užlaido
mis Ir HoUyw<xxl 
šviesomis. L) a r b a f 
O a r a n t u o t a a 

420 VVest 63rd Street 
TeL: Būnio — ENQlswood 6883. 

RM. — ENGl«wood 584a 

TtiiNGS THAT JJP^VE^ K/V?PEM 

Jnįįįį\ 
I I W i 

t TINO rpflKCiE ts 

kambarių būtas su uždengtais 
poreiais virš biznio, kartu ir — 
3 KARŲ PRIVATUS GARA-
DŽIŪS, SPECIALIAI PADIRB

TAS GRABORIAUS 
AUTOMOBILIAMS 

Visas gyvenimas garu šildomas į-
skaitant garadžių. Dėl informacijų 
šaukite: 

V. P. PIERZYNSKI, 
YARD8 0145 

PARDAVIMUI HAM \ 8 
Pardavimui S-fletų namas JBrldge 
porte. Atsišaukite; Kazimieras Lau 
• •lus. 2HKO South WallHoe Mirei 

PARDAVIMUI^ NAMAS 
Pardavimui moderniškas 2 fletų, 

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

6825 So. Washtenaw Ave. 
(pirmas aukštas.) 

REDSALINGAS DARBININKAS 
Reikia patyrusio pieno išvežiotojo 

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

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui Fran and Eddie's Tav-
ern, ant Archer Avenue vieškelio ir 
Kean Avenue — 1 blokas šioj pusėj 
Tautišku kapinių. Parsiduoda biz
nis, fikseeriai, stakas; viskas gatava. 
Biznis gerai išdirbtas. Lietuviams 
gerai žinoma vieta. Atsišaukite: 
Ed. J . Kubaitis, Archer and Kean 
Avenue, Justice. Dllnois. Tel. WUlow 
Springs 1067. 

REIKALINGA 'LAIKINAI — 

AUKŠTĄ VERTĘ 
7 kamb. mūrinė rezidencija, ga

lima paversti į 2 ūetįį namą. Ran
dasi prie Marąuette Parko. Ka.na 
tik $4,900. {mokėti $1,000. 

2 po 5 kamb. ir beisnijonte yra 
fletas, gražus mūr. namas. Randa
si Chicago JLawn. Kaina dabar tik 
17,800. Įmokėti $2,500. 

5 fl. g-ražus mūro namas, ir S 
karų mūro garadžms. Randasi prie 
pat Marąuette Parko. Rendų neša 
$232.50 j mėnesi. Kaina ateinančiai 
savaitei tik $15,200. {mokėt $7,000., 
arba daugiaus. 

4 fletų po 5 kamb., pastatytas 
ant 2 lotų. Randasi Ma.ru.ucte Parke, 
prie 63rd St. Kaina dabar $13,500. 
įmokėti $3,000. 

10 fletų mūro namas. Randasi 
Marąuette Parke. Kaina $1*J,500. 1-
mokjėti $8,000. i 

2 fletų 5 ir 6 kamb., taipgi lotas 
p,rie salės. Arti karų linijos, rami 
vieta gyventi. Kaina tik $6,800. Į-
mokčti $2,500. 

Bizniavus namas, gera vieta biz-
nui: 4 storai ir 4 fletai. Rendų ne
ša apie $4,600 į metus. Kaina tik 
$20,300. Jmokėti $8,000. 

•Mes baigiame išparduoti forklau-
zuotus namus. Tad, jei jieškai bar-
geno, tai čionai yra gera proga pirk- \ 
ti namą, biznio namą arba lota. j 

Kreipkitės pas įgaliotinį:— 

K. J. MACKE-MAČIUKAS 
2346 W . 69th S t , 2 r c s lubos 

Te l . P r o s p e c t 3140 
VASAROTOJAMS ATYDA 

Labai patogi vieta vasarotojams. Tu-
rime gražius kambarius — prie eže- j 
ro ir prie upės — netoli miestelio. į 
Geras privažiavimas su autoiuobi- ( 
liu ar traukiniu. 62 mylios nuo Chi- , 
cagos. Kelias 83 ir 45. Kreipkitės j Janitoriaus pagelbininkas. Turi būti 

ūnijonistas. Atsišaukite: 1821 South; Peter Bernotą^ Box 77, Silvei- Lake 
Laundale Avenue. (Antrame aukšte).! Wisconsin. 

i 
PARDAVIMUI 

PARDAVIMUI 
Parsiduoda Bunguiovv 6 kamba

rių, mūrinis, viskas įtaisyta naujos 
Taverna — pilnai įrengta. Gyvena-1 mados, randasi arti Mokyklų ir 
mieji kambariai užpakalyje. Atsi- Į Bažnyčių 
saukite: Tom Self. 4900 West 14th 

Cicero, Diinois. I 
6504 So. Fairfield Ave,, 

Ielefionač Com. 2460 

Išeivio diena , 
L. R. K. Bendruomenė U-l 

vien su Vyčiais rengiasi šie-; 
met labai iškilmingai minėti 
Išeivių Diena. J i išpuola mi
nėti liepos 17 d., Dariaus ir] 
(Ureno mirties dieną. Tačiau, 
kadangi šiemet ši diena yra 
darbo diena, tai minėjimas 
nusistatyta rengti liepos mėn 
14 d., sekmadienį, tuoj po pie
tų. Minėjimas įvyks žinomoj 

ir puošnioj Lėgo Lombardo 
salėj. Programoje dalyvaus 
jungtinis choras ir birs gyvie
ji paveikslai, kalbos, dekla
macijos etc. 

1844 metais, Charles (lood-
year išrado būdą vulkanizuo-
ti gumą. 

1876 metais, Alexander 
Ciraham Bell išrado telefoną. 

Prašomo į s i k l a u s y t i Makalu ir Budriko Didžiulės Orkestro* iž 
Y U F L — 920 kil. rmho stoties nedf'iios vakaro, 9 valanda-

NAUJOS 1 9 4 1 ^ 

ZENITH RADIOS 
RADIORGAN - WAVEMAGNET 

Tokio gražaus tono radio dar niekad nebuvo i š r a s t a -

nereikia nei dratų — užstatoma automatiškai 

W 
t i r t T 

ysįrf. 

mj 
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Gražiuose AValnut Kabinetuose. Dabar Kainos Žemos. 

$40.95 — $69-95 ir $99.95. 
Mažutes po $ -| 4.95. 

Nuolaida už jūsų seną radio. 

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI 

?•:£''' 

Nauja ir Geriausia Zcnith Portable Radio. Garantuo

ta, kad groja visur — miškuose automobiluj?.. Be jokio 

elektros prijungimo, o namuose galima prijungti prie 

elektros. 

Pamatykite Visas Radios 1941 Metų Iškrautas 
B * * ' _ 

Šalę prie Salės. 

JOS, F. BUDR1K 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 So. Halsted St. 
Dtl Teisingo Radio Pataisymo P&šaukite: 

YARDS 3088. 

/ 
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Klebonas širdingai 
K v i e č i a 

joms narėms sveikinimais ir 
delnų plojimais. 

Toliau buvo skaitomi ra-
visns į Šv. Antano parapijos1 portfi ir svarstoma įvairūs 
metin} jomarka šiame sekma
dienyje, Vytauto parke, kur 
įvyksta parapijos metinis pik
nikas. 

reikalai. Pirmiausia, rapcrtą 
iš Labdarių gražiai patiekė 
viee pirm. Palubinskiene pra
nešdama, kad puikiai pavyko 

Mfisų parapijos piknikai j kapinių šventėj ir kad mūsų 
visuomet esti pilni viliokių į-
vairybių ir smagumyno. šių 

kp. pirm. K. Srhibienei vado
vaujant virtuvėj, prisidėjo 2, 

metų piknikiškas jomarkas kuopos kelios narės padirbę 
bus ypatingai įvairus. Bus 
daug labai gerų dovanų. 

Širdingai kviečiu visus, vi-
: j? ' '•' : I':-/;-; : 

M.:c.^'1:cj.j;.v.v.iC.;:j^\v.v.v«svvj\«'mv.v.v.v,-x-) 

ti, ir atėjo į taikę, Cieeros-
geraširdės moterys. Girdėta, | 
kad buvo pelningas pasiseki-į J a c k Dempsey (kairėje) porą roundų bolsuoja su Artūro 

sas Cicero, Chicago ir apy- mas ir tokio rekordo dar iki 'Godoy. šis pastarasis miklinasi susiremti su bokso eempijomi 
linkės lietuvius, taznierius,! šiol nebūta. 2 kuopa taipgi Joe Louis. (Aeme telepboto) 
profesijonalus, bulvariškius,'dalyvavo Šv. Kazimiero Akad. ' Į — _ _ _ _ _ _ 
visus draugus ir prietelius į Rėmėjų seime ir prisidėjo au- gi, svetimoji kalba yra vo-
raūsų <parapijos jomarka. Jū- ka» | kiečių. — Jaunuolis buvo ras-

|Bus Du Kreidos 
. Fabrikai 

VILNIUS. (E.) — Jau su
rasta tinkamos vietos ir greit 
bus pradėti statyti du kreidos 
fabrikai Rytų Lietuvoje. Pir
masis dvaras bus statomas 
Mielupy, netoli Penerių. Jo 
statymo iniciatorium yra prof. 
Juodelė. Antrasis fabrikas bus 
statomas Valkininkų valsčiu
je, netoli Kuktiškių. Šį fabri
ke statys ir eksploatuos K. 
Račkauskas. Abiejose vietose 
kreidos fabrikams užtikti tin
kami kalkių klodai, be to, ne
toli statomųjų fabrikų yra pa
kankamas kiekis pigaus kuro, 
o fabrikams pradėjus veikti, 

neturtingų apylinkių ūkinin 
kai gaus pastovų darb$. 

/ 

>ų atsilankymas priduos 
mums daug gražaus ūpo ir 
malonumo. s 

Svarbi pastaba: koks oras 
nebūtų sekmadienyje, parapi
jos piknikiškas jomarkas į-
vyks. Dovanos bus atiduotos' Vajus prirašinėti naujų na-

Moterų Sąjungos Chicagots 
apskritis turės suvažiavimą 
šį sykį Ciceroj šio mėnesio 
pabaigoj. Išrinkta komisija 
viešnias gražiai priimti ir 
pavaišinti. 

visiems, kurie priduos savo 
tikietą. Ar kas bus, parke, ar 
ne, bet, jei bus laimingas, do
vaną vistiek gaus. 

AŠ būviu ir lauksiu visų 
Atsilankant. 

Kun. Jerome H. Vaičūnas 
P. S. Piknike minėsime ir 

Tėvų Dieną, 

rių baigsis su paskutine šio 
mėnesio diena. Taigi, rengia
mės prie naujų narių (pager
bimo, iškilmingo baliaus, ku
riam jau paimta parap. salė, 
kad patogiau galėtumėm pa- išeiti iš eilės. Karininkas juos 
silinksminti. Tam reikalui bus' išvardijęs pasakė: "Šia vy-
išrinkta komisija, kuri rūpin-l rai yra lietuviai, taigi tautos 

tas tinkamu ir dabar turi kur 
nors kariauti už Vokietijos 
šlovę. 

Tai tik keli vaizdeliai i5 

tariamos "tikrcvios laisvės" 
nacių Vokietijos. Tokių ir 
daing piktesnių įvykių, buvo 
daug, labai daug. Pavyzdžiui, 
pereitą rudenį per sveikatos 
patikrinimą buvo išrikiuoti 
visi pašauktieji. Tie, kurie 
pasisakė esą lietuviai, turėjo 

sis kuo gražiausiai ir šauniau
siai pagerbti naujas nares. 

Parapijos piknike, kuris į-
K a s N a u j o M o t e r y 7 J * 1 birželio 16 d., sąjungie-

Sęjungos 2 Kuopoj? ' jfg. 2 kuop0s taipgi d a d m ° -
Birželio 10 d. įvyko 2 kuo- Mūsų 2 kuopa visur gra-

pos mėnesinis susirinkimas žiai pasirodo ir tarpusaviai 
3v. Antano paTap. mokyklos, labai harmoningai sugyvena 
patalpoje. Atsilankė gana — it viena šeima. Yp^tč su-
daug narių ir, svarbiausia, kelia kuopai ūpą, kad kas 
sulaukėm dar dviejų naujų 
narių į mūsų tarpą. Įsina«ė 
Barbora Činikienė ir Stefani
ja Česokas. Kuopos narės iš
reiškė didelį džiaugsmą nau-

kartas mūsų būrelis darosi 
skaitlingesnis ir gyvesnis. 
Tad, žengkime pirmyn! "Kur 
vienybė, ten galybė ' \ 

" N i d a " 

išdavikai. Kada Vokietija; 
reikia kiekvieno žmogaus, jie 
nori mūsų ša*lį apleisti. Visi 
žinokit, kad eia turite reika
lų su išdavikais". — Tai aiš
kiausias įrodymas, kad jie no
ri terorą priversti prisipažin
ti vokiečiais. Jie nori iš lie
tuvių padaryti klusnius įran
kius vokiečių siekimams vieš
patavimui Europoje, o gal net 
visame pa'saulyje, įgyvendin
ti. Dangietis 

PROSŲ LIETUVIAI PAVERGIME 
(Tęsinys iš 2 posL) 

doje, tarp kitų, dalyvavo ir 
vienas ūkininkaiti'?, Klaipe-

tama, kad toks aukštesnio 
laipsnio karininko elgesys 
lietuvių atžvilgiu turi tikslų 

,181«n au;m;«i7* - ' "Z r " ! atbaidyti lietuvius nuo savo I MM 
diečio ūkininko sunūs, kuris . . . . . ! oiknikas 
buvo baigės gimnaziją ir Lie- k l l m e s W B l W B m m o ' ~ A r ' P 

RYTOJ "LIET. 
VADO" PIKNIKAS 
Įvyksta Sunset Parke, prie 

135-os ir Archer Ave. 

Rytoj, Sunset Parke, prie 
135-os ir Archer Ave., įvyksta 
"Lietuviško y ado" pirmas 

prrsipazimmo. 
I tuo bildu jie mano pasaulio p i k n i k o komisija kviečia vi-

tu* os Karo mokykloje #V- ^ ^ ^ ^ J J s u s Chicagos ir apylinkės; lio-
N . atsargos jaunesnio leite- K l a i p M o s K r a š t a s y r a v o k i š . t u v i u s atsilankyti ir užtikri-

kietis karininkas pradėjo jį 

nanto laipsnį. Patikrinus šio - P rūsu ' Lietuvoje ™, kad šis piknikas bus t ik 
jauno vvro dokumentus vo- * a s l r K a d trusų LAetnyo^e, .' . . F

 v ., « . 
.. nėra lietuvių? Tas jaunuolis, r a * įdomesnis uz kitus pikni-

Ra p. 

keikti baisiausiais žodžiais, » • * * - « tokį žiaurų elgesį, į * Bus daug za d.mu dova-
pav. "Kaip tu prakeiktas šu- i r P » s k i r t » s * baudžiamai b * * » gera orchestra sokmma 
nie a ts idūsi Lietuvos karino- tal*>n»> ° ^ ° Ueimos +L T « P »n Prumntana, kad aln. 

. . ,, . " .. liptvbp ir dabar rado nriesr- hus veltui iki antros valandos 
menėje"; jam be perstojimo l i e r>°C l r a a D a r r a a o P n e * 
darė priekaištų, kam jis bū- l a l l d a . P r i e s a v o t i k r C s m o t l " 
damas 4<memellaenc^e^is,, n o s L i e h l v o s -
(Klaipėdos Krašto gyvento-1 K i t a s ^ k i s v o k i e « u n a »~ 
jas) taigi vokietis, galėjęs ei- J o k u § , n i m o k°mislJ<>.)e- -
ti į Lietuvos kariuomenę sa-1 Karininkas pašaukia vienų 
vanoriu. Ar jis nežinąs, kad * k i n i n k a i t i l i e t w v t i r s u s l P a ~ 
tai yra "tautos išdavimas'' ž h l ? s s u io dokumentais pa-
ir pan. Kas gali visus vokie klausia: "Kokių svetimų kal
čių keiksmus ir lietuvių nie- H m o k i r , Jaunuolis atsako: 
¥_?_• A » ». r» **vAlrip^ill , , . V o k i e č i u k a r i -kinimus atpasakoti Suj^an-

TYPEVVRITERS 
. 

-SMALt MONTMIT PATMINTS — 

SOID, IENTED 
AND 1EPAIRED 

w w i m a m u - JP7 

vokiečių , ,. Vokiečių kari 
ninkas jj išplūdo ir pagaliau 
išaiškino, kad jis esąs gimęs 
ir augęs Klaipėdos Krašte, 
taigi vokiečių tautybes žmo
gus. Jaunuolis bet atsiprašęs 
paaiškino, kad jo motinos 
kalba vra lietuvių kalba, tai-
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BUTKUS 
Undertaking Co., inc 

WUUam A. Pokorn j 
Lalsnluotaa Patarnavirnaa Dieną 

I r Nak t t 
710 WE6T 18TH STRESU 

TEL. CANAL 1161 

Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Bankle-
tams. Laklotmėufe 
Ii Puošimams. 

GĖLININKAS 
180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800 

A. A. KUNIGO JONO JUŠKOS 
Vieny Mėty Mirties Sukaktuves 

I 

M - — -
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£ 

Jau sukako metai, kai negailestinga mirtis atsyre iš 
mūsų tarpo mylimų sūnų ir brolį Kunigų Jonų Juškų. 
Netekome savo mylimo, Kun. Jono, b i r i 18 d., 1939 m. 

Laikas greit bėga, bet širdies skausmas dar neiš
nyko, nes Kun. Jono mirtis buvo taip staigi, kad ne
galima dar įsivaizduoti, kad Jis nėra mūsų tarpe, ne-
darbuoja'si Kristaus vynuogyne. Ypač motinos skaus
mas didžiausias, nes motina taip ilgai lauke, kad sū
nus tapti} kunigu, kad savo senatvėje galėtų priglaus
ti savo senų galvų prie sūnaus, kad Jisai suteiktų jai 
paskutinį patarnavimų ir pašventintų tų žemelę kur 
jai reikės prisiglausti. Bet Dievo planai buvo kitoki 
— Jis visus paliko čionai vargti, kentėti, bet vistiek 
danguje Jis už mus meldžiasi. 

Nutilo širdis plakusi, ta širdis pilna meilės dėl sa
vųjų ir tų, kurie buvo jojo globoje. Sustingo tos ran- || 
kos, kurios laimino žmone's, susitiko jos su Dievu. 
Nutilo, nutilo jojo balsas..., mūsų širdis skaudi, ir nie
kas negali jos palinksminti, nes nėra to kurią turėjo 
tų galių. Bet mes žinome, ir tas duoda mums stiprybę, 
kad Jis, nors nėra mūsų tarpe, vistiek už mus meldžia
si ir laukia mūsų kada mes galėsim vėl susijungti vie
noje šeimoje. 

Tu esi arti prie Dievo, brangusis kunigėli ir sūnau, 
neužmiršk, kad mes laukiame tos dienos kada galėsi
me vėl pasimatyti. 

Liūdnai atminčiai Kun. Jono mirties gedulingos pa
maldos bus atlaikytos už jo sielų antrad., birž. 18, 
Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje, 8;00 vai. ryto. 

Kviečiame visus, — gimines, draugus ir pažįstamus, 
dalyvauti šiose pamaldose. 

Nuliūdę: tėvas Mykolas, motina Pranciška, seserys — 
Felicija Gallagher ir Pranciška, švogms Dr. J. Gal-
lagher, seserėnas James G. GaJlagher, tetos, pusbro
liai, pusseseres, krikšto tėvas, krikšto motina ir gi
mines. Lietuvoje senuke ir giminės. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfleld Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų radio programo Antradienio ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valanda, Ii WHTP stoties (1480 k.) 

Su Povilu Saltimieru. 

Tankus Mokyklų 
Tinklas 

KAUNAS. (E.) — Pasku
tiniu laiku Lietuvoje yra 17 
valstybinių ir 19 privatiniu 
amatų mokyklų. Valstybinėse 
mokyklose mokosi 2,285 ber
niukai ir 308 mergaitės — vi
so 2,593. Privatinėse mok v-
klose niokosi viso 1,393. Iš vi
so amatų mokyklas lanko apie 
3,700 moksleivių. Amato sri
ties žinovai tvirtina, kad šiuo 
metu Lietuvai reikalinga — 
trūksta dar apie 40,000 sava
rankiškų amatininkdi. 

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

Rugsėjo 2 d., 1940 m. 

Mes savo galvose turime pa
likti laisva kampelį, kuriame 
galėtų sustoti kartais ir mū
sų draugo nuomonė. Joubert 

didžiausias turtas yra: tu
rėti gryną sąžinę ir gera var 
dą. 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 

PETRAS ŽEMGULIS 
(gyveno: 234 W. 46th St.) 
Mirė bir.ž 13, 1940, 3:00 vai. 

ryto, sulaukęs pusės amž. 
Gimęs Lietuvoje, Tauragės 

apskr., Švėkšnos par., Dauk-
šaičių kaime. 

Amerikoje išgyveno 33_ met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

2 sūnus: Antaną ir Petrą, duk-• 
terj Petronėle, brolj Povilą, 
pusbrolį ir švogerką Barbora. 
Žemgulius ir daug kitų glmįty 
nių, draugų ir pažįstamų. Lie
tuvoje paliko 2 seseris ir pus
brolius. Namų tel. Boulevard 
8878. 

Kūnas pašarvotas J. P. Eu-
deikio koplyčioj 4605 S. Her
mitage Ave. 

la idotuves jvrks pirmadieni, 
birželio 17 d. Iš koplyčios 8 v. 
ryto bus atlydėtas i šv. Kry
žiaus par. bažnyčią, kurioj j -
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnai. Duktė, Bro
lis, Pusbroliai Sesery«, Švo-
gerka ir Gimines. 

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis, tel. YARds 1741. 

Vienu Metų Mirties 
Sukaktuvės 

A. y A. 
PETRO BLIŪDŽIO 
Jau suėjo vieni metai, kai 

mirties angelas aplankė mūsų 
namelius. Birž. 17 1939 m 
Sviesi saulutė aptemo. Mirė 
mūsų mylimas vyras tr tėvelis 

Kasdien lankome liūdna ka-
Pelj. gėlėmis puošiame, ašaro
mis laistome. Kryžių apkabi
nus prie širdies spaudžiu, kaip 
kūdikėlis. net»-kęs kantrybės 
»u balsu šaukiu: iškilk, iškilk 
mano mylimas vyreli, tark 
bent vieną ramybės žodelj Su-
kniupau apalpau, kiek atsi
kvepėjusi klausau: visur tyla, 
niekas nieko nesako. Kur tik 
einame — kieme, virtuvėje ar 
prie stalo — visur liūdesio de
besys mums Širdį spaudžia ir 
griaudžios ašaros mums skruo
stus griaužia. Kas tą liūdnu
mą gali apsakyti? — nėra ra
šytojo, kuris tai galėtų apra
šyti. Kasdien piname ilgiausius 
maldų vainikus ir siunčiame 
pas Aukščiausiąjį ir maldauja
me, kad jam sutelktų amži
ną ramybę. 

LTž a. a. Petro B'iudžio sie
lą gedulingos šv. Mišios bus 
• laikytos pirmad., birž. 17 
d. 8 v. ryte ir trečiad.. birž. 
26 d., 8 v., Nekalto Prasidė
jimo švč. Panelės bažnvčioje. 

Nuoširdžiai prašome visų gi
minių, draugų ir pažįstamų 
sueiti ir pasimelsti už a. a. 
Petro sielą ir mums nuliūdu
siems bus didžiausia užuojauta 
ir suraminimas. 

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
žentai, Marčios Anūkai. Anū
kes ir Giminės. 

i -a 

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 ZT \ J KOPLYČIOS VISOSE 
I I V A l MIESTO DALYSE 

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

M o n y B. Petkus 6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109 

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Albert V. Petkus 
Laebavricz ir Sunai 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 25*15 
Skvrins 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270 

J. 4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

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

Antanas M. Phillips 3307 Litnaniea Ave. 
Phone YARds 4908 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
Svečias iš Texas Parengimai 

BRIGHTON PARK. — L. 
B. K. Federacijos 19 skyrius 
rengia pirmą pikniką sekni., 
birželio 16 d., Kubiliaus dar
že, 8228 Kean a ve., Willow 

6ią savaitę redakciją ap
lanke inžinierius A. J . Šlio
geris, sūnus bridgeportiečių 
Šliogeriu. Inžinierius jau per 
25 m. nematęs buvo savo te-! 
vėlių ir Chicagos. Alfonsas Springs, 111. 
Šliogeris yra gimęs Lietuvoje' Kviečiame visas Brighton 
Smilgiuose, Panevėžio apskr. p a r k draugijas i r svečius. Tu 
Turėdamas 14 m. atvyko į' resime muziką — Al. Vertel-
Ameriką ir čia baigė auk s- kOSj taipgi užkandžio, gėri

mo, lietuviškų saldainių ir tuosius mokslus. J is dabar tu
ri valdišką darbą EI Paso 
mieste, Texas. Aplankęs ser
gančią motutę ir savo drau-
gus vel išvyko į savo darbą. 
Alfonsas Šliogeris yra susi
pratęs lietuvis katalikas, bet 
per 25 in. neteko kalbėti lie
tuviškai. Dabar jis užsisako 
mėnesinį katalikų žurnalą 
"Židinį" ir pradės skaityti 

»»lietuviškai. A. Sk. 

sūrių. Be to bus trys laimė
jimai dovanų iš Peoples Fur-
niture Co., 4179 Archer ave., 
ir 2 po dolerį " k e š " . 

Kviečia visus Komisija 

Simono Daukanto 
Draugijos Darbuote 

Priešpusmetinis susirinki
mas įvyko birželio 2 d., Chi
cagos Lietuvių Auditorijos 
svetainėj. Nariai buvo kvies
t i atvirutėmis dėl to skait
lingai atsilankė. Dienotvarkė 
ėjo sklandžiai. 

Apie sergančius narius ra
portai išklausyti ir nutarta 
pašalpa mokėti kuriems pri
klauso. Laiškų gauta nuo Da
riaus Girėno komiteto, kuris 
kviečia dalyvauti liepos 14 d. 
Dariaus Girėno metinėse pa
minėjimui nuo tragingo žuvi
mo, ir nuo Lietuvos konsulo 
reikale aukų Vilniam krašto 
lietuVrus" gglįftt" 
imti. Paskui apsvarstyta kiti 

Simono Daukanto draugi
jos išvažiavimas įvyks birže
lio 16 d., J . Miknio darže, 
prie Archer ave. ir 90 kat-
vės, Willow Springs, 111. Pra
džia 11 vai. ryto. \ 

Rodoma, kaip vokiečių kariuomenes šarvuoti ir motorizuo
ti daliniai artėja prie Paryžiaus, kurį naciai tikisi greitai 
paimti. (Acine telephoto) 

syti šv. Mišias 2a d. birželio Draugystė susivienijimo 5 skyrius laikys susirinkimą 

privalo Kiekvienas nary$ 
būtinai atsilankyti 
taipgi privalo apsimokėti už 
tikietus pikniko ttienoje. Pa
žymėtina: kurie nariai apsiė
mė patarnauti piknike, turi 
sekmadienį 10 vai. ryto at
vykti prie Chicago Lietuvių 
Auditorijos. Iš čia trokas nu
veš darbininkus į pikniką. Ir 
svečiai galės sykiu važiuoti 
už mažą ^tlyginimą^ 

P. K., sekr. 

už visus mirusius narius. Ma
lonėkite visi dalyvauti tą die
ną. A. Grisius 

BRIBGEPOKT. — Sv. Pran 
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 1 

^1_ i
n j ; skyriaus pusmetinis susirin

kimas įvyks pirmadienį, bir
želio 17 d., mokyklos kamba
ry, ant 2 lubų, 7:30 vai. va
kare. Rėmėjos, malonėkite at
silankyti. Bus renkama daiv 
bininkės, išvažiavimui kuris 
įvyks liepos 7 d., Liepos dar
že, 8*2nd Kean ave., Willon 
Springs. Valdyba 

SUSIRINKIMAI 
Dievo Apvaizdos parapija. 

— Draugystė Šv. Antano iš 
Padvos svarbus priešpusmeti
nis susirinkimas įvyks birže-

LatSkki pri^flo r6~t£Tl vai. popiet, ipara-
^ ^ ^ ^ ^ pijos svetainėj. Visi nariai ir 
bėgantieji reikalai, kaip t a i [ n a r ės malonėkite atsilankyti. 

Brolių ir Seserų lietuvių yra 
seniausia ir didžiausia šioje 
kolonijoj ir gražiai darbuoja 
si. 

sekmadienį, birželio 16 d., Gi 
mimo Sv. Panelės parapijos 
svetainėje 2 valandą po pietų. 
Visi skyriaus nariai prašom. 

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

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

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto

jus pasiklausyti šiy radio programy, nes bus 

dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-

sias ir vertas jūsų pasiklausymo. 

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

Priešpusmetinis eusirinki-1 laiku susirinkti, nes turime 
mas įvyko birželio 9 d., pa ra-j keletą, svarbių reikalų aptar 
pij<*4 mokyklos kambary. Na-|ti . Taipogi reikia gerai prisi-

pomirtinių išmokėjimas ir k. 
Komitetas išvažiavimo pa

tiekė raporte iš savo darbuo
tes. Tikimos turėti geriausio 
pasisekimo. Piknikas jvyks 
birželio 16 d., Jono Mikniaus 
darže, prie Archer ave. ir 90 
gatves, Willow Springs, 111., 
vienas blokas nuo O'Henry 
Park į vakarus. Išrinkta pa
tarnautojai piknike. P. K. 

Turime tinkamai prisirengti 
prie metinio pikniko, kuris į-
vyks liepos 21 d., J . Liepos 
darže, 82 ir Kean ave., Wil-
low Springs, 111., ir nepamirš
kite kad šiemet birželio 20 
d. sueina 40 metų kaip drau
gyste yra susitverusi. Dar tiv-
rime keletą narių gyvų: Jur
gį Baleaitį ir Izidorių Šimkų. 
Kiti yra mirę. Nutarta užpra-

Skalbiamos Mašinos 
|$19.50 0 I § 

VISOKIOS IŠDIRBYSTES: 
Maytag, Prima, Westinghouse, Thor, 

Easy ir Norge. 

Biržel io 1*6 d., 1 vai . popiet 
paprastoj vietoj, įvyks svar
bus dr-jos *'Lietuvos Ūkinin
ko ' ' mėnesinis susirinkimas. 
Prašoma narių susirinkti, nes 
bus daug reikalų svarstymui. 

Taipgi priniintina, kad drau 
gijos^netini^ piknikas rengia
mas liepos 28 d., Spaičio dar
že. Taigi, nariai, kurie parda
vė serijas, prašomi gražinti 
pinigus, o kurie dar negavo 
jų, malonėkite kreiptis į dr-
jos sekretorių, A. Linkų, iž
dininką, V. Duobų, arba pir
mininką. Sulig draugijos nu
tarimo, kiekvienas narys pri
valo išplatinti vieną seriją. 

J. Žurkai^kas, pirm 

rių atsilankė skaitlingai. Iš
važiavimo komisija patiekė 
raportą, kad viskas eina kuo 
geriausia ir dėkojo nariam* 
už aukotas dovanas. 

Išvažiavimas įvyks šį sek
madienį, birželio 16 d., Jo-
sepli Leppa darže, prie 82 ii 
Kean ave., Justice Park, III. 

W. P. 

rengti prie apskričio išvažia
vimo. Valdyba 

Marąuette Park, — Mari
jonų Bendradarbių Draugijos 

Marąuette Park. — Labda
rių Sąjungos 23 kuopa laikys 
susirinkimą sekmadienį, bir-
želio 16 d. 2:o0 valanda po 
pietų, Gimimo Šv. Panelės pa
rapijos svetainėje. Visi kuo
pos nariai ir labdarybės dar-! 
tmotojai prašomi laika susi
rinkti, ne's turime "svarbių re-
kalų svarstymui. Valdyba 

Pavasariniai 
Puošnys Drabužiai 
VYRAMS IR JAUNIEMS 

L 

Visos tos masinos turi naujos masinos 
garanciją. 

Roosevelt Furniture Co 
2 3 1 0 West Roosevelt Rd. 

Chicago, Illinois Tel. SEHey 8760 

Nendrines Skrybėlės 
95c — $1.45 — $1.95 
Pilnas Pasirinkimas Visokių 

Drabužių Pasipuošimui 
ir Darbui 

KAINA NEDIDELĖ 

PAUL LEASES 
MEN'S WEAR 

3427 So. Halsted Street 
Chicago, Illinois 

PIRKITE NAUJAUSI 

CHRYSLER AR. PLYMOUTH 

Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai Iš
tobulinti, nužemintos kainos, l.ngvi išmokėjimai, teisingus patarnavi
mas. Turime daugybę vartotų automobilių, vėliausios mados, prieina
momis kainomis. 

BALZEKAS MOTOR SALES 
"U WII>L L1KE US" 

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

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

MOKAME 3i% UŽ PADĖTUS PINIGUS 

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

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

JOHx\ PAJUSI* Seeretaiy j 

tir TeL WJHow Springs 1067 
ŠVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA 

FRAN & E D D I E S 
Archer 8C Keane Avės., Justice, 111. 

Blatz Pilsener ir ^Blatz Old Heidelberg 
Chop Suey Trečiadieniais — Fish F ry Penktadieniais 

Eduardas J. Kubaitis — Frances Kubaitis 

^ 

j 

NAUJUOSIUS LIETUVOS 

2EMLAPIUS 
Galima gauti: 

"Draugo" Raštinėje 
Kaina tik 40 centų. 
Per pasta 50 centų. 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATB 
INSURANCE AND L0ANS 

Statau visokios rųši<» naujus na* 
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visoki taisymo dar
bą be Jokio easb {mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauna gerbtus} atlyginimą iš 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Darau 
paskolas ant naujų Ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 Iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie: 

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

BERTHA PUZAUSKIS 
WHOLESALE DEALER •- lįUALITY MEATS 

MĖSOS IŠVEŽIOTOJA KRAUTUVĖM 
Pristatome visokios šviežios mėsos. 

Daug mėty patyrimo mėsos pristatymo 
biznyje 

Trokas naujausios isdirbystes su šaldymo 
įrengimais arba "Ref rigerated" 

Biznio Telefonas Y a n d s 7 2 0 0 
Rezidencija . 

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

• . • 
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ŠVENTO ANTANO PARAPIJOS, CICERO, ILLINOIS, D O V A O S 

SIDABRO IR AUKSO JOMARKAS 
įvy 

Sekmadienyje, Birzelio-Jnne 16ta Diena, 1940 Metais 
Vytauto Darže 1 1 5 Gat., art i Pulaski Road 

V BUS CASH* DOVANŲ: $50.00; $25.00; $10.00; $10.00 IE $5.00. ROOSEVELT FUR-
NITITCE CO. DOVANA: $100.00 VERTĖ MER€HANDISE. JOS. P. BUDRIK, INC — 
PHILCO RADIO 1940 M., $100.00 VERTĖS. DU MARIJONŲ ŪKIO PARŠU ETC 
OICEROS KAIMO TRUNKAI. VILNIAUS RŪSTERIAI PIETUMS JURBARKO KO-
ŠĖ. PUIKI MUZIKA, E T C , ETC. 

KVIEČIAME VISUS — VISUS, KLEBONAS IR PARAP. KOMITETAS 

Chicagos arkivyskupas įkūrė 
Socialės Akcijos Institutą 

Atsižvelgus į reikalingumą imtinai St. Mary of tne Lake 
Amerikos katalikų kunigams 
vis daugiau gilintis J sociali
nes ir darbo problemas ir jas 
atitinkamai spręsti, Chicagos 
arkivyskupijos ganytojas J. 
E . arkivyskupas S. A. Stritch 
praneša, kad įkurdina Socialės 

seminarijoj, Mundelein, III. 
Seriją paskaitų klasėse be ki
ti) turės Katalikų universiteto 
socialinių mokshj dekanas 
mons. Francis J. Haas. 

Arkivvskupas Stritch vra 
žinomas didis darbininkų bi-

Akcijos Institute kunigų tavi- ( , i u , i s j r ^ ^ ^ N e p a p r a 8 

minui. 
Instituto klasės bus šiemet 

tai daug nudirbęs darbininkų 
gerovei, ypač vyskupaudamas 

liepos mėn. 8 iki 12 .dienos Milwaukee. 

Rengiamės Lietuvių Dienai 
Prašome ir Laukiame Dovanų Knygučių 

Tikiety Platintojų 
Beliko pusantro mėnesio dėl ne, juk visiems mums, 

laiko iki Chicagos ir apylin-. kaipo katalikams šis gražus 
kės Lietuvių Dienos, -kurią! darbas turi rūpėti. 
rengia Marijonų Bendradar
bių Draugijos Chicagos aps
kritis liepos 28 d., Marijos 
Kalneliuose, Hinsdale, 111. 

Brangieji! Darbas didelis, 
reikalauja nemažo prisirengi
mo. 

Tėvai Marijonai paaukojo 
savo asmenį ir visas jėgas, 
kad dirbti lietuvių katalikų 
visuomenėm labui, o mes bran
gieji, privalome jiems padėti, 
tai mūsij pareiga. Be mūsų 

Chicago mayoras buvo sostinėj; 
nori gauti stambią paskolą 

Chicagos majoras Kelly 
lankėsi Washingtone, kur jis 
darbavosi gauti nors 25 mili
jonus dol. paskolos įevsti mie
ste konsoliduoto susisiekimo 
sistemą. Anot jo, susisiekimų 
kompanijos jhgali konsoliduo
tai pradėti funkcijuoti nega
vusios paskolų. Jos nori gau
ti paskolos iš miesto, bet mies 
tas neturi fondų ir nori pa
dėti kompanijoms atsistoti ant. 
stiprių kojų. 

Majoras Kelly tuo reikalu 
tarėsi su Keconstruction Fi-
nance Corporation viršininku 

Be kitko, majoras atlankos 
ir prezidentą Booseveltą Bal
tuose Kūmuose. Apie pusva
landį su juo kalbėjos. 

Apleizdamas Baltuosius Bu
mus majoras Kelly pareiškė 
laikraštininkams, kad .jis su 
prezidentu kalbėjęs apie įvai
rių rūšių politinių gaivalų 
slaptą veiklą Chicagoj. 

"Chicagoj tikrai yr;i slap
tas įvairių gaivalų veikimas ir 
jis atydžiai sekamas," sakė 
mayoras laikraštininkams. 
"Sakiau prezidentui, kai , pri
reikus, visi turimi raportai ir 

Jesse Jonės. Siikoma, gavęs! duomenys penktosios kclium-
užtikrinimą, kad paskola bū-' nos klausimu bus patiekti vy
sianti pripažinta. riausybei." 

I talkos ir paramos, Tėvai Ma-
Kadangi šios rengiamos rijonai visų darbų vieni nega-

Lietuvių Dienos visas pelnas1 Ii atlikti ir negalima norėti, 
skiriamas Tėvų Marijonų se- nes tai būtų tikrai perdaug. 
niinarijoje jaunuolių auklėji- Užtat kviečiu ir prašau vi 

Kongreso atstovas Joseph W. Martin, Jr., reąp. iš Mass., 
paskirtas pastoviu pirmininku respublikonų partijos nacio
naliniam suvažiavimui, kurs prasidės šio birželio mėn. 24 d. 
Philadelphijoj. 

Seminarijos auklėtiniai Unijų taryba tiria 
• V » v w- l t f * • 4 • 

Mokėsi automobiliu 
važinėti 

mui ir jų mokslinimui, užtat 
reikalas verčia* ir platesnio 
užsimojimo, kad padaryti kuo 
daugiausia naudos. Tam tiks
lui apskrities susirinkimas 
nutarė skirti dovanoms $50.00 
sekančiai: pirma dovana $15, 
antra — $10.00 ir kitos pen
kios dovanos po $5.00. Dova
nos geros ir vertos kiekvieno 
gero ir nuoširdaus lietuvio 
bei lietuvės išmėginti savo lai
mę. Kad gauti vieną šių do
vanų yra atspausdintos kny
gutės po dešimts tikietų vie
noje ir kiekvienas tikietas tik
tai 10 centų. Taigi, gera pro
ga* pigiai laimėti vieną šių 
dovanų. 

Išmėginkite malonūs lietu
viai savo laimę; įsigykite ti

sus geros valios lietuvius bei 
lietuves, susirūpinti šio išva
žiavimo reikalu ir ateiti į, 

grįžo is Europos 
Iš Europos grįžo du jauni 

cliicagiečiai, ėjusieji mokslus 
vienoj katalikų seminarijoj, 
Olandijoj. Jie yra: James J. 
Mullaley, 26 m., ir Robert D. 
O'Learv, 29 m. amiž. 

Jie pasakoja, kaip ten juos 
talką. Chicagos kolonijose,! netikėtai ištiko Hitlerio žaibi-
kur randasi Marijonų Bendra-!n i s Puolimas ir kaip jie išsi-
darbių skyriai, prašomi š a u k - | v a a a v o i š karo pragaro, 
ti susirinkimus, daryti įvai-Į 4.-00 ryto juos ir visus kitus 
riausius planus, rūpintis kuo | auklėtinius iš miego pažadino 

nacių orinių bombų sproginė
jimo sukeliami trenksmai gre
ta seminarijos pastatų, netoli 

daugiausiai viršminėtų dova
nų knygučių paskleisti savo 
kolonijos lietuvių tarpe, pra
šyti kitus į talkų, nurodyti'| Rotterdamo. Visi auklėtiniai 
gražaus ir naudingo darbo 
kilnų tikslą, mano nuomone, 
niekas nepajėgs atsisakyti ir 
padėti. Pamėginkite brangie
ji, laikas bėga greitai, nepa-
sijusime kaip ateis viršminė-
ta liepos 28 diena. 

Marijonų Bendradarbių ir 
jų prietelių, Chicagoje daug. 

kieta, o jei kas norėtų šiame'užtat, jei kiekvienas paimtų 
taip gražiame darbe padėti, i tik vienų, knygutę, dolerio 
paplatinti šių tikietų, malo- vertės, tai ištikrųjų būtų ga
niai prašomas kreiptis prie 
Marijonų Bendradarbių Drau
gijos dvasios vado, gerb. kun. 
Juozo Dambrausko, M.I.C., 
kuris mielu noru jų suteiks 
ir nurodys visas informacijas, 
ir u i gražų pasidarbavimą 
kun. J . Dambrauskas skiria 
begalo gražias ir vertingas 
dovanas, kurias galite pamas
tyti atsilankydami pas jį. 

Daugelis Chicagos lietuvių 
kolonijų jąn seniai turi paė
mę panašių knygučių ir ja,s 
nuoširdžiai platina; kitos ge
rosios Marijonų bendradarbes 
jau po daugiau desėtkus kny
gučių yra išplatinę. Joms pri
klauso didelis ir nuoširdus a-
fciū. Pamėginkite ir kiti, ko 

Įima iškalno sukelti daugiau 
trijų tūkstančių dolerių, o 
kiek yra tokių geraširdžių, 
kurie išplatina po kelis desėt-
kus panašių knygučių, tai su
sidarytų tikrai graži ir nuo
širdi parama. 

Laikas dabar pagalvoti ir 
-toti į gražaus darbo talką, 
pamėgink brangusis-gioji, at
liksi gražų labdaringą darbą, 
už ką bus dėkingi Tėvai Ma
rijonai ir patys džiaugsitės. 
Prašome ir lauksime! J. K. 

nubėgo į rūsius. Nė viena 
bomba nekliudė seminarijos, 
bet aplinkiniai namai (Breda 
miestely) baisiai nukentėjo. 
Teko matyti gatvėse žuvusilj-

Per keturias paras miesteli? 
bombarduotas iš oro. 

Vokiečiams įsiveržus nacių 
karininkai abudu amerikiečius 
išlaisvino, praleido per ka 
riuomenės linijas ir jiedu per 
Vokietiją dviračiais laimingai 
nuvyko į Italiją. 

darby pirkimus 
Teamsterių Unijų sujungtoji 

taryba tiria iškeltus prieš kai 
kurių šių unijų vadus kaltini
mus. Nurodyta, kad jie ima 
stambius papirkimus už parū
pinamus teamsteriams pasto
vius darbus. Imama net iki 
300 dolerių už parūpinimą ci
vilinės tarnybos miestinių dar
bų. Tuo būdu papirkimais su
rinkta net keliolika tūkstančių 
dolerių. 

Unijų taryba bando susekti 
papirkimų ėmėjus ir juos aš
triai nubausti pašalinus juos 
iš pozicijų. 

Suimtas Richard Wilder, 1") 
m. amž., 8124 Indiana Ave 
Važiuodamas automobiliu jis 
užvažiavo ant šaligatvio ir 
užmušė ten žaidusį Charles 
Bell, 4 metų amž., 447 W. 81 
gt. 

Areštuotas Wilder policija: 
pasisakė, kad jis mokėsi val
dyti automobilį, priklaususį 
jo draugui. 

Apipiešė tavernę 
Du plėšikai puolė taverną, 

239 W. 35 g i , ir pagrobė 675 
dol., paruošta čekius keisti. 

Turi pateikti finansi
nius rekordus 

Ccoko apskrities piokuroro 
pastangomis iš teismo gauta 
įsakymas dviem unijoms pri
statyti savo finansinius re
kordus. 

Šios unijos yra: Building 
Service Kmployes' Interna
tional ir Bartenders' and Bev-
erage Dispensers\ 

Šių unijų priešakyje, sako 
apskrities prokuroras, yra ži
nomi raketeriai. Norima ras
ti, kaip jie sunaudoja ir švai
sto unijų fondus. 

Traukia tiesom HOLC 
Advokatas Richard C. Mii-

ler, 65 m., ir jo žmona, taip 
pat 65 m. amž., traukia teis
man Home Owners Loan kor
poraciją (HOLC), buvusį še
rifą Toman ir kažkokį Bour-
landą. Reikalauja 50,000 atly
ginimo. 

1938 metais korporacijos 
pastangomis advokatas Miller-
is pašalintas iš savo namų, 
ant kurių buvo užtraukta tos 
korporacijos paskola. Jį paša
lino šerifas. 

Adv. Milleris randa, kad 
tuo būdu pažeista jo reputa
cija ir sveikata ir jam ir jo 
žmonai atlikta apie 10,000 
nuostolių. 

Visam mieste iškilmine 
gai minėta Vėliavos 
Diena 

Vakar Chicagos mokyklose, 
parkuose ir salėse iškilmingai 
minėta Vėliavos Diena ir pa
gerbtas šio kiekvienam bran
gus demokratijos* laisvės ir 
šalies vieningumo simbolis — 
J. A. Valstybių vėliava. 

R A D I O / 
DAINUOS H. LUKAS, JOS 
GLEE KLIUBAS, NAUJA-
NYBĖS, ĮSPŪDŽIAI, T.T. 

Primenu radio klausytojams 
pasiklausyti Progress bendro
vės nedėldienio radio progra
mos rytoj, 11:30 valandą prieš 
piet, iš stoties WGES. Girdė
sim gražių dainų, kurias pa
dainuos Harriet Lukas ir Glee 
Klubo narės. Be to, bus įdo
mių žinių iš Progress krautu
vės didelio birželio, arba 
" June Bride", išpardavimo, 
per kurį yra progos visiems 
nusipirkti namams reikmenų 
specialiai sumažintom kainom. 
Nepamirškite pasiklausyti. 

Rap. J. Z. 

11334 metais, išradėjas Cy-
rus H. McCormick išrado ja
vų piovimui mašiną. 

Rytoj kiekvienas sūnus ir 
duktė įteiks savo brangiajam 
tėveliui gražiai apvyniotą, 
kaspinėliu aprištą dovanėle, ar 
tai dėžę. cigarų, papirosų, ta
bako arba kaklaraištį. Apdo
vanojimo proga Tėvų Diena, 
kurią švenčiame šį sekmadie
nį, birželio Jj6. 

Kiekvienas sūnus ir duktė 
pasistengs dovaną pirkti savo 
tėvui. 

Norėčiau patarti nupirkti 
tėvui vieną dalyką, kuriuo jis 
pasidžiaugs per ištisus metus, 
diena iš dienos. 

Tėvas, parėjęs iš sunkaus 
darbo dienos? vakarienę pa
valgęs, ramiai atsisės ir 
džiaugsis jūsų dovana. 

Ši dovana — dienraštis 
j"Draugas." Juo jis džiaugsis 
kasdieną skaitydamas ir, esu 
tikras, bus labai dėkingas sū
nui arba dukrelei. 

• * • 

Praeitą trečiadienį šv. Kry
žiaus ligoninėj J. Čepulienei, 
žymiai lietuvių organizacijų 
veikėjai iš Town of Lake, dr. 
A. Rakauskas padarė sėkmin
gą operaciją. 

Linkime ligonei greit pa
sveikti ir grįžti į visuomeninį 
darbą, 

• • • 

Sekmadienį, per 12 vai. šv. 
Mišias bus sujungti Moterys
tės Sakramentu Nekalto Pras. 
Panelės Švč. balžnyčioje 

brightonparkietė Estelle Cha-
pas su Adam Siwek. 

"DRAUGO". LABOR DAY 
PIKNIKAS 

Rugsėjo 2 d., 1940 m. 
VYTAUTO PARKE 

" T H A T L I T T L E GAME?9 ™emtn(toti™^x.*<r-By B. Link f 

Auga R. Kryžiui 
fondas 

Chicagoj didėja Raudona
jam Kryžiui sudaromas fon
das. Vakar jau buvo peršokęs' 
800,000 dolerių. 
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