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Užgrobę Pabaltijo valsty
bes bolševikai žada joms " a u 
tonom i ją" tik ta sąlyga, jei 
jos sudarysiančios armijas, 
kurios turi būti sov. Rusijos 

HITLERĮ S.MUSSOLINI SUSITARĖ 
30 U. S. LAIVU ANGLIJAI 

kariuomenes dalimis. Šių ar-* WASHINGTONAS, birželio 
mijų didumas, sakoma, turi 
būti Lietuvai ir Latvijai po 
200,000 karių, o Estijai kiek 

18 d. — Koosevelto adminis
tracija perleidžia Anglijai 30 

sudaryti 200,000 kariu armi
ją, tai jon būtų įtraukti visi 
Lietuvds žemes ūkio darbf-
ninkai, besovikai nekvaršina 
galvų. Matyt, bolševikai patys 
rūpintųsi darbais ūkiuose. 

Tokia "autonomija", tai 
verčiau ne kokios, Šį Mas
kvos raudonųjų satrapų žada
ma " autonomija'' yra niekas 
daugiau, kaip tik akių dūmi
mas pasauliui. Tas pat ir su 
sudaryta nauja Lietuvos vy
riausybe. Ši vyriausybe bus 
gyva iki bolševikai susiori
entuos. Paskui jie patys vis
ką užgrobs į savo nagus. Lie
tuvoje juk yra tautos išdavi
kų, kuriems Maskva paves 
viską. 

mažiau. Jei Lietuva turėtų- l a i v y n o torpedinių laivų ir 
submarinų gaudytojų. 

Senato laivyno reikalų ko
miteto manymu tai skanda
linga. 

Kiek laivai kainavę ir per
leidimo detalės nesužinota. 

RUSIJA GALI REIKŠTI 
REIKALAVIMU SUOMIJAI 

NEW RORK, birželio 18 d. 
— NBC atstovas Londone 
Fred Bate, jog laukiama, kad 
po pavykusių veiksmų Lietu
voj, Latvijoj ir Estijoj, So
vietų Rusija pareikš naujų 
reikalavimų Suomijai. Laukia 
ma, jog Rusija pareikalaus 
Alando salų Bosnijos įlankoj 
(Gulf of Bothnia). 

Skandinavijos sluogsniai sa 
k°> j°g dėl Rusijos veiksmų 

Jei šį kartą dar nesudary-[ Pabaltijo valstybėse, jaueia-
ta Lietuvoje raudonoji vW aias neramumą* Švedijoj,, nors 
riausybė, tai yra priežasties. ; Švedija, bent šiuo metu, dar 
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TAIKOS PASITARIMAI 
MUENCHENE 
Reikalauja besąlyginio 
pasidavimo 
Prisimena 1 9 1 8 metų taiką 
MUENCHENAS, birželio 18 

d. — Stotyj Hitlerį pasitiko 
i nacių vyresnieji, garbes sar
gyba ir 800 fašistų jaunuo
se 
menes. 

Naciai nugali ir blaško (prancūzų kariuome nę Dabar pasaulis lūkuriuoja, koki a kryptimi 
Hitleris sukels savo naują žaibišką puolimą. (Acme telephoto) 

ANGLIJA PASKELBĖ 

nelaukia grasinimų jos nepri
klausomybei.. 

Maskvos komisarai yra ap
dairūs. Lietuvoje tarp tautos 
išdavikų yra daug trockinin-
kų. Komisarai nenori, kad šie 
pakliūtų vyriausybėm Kai šie 
išdavikai bus persijoti, Mas
kvai ištikimieji bus pastaty
ti valdyti Lietuvos sovietų' AUDAOAnnnm 
respubliką. Tas pat įvyks su AmDAOAUUnljl 
Latvija ir Estija. Gal klius 
dar ir Suomijai. Švedija, ma
tyt, liks Hitlerio žinyboje. 

REIKALAUJA APKLAUSI
NĖTI VOKIETIJOS 

LONDONAS, birželio is & 
— Informacijų ministerija pa 
tiekė gyventojams septynias 
taisykles " jei atvyktų prie-

ŽINIŲ SANTRAUKA 
LONDONAS, birželio 18 d 
,Anjglijos .fcaro ^sląogsniųj g e n t r i m praneša, jog vokiečių 

Tikima, jog iškilmingoji 
konferencija įvyks Fuehrer 
House, kur 1938 m. rugsėjo 
3>j d. Hitleris, Mussolini, Ne-
ville Chamberlain ir Edouard 
Deledier pasirašė istorinį 
Muencheno paktą. 

Mussolini į Muencheną at
vyko tris valandas vėliau ir 
stotyje jį pasitiko Hitleris. . 

Manoma, jog Prancūzijos 
imperiją pasidalins Vokietija 
ir Italija ir dalis gaus Ispa
nija ir Japonija. 

Oficiali Vokietijos žinių a-

BATON ROU0E, birželio 
18 d. — Gubernatorius Sam 
H. Jonės "pasikalbėjime su 
Valstybes Sekretorium Cor-

Lietuvos likimas daugiaui d e l 1 H u l 1 P r a gė, k*<* b i l t u P r a 

kaip apgailėtinas. Raudonų jų \vestas Vokietijos genaralio 
gaujos apnyko ramiai ir tvar U - S-> b a r o n o E d S a r v o n 

kingai gyvuojantį kraštą ir s F * e S e l apklausinėjimas są 
viską sunaikino. Kai kas dar 
pasitikėjo tais žudikais. Pasi
tikėjimas nebuvo įmanomas 
nuo tos dienos, kai Maskva 
privertė Lietuvą priimti gau
singas raudonarmiečių išalku 
šias, apdriskusias ir vyiiuo-
tas įgulas. Reikia spėti, kad 
Lietuva ir visas Pabalti jis 
bus atkirstas nuo pasaulio. 
Jok i s susisiekimas nebus įma 
nonas. 

sats >> 

1. — Nežiūrint ar priešas 
atvyktų parašutu, lėktuvu ar 
laivu tu turi pasilikti kur esi. 

2. Netikėk gandais ir nes
kleisk jų. Jei gavai įsakymą, 
patikrink jo tikrumą'. 

3. Budėk. Jei pastebėjai ką 
nors įtartino, tiksliai pasižy
mėk ir vyk į artimiausią po
liciją ar karo raštinę. 

4. Jei parašutininkai nusi-
ryšyj su laikraštyj t i lpus iu ' l e i d o n e t o l i t a v o namų, jie ne 
pasikalbėjimu, kur von Spie-

maistą ir dviračius. Paslėpk 
žemėlapius. Neduok priešui 
petroliaus. Sugadink savo au
to ar motorciklą. 

5. Būk pasiruošęs bet ko
kiu būdu padėti kariuomenei, 
bet neužtverk kelių, nebent 
būtų įsakyta karo ar vietos 
savanorių apsaugos vyresny
bėm. 

6. Dirbtuvių vedėjai ir dar 
bininkai turėtų dabar suorga
nizuoti kokią sistemą atremti 
priešo ataką. 

7. Pagalvok prieš veikda
mas. Bet visados pirma gal-

ne 

pranešimu Prancūzijoj ka 
riuomene tebekovoja, nors vo 
kiečiai sparčiai žygiuoja pir 
myn, ypač Prancūzijos piet 
ryčiuos. 

Trys diktatoriai susimetė 
smaugti Europą. Hitleris su 
Mussoliniu šėlsta Vakaruose, 
o Stalinas — Rytuose. Kiek
vienas jų naudojasi proga, I piliečiai, kurie 
kad tik daugiau apžioti, kad 
tik daugiau skriaudos atlikti 
hejėgėms valstybėms ir tau
toms ir jas pavergti. Jie visi 
veržiasi įsigalėti ir vyrauti 

sijaučia drąsūs. Neduok nieko' vok apie savo kraštą, o 
i 

<*el pareiškęs " viešai nedrau- n ^ v i e n a m vokiečiui. Paslėpk! apie save. 
gingą nusistatymą prieš Jun
gtines Valstybes". 

VOKIETIJOS GESTAPO 
URUGVAJUJ 

MONTEVJDEO, birželio 18 
d. — Parlamento komitetas 
skiriamas investigacijai dėl 
penktosios kolonos, surado, 
jog Urugvajuj esama Vokieti
jos Storm truperių. 

Patikinu šaltiniai praneša, 
jog suareštuota du Vokietijos 

esą vyriausi 

KAIRO, birželio 18 d. -
Anglijos lakūnai atakavo ži 
balo sankrovas ir kitas mili-
t&rines vietas Italijos rytų 
Afrikoj. Massavoj du kartus 
bombarduota žibalo sankro 
vos ir Asmara — Gura apy
linkėj sunaikinta apsaugos 
postas. 

kariuomenė tebekovoja Pran
cūzijoj ir užėmė Belfortą, Di-

MUENCHENAS, birželio 
18 d. — Hitleris ir Mussoli
ni sutarė dėl sąlygų, kurio* 
mis siūloma Prancūzijai tai
ka ir tuojau iš Muencheno iš 
vyko. 

Nors oficialiai dar sąlygos 
nepaskelbtos ir galima, jog 
jos dar kurį laiką nebus pas
kelbtos, bet vokiečių sluogs
niai pareiškė, jog " Prancū
zija turi aiškiai suprasti, jog 
nugalėtieji negali statyti rei
kalavimų". 

Galima tik spėlioti ko bus 
pareikalauta iš Prancūzijos, 
bet neabejotina, jog sąlygos 
bus sukios. Jau ir dabar Ber
lyno spauda skelbia, jog 
Toul, Verdunas ir Metz buvo 
Vokietijos miestai atplėšti 
Westphalijos taika. Panašiai 
ir Alzaeas. 

Volkesclier Beobachter ra
šo: "Mes prisimenam tamsias 

ITALIJA PASIRUOŠUSI 
U2IMTI NAUJAS ŽEMES 
Skir iama dalis Ispanijai 
ir Japonijai 

ROMA, birželio 18 d. —[Prancūzijos Morocco ir Pran-
Italija tikra, jog konferenci-(cūzijai priklausančios baskų 
joj su Hitleriu Mussolini gaus provincijos dalį. 

BERLYNAS, birželio 18 d. 
— Vokietijos lakūnai Loire 
upes žiotyse nuskandino 880.-
000 tonų priešo laivyno. 

BORDEAUX, birželio 18 d 
— Amerikiečiai, bėgą nuo ka 
ro iš visų Prancūzijos .kam
pų, užplūdo Amerikos konsu
latus reikalaudami pagalbos. 

jon ir Le Cresuot, kur yra Į valandas 19U3 m. lapkričio 
garsiosios Schneiderio ginklų n d., kai tas pat AVeygand, 
dirbtuvės. kuris šiandie yra Prancūzijos 

karo vadas, padiktavo hero-
iškaių priešui, kuris garbin
gai pralaimėjo, taikos sąly
gas brutališkiausias nuo Kar-
tagps sugriovimo. 

" J i s ir jo viršininkas 
Foch tada nekalbėjo kaip ka
rys su kariu, bet kaip kalėji
mo viršininkas su kaliniu... 
Mes ne kerštingi, bet mes nu
stojom buvę kvaili vokiečiai 
tsentimentalistai. Tuo pasirū
pino vakarų džentelmenai". 

Bendra.!, apie sunkias sąly
gas Prancūzijai laisvai 
bama. 

BERLYNAS, birželio 18 d. 
— Informuoti sluogsniai kal
ba, jog Hitleris ir Mussolini 
pareikalaus Prancūzijos besą
lyginio pasidavimo. Kitaip 
karas bus toliau tęsiamas. 

Tie patys šaltiniai sako, 
jog Muencheno konferencija 
bus labai trumpa. Joj bus ap
tarta tik sąlygos, kuriomis 
būtų nutraukiamas Prancūzi
joj karas. Tos sąlygos tuo
jau bus pasiųstos Prancūzi
jos vyriausybei.. 

kal-

BERLYNAS, birželio 18 d. 
— Vyriausioji karo vadovybe 

KARAS VIRS ANGLO-
SAXP KARO 

ROMA, birželio 18 d. 

5000 ŠYABU VOKIEČIU 
KARIUOMENĖN 

BUDEPEŠTAS, birželio 18 
d. — Beveik 5000 švabų (vo-

Autoritetingi Italijos sluogs-. kiečių kilmės) gyvenusių Ru-
niai pažymi, jog Hitleris ir m u n i j o s Transylvanijoj atsi-

praneša, jog prie Škotijos Mussolini sudarysią su Pran- s akė Rumunijos pilietybės ir 

Gestapo agentai Urugvajuj. 
Senatas pravedė įstatymą, 

kuriuo duodama teisė vyriau
sybei cenzūruoti spaudą ir 
radio ir tuo pačiu automati-

J niai uždaroma svetimtaučių 
Europoje, savo idėjas prie- organizacijos. Vokietijos am-
varta visiems brukti. Nejaugi basadorius Urugvajuj, tikėda-
jie nežinotų, kad šie jų įy_ masis tokio įstatymo, jau 
giai neturi jokio patvaraus P r i e š s*™** panaikino visus 
pagrindo. [ ^ ^ Įvokiečių klubus. 

Niee, Savoy, Corsica, Tunis ir 
Djibouti. 

Italijos kariuomenė pasi
rengus Mussolini grįžus tuo
jau okupuoti Prancūzijos te
ritorijas. 

Numatoma susirėmimai su 

Japonija galinti gauti Pran
cūzijos kolonijas tolimuose 
Rytuose ir Ramiajam vande
nyne. 

Laikraštis Popole di Roma 
rašo, jog Mussolini ir Hitle
ris "pašaukti išspręsti Euro-

šiaurryčių pakraščių Vokieti- cūzija tokią taiką, kuri galu-
jos submarinas pravedė {sek- tinai ir amžinai palaužtų An-
mingą ataką prieš britų pa- glijos įtaką Europoj. 
galbinį kruzerį. Nepasakoma Virginio Oayda, kuris daž-j 
ar kruzerfs nuskandintas ar, nai kalba Mussolini vardu,! 
ne. , pareiškė, jog Prancūzija-i su 

griuvus ir Anglijai tebekovo 

įstojo Vokietijos kariuome
nėn. 

SHANGHAI, birželio 18 d. 
Diplomatai gavo praneši-

jant Amerikai materijaliai re 

ANGLIJAI PRALAIMĖJUS 
NUKENTĖS U. S. 

LONDONAS, birželio 18 d. 
— Ministeris pirmininkas 

miant, kara s virto " grynai Churchill pareiškė jog pran-
mus, jog Japonija siukoncen- Anglo-Saxų kovą prieš dide-

100,000 kariuomenės Ang.ija dėl okup.ojam, P r a n . P - - « J W t e r i t o r i n į per- Įravo 
eūzijog teritorijų. Pranešama, tvarkymą ir ant nelaimingos 
jog Anglijos kariuomenė iš demokratijos griuvėsių sukur 
Somaliland jau dabar prade-! ti naują kontinentalią vieny-
da įsitvirtinti Djibouti. 

ja Prancūzijos Indo-Kinijos 
pakraščius. Del to dar labiau 
nugąstaujama del Olandijos 

lę pasaulio dalį". 

ORAS 
Chicagoj ir apylinkėj: — 

bę" . Anot laikraščio, konfe- i&yją Indijos ir dabar .pran-
Pašistų sluogsniuose tiki rencijon pakviesta ir Iąpani-

ma, jog Ispanija gaus dalįlja. 
cūzų IndoKinijofe likimo. 

eūzai "atmeta savo ateitį", 
nebent jie tęstų karą, bet jis 
pripažino, jog "karas Pran
cūzijoj pasibaigė ir Anglijos 
karas jau beprasidedąs". 

" J e i mes jį pralaimėsim, 
Dalinai debesuota, galimas' visas pasaulis, kartu ir Jung-
lietus. Šiltoka. Lengvi pietva- j tinės Amerikos Valstybės, pa
kariu vėjai. skęs juodųjų amžių parajoj". 

J> 
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Naujoji Lietuvos Vyriausybe 

Lietuvoje, kaip vakar pranešėm, susidarė 
nauja vyriausybe. Ji susidarė ne Lietuvei 
žmonių valia, pasirinkimu, bet Maskvos pa
rinkimu. 

Tiesa, naujame kabinete yra keletas žmo
nių, kurie yra piačiai žinomi mūsų tautos 
gyvenime. Jais yra — Ernestas Galvanaus
kas, rašytojas Krėve Mickevičius ir genero
las Vitkauskas. Bet jie neatstovauja nė vie
nos politines grupės, neatstovauja jokios Lie
tuvos visuomenės dalies. Ministras pirmi
ninkas Justinas Paleckis yra kairys^; žmo
gus, beveik komunistas. Jis leido keletą men
kom vertes, parnografišku, bulvarinių laik
raščių, kuriuos vyriausybė buvo priversta 
uždaryti. Už riaušių kėlimą jisai savo lai
ku buvo areštuotas. Pastatyti tokį asmenį 
vyriausybės priekyje, reiškia pasijuokti iš 
tautos, įžeisti valstybės garbę. 

Kiti ministrai mažai kam yra žinomi. 
Tenka patirti, kad teisingumo minisjras 

Povilas Pakarklis yra buvęs Kauno proku
roro padėjėjas. Matas Mickis (ne Mickus), 
iemės ūkio — yra agronomas. Dr. Leonas 
Koganas, sveikatingumo ministras, gydyto
jas, žydas. 

• i — . 

Kad naujasis kabinetas sudarytas. Maisk-
vcfc ranka, aišku iš to, kad į jį neįeina nė 
vienas katalikas, nors Lietuva yra perdėm 
katalikiškas kraštas. Nėra kabinete nė vie
no aiškaus liaudininko, nė socialdemokrato. 
Nėra nė tautininko. 

Ką tai reiškia? 

Tai reiškia, kad naujoji vyriausybė ne 
Lietuvos liaudies, ne lietuvių tautos vyriau
sybė, bet Stalino atstovybė, su kuria jis, 
kaip katė su pele, žais taip, kaip tik noria. 

Ištikus krizei. Maskvai pareikalavus atsi
statydinti Merkio vyriausybei, Lietuvos vi
suomenė per savo atstovus buvo pasirinku
si ministru pirmininku generolą &iasį Raš-
tikį, kuri); visoj tautoj turi didelį pasitikė
jimą, kuris, kaipo didis patrijotas, doras, 
teisingas ir gabus vyrus, tautoje yra labai 
mylimas ir gerbiamas. Bet Maskva pastatė 
savo veto. Jis Stalinui neAko, nes griežtai 
stovi už mūsų tauUte šventąsias teises, už 
tautos laisvę ir nepriklausomybę. 

Kokią teisę Maskva turėjo kištis į Lietu
vos valstybės vidaus reikalus ir duoti įsa
kymus, kokius žmones Lietuva iuri prirink
ti į savo vyriausybę?* 

Ar tai čia nėra aiškus, banditiškas pažei
dimas valstybes suverenumo? 

Kodėl Lietuva Maskvai nepasipriešino? * 
Atsakymas aiškus. 

Del Siūlomos Autonomijos 
Sovietų Rmiija okupavo ne vien .ik Lie

tuvą, bet ir jos draugingąsias kaimynes — 
Latviją ir Estiją. 

Tribūne korespondentas Donald Day iš 
Rygos praneša, kad bolševikai Baltijos val
stybių visai nepasmaugs, bet joms duos pla
čią autonomiją. 

Bet ir čia statoma sąlyga. 

LENKŲ SĄŽINES APYSKAITA" 
(E) Prieš porą mėnesių gabalėlį Lenkija sumokėjo 

Vilniuje pilsudskininkai buvo savo gyvybe, 
išleidę brošiūrą "<*dy byj Apie lenkų vad. pilsudški-i 
dziadek žyl" (Jei dėdukas nius karininkus autorius taip, 
gyventų), kurioje autorius rašo: "Sulaužyti šdrika'uljai, 
mėgino įrodyti, kad Lenkijos' išmušti dantys ''garbingų'' 
nebūtų ištikęs toks likimą*,'ponų karininkų, Kurie su vi-' 

Lietuviai7 latviaT^ir^Utai gausią au.ono-|Jei Pilsudskis- tebegyventų, sišku nebaudimo įsitikinimu/ JĮ 
miją, jei jie pristatys sovietams reikalauja-1 D a b a r v i e n a s nežinomas, sla- užpuldinėja beginklius, ir ku
rną karių skaičių. Lietuva turėsianti Frista-LPy™1^ pasirašęs, pilsudski-j|.rie saugomi r>olicrj*s, 
tyti armiją iš 200,000 vyrų, Latvija — 200,-
000 ir Estija — tarp (100,CC0 ir 200,000. 

Ligšiol šies visos trys valstybes neturėjo 
daugiau per 75,000 pastovios kariuomenės. 
Mažoms valstybėms iškarto sudaryti šešis 
šimtus tūkstančių vyrų kariuomenę greitu 
laiku nėra įmanoma. 

Tikrai brangi kaina už siūlomą autono
miją. 

Bet čia, tikriausia, bus dar vienas Stalino 
"triksas". 

Jis žino, kad tokios sąlygoj išpildyti yra 
sunkus dalykas. BeJ juk to bolševikai ir 
laukia. Neišpildei — žinokis: sutriuškysim. 

Iš visko jau aišku prie ko eina Stalinas. 
Jisai pasmaugė Baltijos valstybių nepriklau
somybę ir dabar rengiasi vifcai pavergti lie
tuvius, latvius ir estus, kurie savo darbais 
parodė, kad puikiai moka gyventi nepri
klausomu gyvenimu, gerai tvarkytis ir vi
sais atžvilgiais progresuoti. Bolševikams tai 
nepatiko, dėl to savo le.eną ant jų uždėjo. 

Išgamos Džiaugiasi 

gai. bet valdžia jį taip ap
svaiginusi, jog visiškai su-
kvailėjęs, iki pat dugno. Jis 
įžengęs į valdžią (į Vievį) 
toks, kaip gyvenęs: be smege
nų ir be širdies. Dėlto ir 

Lietuvių bolševikų laikraščių redaktoriai 
džiaugiasi skaudžia Lietuvos nelaime. Jie 
džiaugiasi, kad Sovietų Rusija okupavo Lie
tuvą, kad išvaikyta Lietuvos vyriausybė ir 
jos vietoje pastatyta Stalino agentūra. 

Lietuviškieji bolševikai visą laiką dirbo 
prieš LiOcUvą ir jos nepriklausomybę. 

Jie dirbo prieš Lietuvą raštu, gyvu žodžiu 
ir visokiais kitokiais būdais. Griebėsi prieš 
ją net ginklo. 

Vos paskelbus Lietuvą nepriklausoma val
stybe, lietuviai bolševiicai, Kapsuko vado
vaujami, vedė Rusijos bolševikų armiją, kad 
pasmaugti Lietuvos laisvę. Tas žygis jiems 
nepavyko. Lietuvos kariuomenė juos sulaikė.; siųsdamas į ViMų, o.smege 

Buvo ir daugiau mėginimų pažeisti Lietu
vos nepriklausomybę ir ją prie Sovietų Ra-
sijos prijungti, šiam tikslui labai daug diroi> 
Amerikos lietuviai bolševikai. Tam jie leido 
laikraščius, palaikė organizacijas, organiza
vo bendrus f romais, šmeižė kiekvieną lietu
vių tautos užsimojimą, šmeižė kiekvieną Lie
tuvos valstybės darbą. 

Dabar lietuviškieji bolševikai džiaugiasi, 
nes jų troškimas is/sipildė: Lietuvoj pusė mi
lijono ginkluotų raudonarmiečių ir pačios 
Maskvos sudaryta vyriausybė. Realizuoja
mas jų ilgų metų darbas. 

Bet neužmirškit, ponai bolševikai, kad mū
sų tauta tebėra gyva. Ji ir pasiliks gyva. 
Jos dvasios nenugalės ir milijonine Mask-
vcij armija. Jūsų išgamiškų, išdavikiškų dar
bų lietuvių tautos istorija neužmirš. Tų jū
sų darbų neužmirš ir patrijotiškoji Ameri
kos lietuvių visuomenė. 

Bet dar turite laiko. 
Jei pas jus dar yra likę bent kiek lietu

viškumo, bent kiek tėvynės meilės, bent 
kiek noro matyti Lietuvą laisvą, tuoj pa-

kad 
ninku oponentas, išleido kitą1 jiems niekas nekliudytų eiti 
brošiūrą "Sąžinės apyskaita*'.i ".garbingas pareigas". Pil-
Matyti, autorius gerai paži
no patį Pilsudskį ir jo bend
rą valdymo sistemą, kurią 
toje brošiūroje visu nuogumu 
atidengia. 

Autorius paskutinįjį lenkų 
vada, maršalą Bydz Smigiį, 
kuris pirmas pabėgo į Rumu
niją ir dabar ten verčiasi pa
veikslus tapydamas, vadina 
patentuotu 'tautos didvyriu', 
neturėjusiu drąsos katastro
fos akyvaizdoje stoti į pir
mas eiles ir žūti. Jis nuėjęs 
"didžiojo maršalo" Pilsuds
kio ipedomis, kuris 1920 me
tais taip pat gėdingai bėgęs 
iš po Kijevo nuo bolševikų 
ir Varšuvoje teisindamasis 
pareiškęs nuplaunąs rankas, 
nes lenkų tauta esanti ligota 
ir kariuomene ligota. Kaip 
tuomet bėgęs Pilsudskis, joks 
bėgikas, nei suomis Nurmis 

Po SViet| pasidairius *y°J) m a n o kampelio lankyto-
. . . . . Jai> tavorščiai, žino kad jų 

, Šviesios atminties vvskupas n»rjm;i^ x™ ,«.,. - & T v.- TT i v. , : v i Parapijoj yra garsus Sv. Jo-sUdskis net -ptasiplepSjęs, esą M ; Valančius buvo toks Žmo
gus, kurį ne tik blusa "išnio-

puolėjai karininkai niekuomet 
nebuvę susekami. Kai kurio
se kariuomenes dalyse, tvir
tina autorius, karininkams 
specialiai toks darbas buvęs 
skiriamas. Kariuomenėje bu
vęs įsivyravęs nusikaltimas ir 
vagiliavimai, bet ne seimas 
neturėjęs teises jes išlaidas 
kontroliuoti. Kariuomenes 
biudžetas pasiekęs dviejų treč 
dalių visų valstybės išlaidų, 
tačiau jos tinkamu apginkla
vimu Pilsudskis mažai tesirū
pinęs. Aviacija buvo visiškai 
pakrikusi ir lėktuvai buvo 
vadinami "skraidančiais kar
stais". Motorizacijos Mausi
mu niekas nesirūpino. Moto-

nesugebetų. Pilsudskis niekuo rizavęsis tik vadai. Preziden-
met nebuvęs perdaug protin-i tas Moscickis turėjęs 25 au

tomobilius, nors Vokietijos 
prezidentui Hindenburgui už
tekdavo dviejų, Pilsudski's tu
rėjęs 5. Todėl, kai vokiečiai 
savo pėstininkus vežiodavo 
motoriniais sunkvežimiais, le-

pas jį buvo.ate j ę "žmones", ' k u r į n e ^ „,„„ » a ^ £ ' ~ fo j *»_»•*• 
kad jiem, jis leistu jįluti *^„ jaUsSsMktfMt, * Š £ ^ - £ 2 2 * t £ 
savo priešininke ž.inonu} len- < ^ ^ ^ o Sužefo tU L T T"" 
kij politiką Trompčinskį. Už- * J * tIek> kad net 

smerkite i3ovietų Rusijos diktatoriaus Stali-
Beginklis, nedidelio ūgio žaiogtfc, užpul- n o imperialistiškąjį žygį, pasisakykite prieš 

tas ginkluoto milžiniško ūgio bandito, pasi- Lietuvct3 okupavimą, tuo bent šiek tiek pa
daro bejėgis, Tis turi iškelti savo rankas taisysite savo vardą lietuvių tautos akyse. 

Kitu atveju — būsit skaitomi Lietuvos lais> asilu, kvailiausiu iš visų už 
vės ir nepriklausomybes žudikais ir, kaipo 
tokiems, mūsų tautos istorija turels tinkamą 
vietą. 

aukštyn ir pasiduoti 
I Lietuvą prieš žmonių ir vyriausybės no

rą ir valią pasiųsta pusė milijono mo.ori-
raotos kariuomenės, Kaip galima priešintis 
šimtams tankų, tūkstančiams lėktuvų ir šim
tams tūkstančių nuo kojų ligi galvos ap
ginkluotų vyrų jėgai -

Tad, kad palaužti tautos valią ir priversti 
sudaryk tokią vyriausybę, kuri bus niekas 
daugiau, kaip Stalino valdomas robotas, 
Maskva paautatė ne tik porą gudrių komi 
sarų, bet ir milžinišką armiją. 

Reikia akylai budėti, kad naujoji vyriau
sybe nebūtų priversta priimti rezoliuciją, 
"tarnaliai'* prijungiančią Lietuvą prie So
vietų Rusijos. Reikia būti 
prieš tai kelti griežčiausią ir didžiausią pro-1 " Stalinas ryja tas mažiukes tautas ne su-
testa. nes toji 'vyriausybel" neturi teisės syk, ,bet laipsniškai. Tai sutinka su visa jb 
kalbėti Lietuvos vanlu^ nes ji, kaip aukš- j taktika. Jisai panašiu būdu, laipsniškai pa-
čiau nurodėme, pastatyta prie vairo ne Lie- imdamas į savo rankas vieną poziciją so-

nis — į laboratoriją. — Bu-
vusį lenkų ministrą Slavoj-
Skladkovskį lygindamas su 
garsiuoju Vokietijos kancle
riu Bismarku, sako, kad šio 
didžio vyro aplinkumoje Sla
vo j Skladkovskį būtų galima 
įsivaizduoti nebent išviečių 
valytoja — tai vienintele pa
reiga, kuriai jis tiktų ir ku
rią Bismarkas būtų galėjęs 
jam patikėti. — Ilgametis 
Lenkijos užs. reik. ministras 
Bekas po didžiojo karo buvo 
Prancūzijoje, kaip lenkų ka
ro misijos narys. Tačiau, pra
ncūzų maršalui Fochui reika
laujant, Bekas iš Prancūzijos 
buvo išprašytas.) Vienas len-
kij atstovybes Paryžiuje na
rys autoriui sakęs, kad pulk. 
Bekas buvęs sučiuptas va
giant slaptus dokumentus 
prancūzų karo ministerijoje. 
Autorius Beką vadina feno
menaliu kvailiu,' patentuotu 

Socialistai Apie Stalino Žygius 
Socialistų dienraštis "X-nos" rašo: "Sta

lino žygiai Baltijos kraštuose savo esme yra 
tokio pat pobūdžio, kaip Mussolinio stojimas 
į karą. Mussolini lauke, iki galutinai paaiš
kės, kad Hitleris laimi karą. Jo talka Hitle
riui faktinai reiškia: "Ir aš noriu gauti dalį 
grobio!'' Stalinas, be abejonės, irgi veikia 
su Hitlerio leidimu ir pritarimu. 'Jisai pa-

mirdamas įsakęs "išparce-! nkų kareiviai turėdavo į ko-
liuoti savo lavoną", širdį nu- vos lauką žygiuoti pėsti po 

40 kilometrų per dieną; ir. sto>-
davo be jėgų ir visuomet per 
vėlai. Lenkų kariuomenes pul
kų gurguolės buvo ūkininkų 
vežimėliai medinėmis ašimis, 
kuinų traukiami. Taip auto
rius mate išžygiuojant į fron
tą penktąjį Vilniaus pulką. 
Jau ketvirtą karo dieną Vil
niuje buvo pradėta rinkti se
ni baltiniai tvarstomai me
džiagai. "Tankų kolonas ata
kavome raiteliais. Kaip Etio
pijoje. Vaisiai — žinomi", 
karčiai skundžiasi autorius. — 
Bendra padėtis buvusioj Len
kijoje buvusi tokia, jog ten 
nuolat kildavo neramumai ir 
sukilimai, kurie buvo malši
nami be atodairos, žiauriai. 
Nepaprastai aukšti mokesčiai 
žemės produktų kainos nu-
smukdė į skurdą kaimą. Uu-
dų ūkininkai turėjo net pra
keikimo žodį lenkams saky
dami "Kad tu kur po lenkų 
įstaigas pavaikščiotum!" Au
torius įspėja, kad tie ponai 
lenkai, kurie į Sov. Sąjungos 
ar kitų teisingumo rankas ne
bandytų iš savęs daryti kan
kinių ir didvyrių, nes kalaji-

Tai buvo 1863, sukilimo me
tais. Generalgubernatorius, ko
rikas Muravjovas sušaukė vi
sus savo valdžioje esančius 
dvasininkus ir jiems rengė ka
žin kokį "siurprizą." Valan
čius, išvažiuodamas į tą "su
važiavimą," pasakė tuometi
niam savo sekretoriui, pralo-
tui Antanavičiui: 

— Gal būt, kad aš negrį
šiu Tada tvarkyk mano 
vyskupiją 

Vilniun atvažiavo trys vy
skupai, daug kanauninkų, pra 
lotų, kunigų. Visi drebėjo Mu
ravjovo rūmuose, it epušės 
lapeliai. Tik šaltasis žemaitis 
Valančius kaižin ką galvojo.. . 

Kai salėje pasirodė Murav
jovas su savo puošnia svita, 
Valančius pirmas prisiartino 
prie jo? apsikabino ir tarė: 

— O, sveikinu, Ivan Ivano-
vič.... 

Tokios staigmenos užklup
tas, Muravjovas sumišo. Jis 
nė žodžio kitiems netaręs, įsa
kė Valančiui atvykti į savo 
kabinetą. (Ten vyskupas išbu
vo pusantros valandos. Ką 
kalbėjo jis su Muravjovu, nie
kas nežino. Tik paskui gener
algubernatorius išėjęs pareiš
kė susirinkimui: 

— Galite visi vykti namo! 
Taip jis išgelbėjo daug dva

siškių nuo ištrėmimo ir kar
tuvių, 

Paeiną nuo Šatės (Žemai-

tilpo šventoriuje. y Po sumos 
pats vyskupas įlipo į sakyk
lą ir prabilo: 

— Mieli mano šatiškiai, sa
kykite iiian^ kaip aš parody
siu Ponui Dievui jūsų girtas 
dūšeles) 

"Pijokėliai" norėjo išeiti 
lauk, bet prie durų stovėjo 
zakristijonas. Kunigai atsigu
lė bažnyčioje kryžiumi ir pasa
kė, kad nesikeis tol, kol visi 
vyrai iki vieno neprisieks ne
begerti Vysk. Vaančius 
tuo metu sakykloje meldėsi. 

Šačių vyrai, po ilgo pasi
kalbėjimo, suklaupė ir didžiu 
balsu pragydo: 

— Nors ir žemė drebėtų ir 
kalnai griūtų į marių gilu
mas 

Tada kunigai atsietojo nuo 
žemės.. . . 

Vienas iš tų laikų "prisie
kusiųjų" šatiškių štai, ką pa
sakojo: 

— Aš tada buvau pusber
nis. Su gaspadoriumi po prie
saikos važiavome namon. Jis 
tik įbėgo karčiamon pas Ickų 
tabakos nusipirkti ir po kokio 
laiko išėjo girtas, it maišas. 
Mat, tuoj, velnio pakusotas, 
iv sulaužė priesaiką.... Kitą 
sekmadienį mano gaspadorių 
vedžiojo vyrai po Šates su 
lenta nugaroje, kurioje buvo 
užrašyta: <4Šitas sulaužė prie
saiką pas Icką." Po to jis 
nebeėmė į burną iki crabo 
lentos. 

. i Gal ne vienam "patriotui" I ISPANIJOS KARO 
kuris dėl to nustojo keturių 
tarnybų, nepatiks mano žo
džiai", sako autorius, "ta-

NUOSTOLIAI 

Skaičių mėgėjai skaičiuoja 
Ispanijos karo nuostolius. Pa-

čiau kreipiuosi į geros valio* g a , j ų d u o m e n i S ) n u o 1 9 3 6 m . 
ir sveiko proto žmones, nors , i e p o s l g d i ( m o g M m 9 me_ 
pate abejoja, ar daug tokių t y ^ 3Q d I s , F a n i j o j e ž u v o 
jų vadų tarpe bėra likę. Jti 
įspėja lenkus nuo drumstimo, 
kurį keltų iš po "tamsios! M ų ^ ^ a p į e m Q 
žvaigždės" tipai ir ragina įsf 

1 milijonas 2O0,(X/J žmonių. 
Tačiau iš to skaičiaus kariš-

sienių reikalų ministrų, kokie 
kada nors buvo pasaulyje. 
Aukščiausias Beko kvailystės 
taškas buvęs čekų užpuoli
mas. Esą, jei tuomet būtų su- niai ir grandys yra skirti vi-
daryta sąjunga su Čekoslova- suomenės atmatoms, o tuo tar 

pasiruošusiais siėmė savo "porciją". 

tavos piliečių, fcet sveto** valstybės. 
Vienu žodžiu kalbant, gyvename tok; mo

mentą, kuris reikalauja iš misų didelio, nuo
latinio ir vieningo darbo. 

vietų valdžioje po kitos, pasidarė neribotu 
sovietų Rusijos valdovu. Dabar jisai siekia 
sujungti po savo valdžia visas žemes, ku- tis taip rašo: 

kija ir per Lenkiją būtų pra
leista Sovietų kariuomenė, 
tuomet ir Cliamberlainas bū
tų kitokiu tenu kalbėjęs su 
Hitleriu. Lenkija gavo lengvą 
kaina Silezijos gabalėlį, bet 
tas gabalėlis Įstrigo kaip kau-j 

pu niekas — joks žmogžudys, 
joks nusikaltėlis ir įsilaužikas 
nenusipelnęs jų taip, kaip 
bnv. Lenkijos valdanti poni
ja. — Lietuvos kariuomenės 
įžengimą į Vilnių autorius va
dina dar kartą lenkams pr̂  

viešojo gyvenimo visiškai pa
šai inti "' sparnuotas utėk•>.' 
(taip jis vadina pilsudskinin 
kus), kurių Vilniuje daug dar 
pa.-ilikę. 

Jaunos Katalikes 
Darbiniiifces 
Šanchajuje 
susiorganizavo į žosistų (spe
ciali katalikų darbo jaunimo 
organizacija) būrius. Sudaro 

las Lenkijos gerklėje ir už tą1 rodyta Apvaizdos malone 

p?nkias grupes, kurių veik 
liausios turi net po keletą ' p į o s nelaimės. 
šimtų narių. (KSB). 

visi kiti buvo civiliai gyven
tojai, kurie žuvo nuo bombų, 
artilerijos sviedinių, nuo kul
kų apkasus kasant ir miestus 
apšaudant, nuo bade, įvairių 
ligų arba karo teismų sušar? 
dyti. Medžiaginiai nuostoliai 
dar negreit bus apskaičiuoti, 
tačiau jie bus milžiniški, nes 
žinovų masymu, kiekviena 
karo diena ispanams kainavo 
per 2 milijonu litų, neskaitant 
abiejų pusių kariuomenės pa
darytų nuostolių. Negreit Is
panija atsigaus nuo tos šiur-

"Tai yra grynai imperialistinė politika, ne- | riausybę laisvu noru, tai nieko prieš tai 
turinti nieko bendro nei su socializmu, nei nebūtų galima pasakyti. Bet, deja, ji yra 
su tarptautiniais darbininkų judėjimo prin- j sveSmck valstybės intervencijos vaisius, 
cipais". "Kuomet svetima valstybė kišasi į kraš-

Apie naująją vyriausybe tas pats laikraš-f to vidaus reikalui, taiJ kas-"'gali užtikrinti, 
kad tas kraštas rytoj dar i š viso turės savo 

rias pirmiaus priklausė <caro imperijai. j "Jeigu Lfetuva būtų pasiskyrusi tokią vy-/ valdžią!" 

"t>RAUGO". LABOR DAY 
PIKNIKAS 

Rugsėjo 2 d., 1940 m. 
VYTAUTO PARKE 
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Kunigų Nuopelnai, Spaudą 
Uždarius 

Mokytojas Vencius 

(Tęsinys) , vns jas, gaudavo tr is ketvir-
Pe r Lenkmetį ir da po j o ' g a l i u s Pinigu; o s u g a v i su 

rusu karininkai liepdavo ku- l "*™škomis knygomis nieko 
nigams moky tb rusu k a l b o s ; » ^ a v 0 (knygas sudegin-
nes po 5 metu rusų kalba rei- d a v ° l

) ' L z t a i . * * ' s i e n a ^ ~ 
kėsią mišios laikyti i r pa-' f 8 * ^ » ™ « * ™ ^ n t ; 
mokslai sakyti. (Apie tai man | K n ^ e š i a i ** k r e i v i a i s uz 

D R T T T O I H a 

sakė keli seni kunigai) . Šį 
dalyką patvir t ina ir brošiūra 
kunigo Burbos, išleista Ame
rikoje " A u š r o s " laikais. Bur-

pinigus susitardavo, tai ipa 
tys kareiviai naktį pernešda-
vo knygas j paskirtą vietą, 
o knygnešiai gabeno jas to-

k a rašo, kad po Lenkmečio, hm' " " § * d i d ž i a ™ ° J e 

rusai išverta į rusų kalbą baž- P " * * * * . n e s k * t i k ^au~ 
nyčiom s p s a l m e , ritualą, e-! d a v o m k n y * o m i s a r P a s s i e " 
vangelijas, mišiolus. Tuos da-!, n a " n a m i e j e > t a r u s a i v a r * 

^ 

Nacių swastika plevėsuoja ant Triumfo Vartų (Are de Triomphe) Paryžiuje. Šie Vartai 
pastatyti Napoleono laikais. (Atimt telephoto) 

lykus Vilniaus diecezijos ad
ministratorius Žilinskis per
davė Vilniaus bažnyčių deka
nui kun. Petruševskiui, kad 
tas knygas išsiųstų kunigams 
Vilniaus diecezijos parapijų. 
Kun. Petruševskis į talką pa
sikvietė kitą kunigą ir per 
3 naktis sudegino tas knygas, 
už ką buvo karo teismo pas
merktas mirti . Bet caras kun. 
Petruševskiui gyvybe dovano 

_ jo ir ištrėmė į Kolą, kur iš
buvo iki 18B3 m. Po to, gavo 
Pskovo gubernijoje parapiją. 
Šio dalyko Lietuvoje nuo nie
ko patvir t inant negirdėjau. 
Gal tas buvo ir neteisybe. 

Tai kokias pinkles mums 
taisė rusai, gal, aš visų ir ne
žinau. Skaičiau rusų laikraš
čiuose, kad estus, latvius ir 
l ietuvius rufsai laike už avis 

j Sibirą. Nors tais laikais 
mirs kunigai buvo sulenkėję, 
tai nėra nieko stebėtino, nes 
kunigų seminarijos buvo len- Sociales A-pdraudos Aktu se-
kiškos ir patys vyskupai bu
vo lenkai, kurie nekentė lie-

Apdrauda Darbininkams Ir JŲ Šeimoms 
Apdrauda, kurią darbiniu- paštą, a r prie tavo unijos ofi- tą rekordą, jis turi duoti ta 

kas ir jo šeima gali gauti so, ar darbdavio, prašydama.' 
reikalingos blanko*.?. Blanką 

Is šalies žiūrint 
•%. 

ropoję. Xori, kad visokio mai
sto .perviršis būtų siunčiamas 
į Angliją ir Prancūziją. Pa-

__0) įgaliau nori, kad ginklai ir 
T ™ , ^ ™ A , v . U v a i r i karo medžiaga taip pat 
Londono spauda plačiai I ha*. f ;̂i • i J • 

+ . , ^ * , n , t u teikiama be mažiausio 
svarsto prezidento Roosevel- Į , i r _ \t^ • m 

neisimo. Matysime. Tos ru-
to sakytą kalbą Virginia uni
versitete. Reiškiama ' daug 
džiaugsmo, kad prezidentas 
žada neribotą pagalbą santar
vės valstybėms vaduoti Euro
pos demokratiją. Tikimasi 
pirmiausia sulaukti pakanka
mo skaičiaus lėktuvų su skii-
dikais amerikiečiais ir karo 
laivų. Paskiau palaipsniui J . 
A. Valstybės t ikrai susimes 
ir su kariuomene santarvės 
pusėje. 

sies propaganda buvo kilusi 
ir pasaulinio karo laikais, kai 
prezidentas Wilsonas 1916 me
tais šaukė, kad jis apsaugos 
Ameriką nuo karo. 

tuvių. Bet bėdai prispyrus, 
ka ip lenkai, ta ip ir lietuviai, 
kaip vienas stojo j slaptą ko
vą su rusu. Katalikai tų lai
kų nebuvo sutyžę, k a i p da
bar. J i e klausė Bažnyčios ir 
savo ganytojų. Tilžėje pir
miausia išėjo iš spaudos * Nau
jas Aukso Altor iui ' , o paskui 
"Ša l t in i s " , "Šal t inė l i s" , 'Ga
rbė Dievui' , "Aniuolas Sar
g a s " , "Ba lsas Balandėlės", 
"Dievas su t a v i m " ir kitokio 
turinio. Vieni kunigai rašė 
knygas ir rankraščius siuntė 

no amžiaus ir našlaičių prog- vadinama "Application for 
rantą priklauso nuo jo algų Sočiai Security Account Num-
prie darbų, įstatymo įimtų.1 be r " . Išpildydamas blanką. 
Valdžia laiko rekordą šių vi-! privalai paduoti reikalauja-
sų algų, atskiroj ir konfiden- nms informacijas, t. y., pilna 
cialinėj sąskaitoj — darbinin- vardą, gimimo dieną, kur gi-
ko 'Sočiai Security Account ' mei, darbdavio biznio vardą, 
(sociales apdraudos sąskai- vardus tavo tėvo ir motinos 
tas) . 

Je igu tamsta turi Sociales 
Apdraudos Sąskaitą: su val
džia, sykiu turi "Sočiai Se
curity Account Number C a r d ' j Išpildęs aplikaciją, ją paštr 

ir t.t. Šitos informacijos pa
gelbės tamstai, sulaukus 6f 
m. amžiaus ir tamsios šeima.', 
gauti apdrauda. 

per knygnešiu* į Tilžę, kit i! d $ i r n u m e r i , kuris išduotas 
samdė ir ragino knygnešius ' B w W * 1 Apdraudos Sąskaitai. 

Tą kortelę su savimi laikai pasiųsk ar nunešk į arčiau-
ar laikai saugioj vietoj na- Į *k Sociales Apdraudos Boar 
mie. Kortelė parodo tavo v a r - | d o ofisą, ir atgal gausi " S o 

eial Security Number C a r d " 
Ant šios korteles tavo var 

gabent knygas .iš Tilžės į I4e-
*ytų bažnyčios, bet tas jų no-( t u v ą > B u v o knygnešių, katr ie 

/ ras neišsipildė. 
V Kas mus šiuo sunkiu laiku 

atėjo gelbėti nuo ruso lete-
• nos? Gal Basanavičius? Ne... 

J i s tuo laiku buvo tik vaikas 
11 metų. Nuo lenkmečio iki 
pauirodė Basanavičiaus "Auš 
r a " perėjo 20 metų. Tai kas 
žitą spragą užkišo ir kas gel
bėjo? Visos knygos lietuviš
kos, spausdintos Zavadskio 
buvo išsemtos greitu laiku, 
nes tada kaimų daraktoriai 
mokino pirmiau iš elemento
rių, o paskiau iš maldakny
gių, tai jų daugiau ir reikėjo. 
Tai čia išėjo į slaptą kovą su 
rusų mūs gerbiama kunigija. 
Kad pagamint lietuviškų kny
gų, ka ip pasakoja visuomenė, 

lūs didvyris Varnių> o pas
kali Kauno vyskupavs Valan
čius Nsusitare su Zavadskiu 
leist slapta lietuviškas kny
gas Tilžėje. Zavadskis nuva 
žiavo į Tilžę, kur susitarė su 

tą darbą darė iš patrijotizmo. 

Kitais žodžiais, ši kortelė įro
dys, laikui atėjus, kad tams
tai priklauso apdrauda. 

Jeigu neturi "Sočiai Secu-Kitų knygnešių buvo papras
tas biznis, kad uždirbti dau- ! r i ^ A c c o u n t N u m b e r " kor-
giau pinigų. Knygnešio ir ku- t e l ? s l r e s i d i r ban t i s žmogus, 
nigo šiame dalyke darbas bu- a r k e t m i d i r b t i l l ž a 1 ^ ' n u o 

vo vardą ir tavo sąskaitos nu
merį. 

Valdžia vartoja šiuos tavo 
darbdavio prisiųstus rekordus 
išrokavimui sociales apdrau
dos sąskaitos. Tamstos uždirb 
tos algos pagal šito rekordo, 
yra įtrauktos į tayo sąskaitą. 
Kai sulauksi 65 m. amžiaus, 
arba daugiau, ir reikalausi 
savo apdraudos, Sočiai Secu
ri ty Board suskaitys visas ra
portuotas algas, kad sužino
jus kiek tau apdraudos pri
klauso. 

Persitikrinti , }<ad tavo sąs
kaita teisingai laikoma, pa
tartina, laik s nuo laiko, tams-1 
tai prašyti Sočiai Security i 
Boardo, kaip tavo sąskaitos 

į stovi. Lengvai tą galima pa
daryti , kas metų Liepcis mė-

das užrašytas taip ka ip padą 
vei ant savo aplikacijos, ir 

. . . • , •- ' nesi, Boardas parūpina atvi-
tavo sąskaitą nuo visų kiti; 

vo labai pavojingas. J a u per
nešta knyga per sieną kai
navo dvigubai, arba trigubai, 
o ką šnekėt apie tolimus Lie
tuvos kraštus. Kunigai slap
ta darbą dirbdami nebūbni-
jo pasauiliui apie savo gau-
siute darbus, darydami taip: 
ką duoda dešinėji ranka, te
gul apie tai nežino kairėji. 
Gaila darbininkų kunigų tų 
laikų, kurių užmirštos pavar
dės. Suvalkijoje, kiek girdė
josi, tą darbą sėkmingai va
rė kunigas Norkus, kunigas 
Kaunas , Sudargu klebonas 
Sideravičius ir Bildviečių kle
bonas (Prūsuose už vieno ir 
p»uses kilometro nuo sienos). 
Bildviečių klebonas maišais 

simtį ar kokį kitą mokestį, 
bile kokiame biznyje ar pra
monėj, privalai kuo greičiau
sia kreiptis prie Sociales Ap
draudos Boardo prašydamas 
sąskaitos numerio. Tą darbi
ninkas privalo atlikti nepai
sant biznio ar šapos didumo, 

sąskaitų, ypatingai nuo pana
šaus vardo sąskaitos. Priva
lai turėti tik vieną numerį, ii 
tavo sąskaita bus laikoma 
vienu vardu. Vardą galima 
pamainyti t ik pagal tamstos 
prašymą. 

Saugiai laikyk kortelę, už
rašydamas numerį ne vienoj 

rūkų (postkarčių), kurias ga
li išpildyti ir paštu pasiųsti 
prašydamas, kaip tavo algų 
kreditai stovi. Gali bet laiku 
tą daryti . 

Boardas maloniai išduos 
pranešimą apie tavo Sąskaitą. 
Gali tą pranešimą patikrinti 
su taksų kvitome (kurios irgi 
parodo tavo algas), ar su ki 

Yra žinių, kad Italijos vy
riausybė ėmėsi visų galimų 
priemonių Romos miestą pa
daryti vadinamu " a t v i r u " 
miestu ir tuo būdu jį apdrau
sti nuo bombardavimo iš oro. 

Sakoma, premjero Mussolinio 
Tokias išvadas daro Londo nuosprendžiu iš Romos iš-

no spauda. Gal ji turi pagrin-1 trauktos kariuomenės įgulos 
do sakyti, kad Amerika su- 5 r uždarytos visos karinės bu-
simes karan. Nes pačiose J . • • » • * • Sunku pasakyti, ar 
A. Valstybėse didėja britą | t a s įtikins priešą ir ar mies-
propaganda Ameriką būtinai 
į traukti karan. Amerikos 
spaudoje pasirodė dideli skel
bimai su antrašte "Sulaikv-

w 

kime Hit ler į !" Šį skellvmą ir 
kitą propagandos literatūrą 
skleidžia susidaręs komitetas) D a r p r į e S Hitlerio iškilimą 
vardu " T h e Committee to De- Vokietijoje Anglija ir Pran-
fend America by Aiding the Cūzija buvo nutraukusios ka-
Al l ies" (Ginti Ameriką pa- r 0 ^kolų atmokėjimą Ameri-
dedant santarvei) . kai. Teisintasi, kad jos gink

luojasi išvengti kito baisaus 
karo. Pagaliau kilo tas kitas 
karas, ir pasirodė santarvės 
valstybės neturi pakankamai 
ginklų ir karo medžiagos. 
Ginklavimuisi ka«s metai buvo 
skiriamos milžiniškos sumos. 

Spėta, kad tos valstybės virto 
arsenalais. Dabar iš pat karo 

tas nebus puolamas orinėmis 
bombomis. Tas pareis dau
giausia nuo to, ar italų ir vo
kiečių lakūnai irgi nepuls 
priešo " a t v i r ų " miestų. 

vietoj, bet keliose, kur visuo- j t a i s rekordais kuriuos tu lai
mėt galėsi lengvai rasti . Pa
duok darbdaviui numerį- Pa-

nors jis ten y ra vienintelis duok k i e k v i e n a i darbdaviui 
darbininkas. 

Aplikacijai paduoti kreip
kis į arčiausią Sociales Ap-

numerį. Valdžia reikalauja 
kad darbdavys pristatytų re 
kordą visų algų, kokias ji* 

kei. Jeigu tik manai, kad kur 
nors yra klaida, gali prašyt i 
kad būtų pataisyta. Galima 
gauti šiuos atvirukus iš visų 
Sociales Apdraudos Boardo 
vietinių ofisų ir net iš tavo 

P,\s komitetas pataria pilie
čiams kreiptis kongresan į sa 
vo atstovus ir reikalauti at
šaukti , arba pataisyti Jolin-
sono aktą, kad būtų galima 
dar daugiau bilijonų dolerių 
sukišti Anglijai ir Prancūzi
jai. J i s neri, kad čia būtų leis
ta organizuoti jaunus vyrusj pradžios jos šaukiasi ginklų. 
savanorius l»aro tarnybai Eu- Argi ne įdomu. 

I 
i 

draudos Boardo ofisą arba tamstai moka, ir pasiųsdamas unijos. FLIS . 

Padėti Pinigai kas Mėnesi iki 11 Dienos, Nei Nuošimti Nuo 1 Dieno* 
TURTAS VIRŠ #4,900,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - 5350.000.00 

I Dabar mokam 3 % % už pa 
j dėtus pinigus. Duodam pa 

skola* ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 

, SAVINGS 
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vienu s-austuves savininku, P i n d a v o iš Tilžės knygas ir 
turbūt Manderode. Padare su P a d u o d a v o knygnešiams. Že-
įuo sutartį ir Tilžėje ėmė eit r a i t i j o s kunigai irgi darbą 
knygos vardu spaustuvėm Za 
ve<lskio lietuviškoje kalboje 

vosi, bet ir jie yra užmiršti, 
nors jų buvo desėtkai. Kiti 

tis. Pirkome naujas maldai I tumėm vartoję lietuvių kai 
knyges rusų raidėmis, ir tos boję rusų graždanką, 
dingo. Tik po kelių metų su 
žinojom, kad tas knyga's su 
degino mūsų mamytės. Daž
nai jos degindavo ir nekaltas 
rusiškas knygas. Vėl minė
jau, kad Giliui rusai liepė pa
gamint lietuvišką žodyną ru
sų raidėmis. Tą žodyną, kai
po žinovui lietuvių kalbos, 

Atgavimas 'spaudos visiems 
rūpėjo, tai du studentai, dar 

spausdintų graždanka, taipo-
*gi ragino žmones, kad- nepirk
tų maldaknygių, spausdintų 
ruskomis raidėmis. Žmonės 
klausė kunigų ir nebuvo gir
dėta, kad kas būtų išdavęs 
kunigą. 

Anksčiau manė, kad mudu 
su Kudirka gavome nuo di-

labai sulenkėjęs, net leido nauskas kaip sukritikavo te _ . .__ v ; , . ,, 
v , . L , , . o r lenkišką žurnalą "Ana tem . 
zodyna i stuk-stukiifs ant 30 ^ , , , T^ , -1Z* • - Paklausus studentams Kala-arkusų popieros, tai tas zo-, 
dynas ir žlugo. 

PU padirbta aprobata Valani *«**«« a S i t a v o ž m o n e * ' k a d , ™ s a i J ^ T f / ^ f T ^ B & ' I buvo iš baltgudžiu, bet buvo 
eiaus ir su padirbta rusų een- neskaitytų lietuviškų knygų1 ranauskui ištirt. Vysk. Bara 
zūra. Per 40 metų Tilžėje ėjo 
knygos su pažymėjimu, kad 
jos visos išduotos 1863 m., 
kad nukreipt rusų šnipų akį, 
kad jos y ra 'spausdintos Vil
niuje. Zavadskis, nors buvo 
lenkas, bet dėl biznio, spaus
dino lietuviškas knygas, o iš 
Tilžės, kada jo vardu ėjo kny
gos iš ten, gaudavo iš spaus-j rektoriaus knygų. Kasdien į 

Bites Suvalgę 
Daug Cukraus 

KAUNAS (E ) . — Finansų 
apie 1870 m. nuvyko j Petrą-'. Ministerija leido Lietuvos 
pilį pasitart su garsiausiu Cukraus bendrovei .parduoti 

bit ininkams 20,000 kilogramų 
denatūruoto cukraus be akci
zo mokesčio. Anksčiau tam 
reikalui taip pat jau buvo 
leista parduoti 33,000 kilogra
mų cukraus. Tad iš viso šį 
pavasarį Lietuvos bitės suval
gys 40,000 kilogramų .cukraus. 

Šiais metais, ryšium su labai 
šalta žiema, bitėms buvo pri
trūkę maisto, todėl dabar jos 
maitinamos cukrumi. 

ObArtered by C S. Gov« 
SAVINOS FEDKHAl.lt 
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THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNES 

Rusijos Senato advokatu Spa 
savičium, kurį, kaipo unijotj, 
rusai privertė būt pravosla
vu ; bet jis dvasioje buvo 
tvir tas katalikas, o kilmės 

tuvės honorarą. 
Valančius išleido kunigijai 

t r is (slaptas brošiūras, ragin 
damas j slaptą kovą su rusais 
u i spaudų, tautybę ir tikėji
mą. Rusų kareiviai, kurie da-

mokvklą man reikėdavo eit 
per Kudirkos kiemą. Tai vie
ną rytą užėjęs pas Kudirką 
radau jį beverkiantį. Užklau
sus, ko verki, atsakė, kad din
go jo knygos. Mano i r kitų 

bojo sieną, kada sugaudavo i vaikų % vėl dingo knygos. Ste-
gbbenant prekes, tai, parda- ( bėjomės, kas yra to priežas-

, sauskams Spasavičiaus, kaip 
j galima atgaut spaudą, jis pa-

Pavojus katalikų tikėjimui sakęs: "Gerumu jums rusai , 
i r neturint spaudos pakelė vi- negrąžins 'spaudos. Sudaryki-
sų tautinį ūpą, kad jau Ba- te kuopelę, susimeskite kiek 
sanavičiaus laikuose, gal, tūk- pinigų i r Prūsuose leiskite 
stančiai buvo susipratusių lie- kokį nors .politinį lapelį, derg-
tuvių, o prie to ir rusai dri- darni 
vydami visaip lenkus, keli ( B U S daugiau) 
lietuvių dvasią. Basanavičiui 
bepigu buvo veikti, kada di- r , . . , , 

"** j Girtuokliavimas, 
džiausiąs pavojus nuo Lietu
vos nuslinko, dėkojant už tai 
mūsų kunigams. Kad ne ku
nigai, tai , gal, ir šiandie bū-

kūniškoji 
meilė, pavydas ir velnias — 
visi lygūs t a rp savęs. Ką jie 
užvaldo, to protą pražudo. 

Šv. Grigalius 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom Ir kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimą. 
Linksma* Patarnavimas Visiems 

756 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, sav. 
Tel. Victory 9670 
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ANTROJI KELIONE Į KALIFORNIJA. 
Račo pre2atac J. Macijauskas 

Birželio 6 d. išvykau iš O- žiavau j Crook, bet kol per-
maha. (Jaila buvo palikti pir-' važiavau per Platte upę, tu-
mosios mano keliones į vaka-! re jau nemažai baimes, nes 
rus draugą - kleboną kum Ju-1 tiltas buvo is tokių apipuvu-
sevieiy. Bet nebuvo kas da-1 $ių lentų, kad buvo nemažas 
ryti; reikėjo keliauti vienam.'pavojus nugarmėti į vandenį. 

Vos tiktai išvažiavau iš O- Crook miestelyje radau ka-
inalia, atsirado daug norin- talikų bažnyčia, kuri buvo 
v\ų mane palydėti. Stovėdami' dar uždaryta. Pasidrąsinęs, 

pažadinau kleboną, kuris ne
tiktai man leido sv. Mišias 

ant gatvių kerčios nykščiu 
reiškė 'savo norą mane paly
dėti. Iš tų visų pasirinkau' laikyti, bet ir puts patarna 
viena sena žmogų, kuris .-u 
savo bagažu laukė progos kad 
kas j] pavėžėtų. Pasirodė, ma
no ^palydovas esąs katalikas, 
bet seniai buvęs išpažinties. 
Kiek aš mokėjau- angliškai, 

j * 

vo ir užkvietė pusryčių. Pus 
ryčius aš atidėjau po klebo
no Mišių, nes norėjau išklau
syti šv. Mišių, kad toliau sek
tųsi keliauti. 

Važiuodamas keliu Route 6 

je 
Vokiečių kariuomenės vadai priima savo legijonų paradų Prancūzijos sostinėje Paryžių 
. (Acme telephoto) 

nojau ir sukalbėjau " P o Ta- £ 
vo apginimoV ir laimingai 
pervažiavau jx?r dvylika tūks 
tanč.ių pėdų aukštus kalnus, 
kurių vietomi's buvo daug; m [ ~ 
sniego ir prisiėjo važiuoti per! VlJuTMaus JVrastO 

liktų išpažintį, nes būdamas Morgan. Nuo Fort Morgan 
tokiame amžiuje, turi skubin- J Rėmiau kita kelia — Route 

m Dievu susitaikyti. Pra- j 34> k u r s v ; d a | National 
i važiavęs 70 mylių su palydo-; P a r k > a r b a vadinamą Estes 
Park ir Rocky Mountain (Co-
lorado). Norėjau pamatyti 
tas vietas, apie kurias daug 
girdėjau. Ir, ištikrųjų, kiek-

vu atsisveikinau ir toliau va
žiavau vienas. 

Diena buvo graži, saulėta. 
Nebraskos valstybės laukai 

stengiaurs prikalbėti tų senį pravažiavau Steriing, Colora-
(74 metų), kad greičiau at- tįo valstybėj, Brusb ir Fort 'sniego tunelius; sniegas bu 

vo prakastas ir tiktai siau
ras kelias vienam automobi
liui, taip kad apsilenkti su 
kitu nebuvo galima. Sniego 
sienos, tarp kurių reikėjo va
žiuoti buvo daug aukštesnės, 
negu automobilis. Važiavau 
pats vienas, bet savo "ar
kliuką" "pažabojait", kad 
daugiau 30 mylių nebėgtų j 
valandą. Kartais užteko ir 15 
mylių j valandą. 

džiaugsimi plakančios krūti
nės ir ištarė: — Juk aš esu 
Smogus ir turiu savo (Jeraja 
Mamytę. Mamytė manę nuo 
ištautėjimo pavoju apsaugojo. 
Kai a tėjo Labai sunkūs laikai 
ir kai turėjau būtinai lankyti 
man Bvetimą mokyklą, tai bfl-
davo taip: Grįždavau iš sve
timos mokyklos, svetimos ma
no širdžiai ir visai mano tau
tai, pavalgydavau greit pie
tus ir savo Mamvtės Lydimas 
vingiuotais takeliais skubėda
vau į lietuvišką mokyklą. O 
kad vėlų ' vakarą nebijočiau 
grįžti, tai dažnai mane mano 
Mainytė ir sutilpdavo Štai 
kodėl aš likau lietuvis ir to
lau būsiu, baigė kalbą pieme
nėlis. 

— Nebėk ir dar pasakyk,-
ar tik tavo tokia gera Mamy-

,kyk, kodėl gegutė ir lakštinga-, te ar ir visos tokios geros! 

IS TĖVŲ KRAŠTO 
^ 

# 

LIETUVIAI DAKTARAI 
TeL YARds 3146 

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

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

OR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
_3343 & Halsted Street 

FeL CANal 5969 

DR. WALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir pa^al autartį. 

OR. F. G, MNSMINAS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road 

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

23U5 So. Leavitt St 
Res. tel. CANal 0402 

Piemenėlis 

gražiai žaliavo ir ūkininkų j vienam patarčiau neapleisti 
&rdy* džiaugėsi viltimi, kad progos pamatyti Estes Park, 
pasėliai atneš gėrę, derlių. Aš, 
kaipo ilgametis ūkininkas, at
siminiau Lietuvos žemelę, gra 
žius jos laukus ir persiemiau 
jausmais netiktai džiaugsmo, 
bet ir dėkingumo, kad Dievas 
maitina milijonus žmonių. At 

kur tikrai galima pamatyti 
gamtos groži. Aprašyti jo ne 
galėsiu, nes tokį vaizdų, kurį 
mačiau gali suprasti tiktai 
tas, kurs pats jį pamato. Re
ginys nepaprastas: aukšti kni-
nai, sniegu papuošti, ežerai, 

Pervažiavęs kalnus, atvy
kau i maža; miestelį, kuriame 
buvo katalikų bažnyčia, bet 
užrakinta, nes kunigas tame 
miestely negyvena; jis tik 

Gražus paskutinių balan
džio men. dienų rytas. Nors 
kai kur dar matyti sniego lo
pai, bet prie gražaus miško, 
prie geležinkelio, vedančio į 
Vilnilų, jau gano nekalčiausia 
ūkininko bandos dalį — avis 
raudonskruostis ir žvalus pie
menėlis ir smarkiai pučia ra
gelį. 

la dar lietuviškai suokdavo f 
— Aš tuoj pasakysiu ir 

man patikėsi. Gegute ir lak
štingala buvo tik laisvos ir tik 
jos galėdavo aplėkti laisvųją 
Lietuva ir prisiklausyti gra
žiųjų dainų, o atlėkę ir man 
suokdavo suprantamai — lie
tuviškai. 

(Užbaiga 5 pusi.) 

Na> j^i J a u *r paukščiai 
užmiršo lietuviškai, tai kodėl 
gi tu, vaikeli, neužmiršai ir 

Pamatęs tokį Vaizdą, malo- visai gražiai lietuviškai J<albi. 
niai grįžti į piemenų amžių ir — Klausi, kodėl aš neuž-

užvedi kalbų su laisvųjų Te- įniršau? — Pridėjo rankų prie 
vynės laukų karaliumi — pie-1,— 
menėliu. 

Pilone V ilgima 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
KUDAUSKA1 

HOLLYWOOD INN Prop. 
Svetainę renducjauie susirinki-
mums, pareina, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. 
2417-1« WEST 43KD STREET 

Chicagc, iii. 

DR, V, E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 Soutn Archer Avenue 
Teleionas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniam it 
Penktadieniam. 

4631 So. Asnland A v e. 
TeL YARds 0994 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

LJLTUV1AI DAKTARAI 

siminus l j e tuv , , pradėjo m * žaliuojant, laukai, jvairuunu. j ^ ^ d i e n o m i s ^ ^ 
ne varginti ir tamsios min
tys: kas bus toLiau su mūsų 
Tėvyne? Ar neužeis ant Lie
tuvos karo tamsūs debesys. Ir 

medžiai, o dar paįvairintai 
reginys nuo mažiausių žve 
relių iki didelių meškų ir ra 
guotų briedžių. 

ja šv. Mišias atlaikyti. Aš 
labai nuliūdau, kad negalė-

— Kodėl toks linksmas, lau
kų karaliau t Ne taip jau gera 
ganyti! 

— Kaip nebūti linksmam? 
jau nei šv. x\lišių atlaikyti. ' E i k g a r 6 i a u > k l a u s y k , K a į p 

kai aš taip mąsčiau-apie Lie- Patarčiau kiekvienam, kurs 
tavą, ant horizonto pa^irbcle keliaus per ta parką, sustoti 
tamsūs debesys, apsiniaukė bent kelioms dienoms ir čia | 
visas dangus ir pradėjo taip pagyventi, ne<? yra taip gr» 
smarkiai lyti, kad sunku bu- žiai įtaisyti viešbučiai ii 
vo matyta kelias, nors priešą- ^camp'*, kad kiekvienas ga 
kinį automobilio langę, nepa- Ii pataisyti savo dirksnius, c 
prastai greitai šluostė tam mėgėjams žuvauti, tai ideališ 
tikslui prietaisas, lialutinai, ka vieta, nes iš smarkiai bč 
vietoj lietaus, pradėjo kristi gandio upelio galima prisi-
ledai; visas kelias pabalo, o žvejoti brangiausios žuvies. 
kai kur taip aptvino, kad jau Sakė, kad leidimas kainuoja 
ir mano "a rk l iuku i" buvo tik viena dolerį. Jei sugau-
pavojus toliau keliauti. Tad tum tik vieną žuvytę, ir tai 
privažiavęs nedidelį miestelį jau apsimokėtų, nes už vieng 
Haxtun, nusistačiau čia per-' tokią žuvį, jai norėtum res-
nakvoti. Visas miestelis ap-' torane suvalgyti, mokėtum 
tvinęs. Ieškau viešbučio. Atn vieną dolerį. Tiktai patarčiau 
radau. Įeinu ir nustebau, kad neimti žvejybai dovanos nuo 
ir viešbučio viduje potvynis,' "graborių". Aš gavau tokig 
rūsys (beismentas) pilnas va dovaną nuo vieno graboriaus, 
ndens. Pasiskubinau iš jo iš- kuriam užmokėjau $2.25, o 
bėgti, kol dar neaptvinęs pir- primokėjau $12.50 dėl to, kad 
mas aukštas. Suradau kitą, išėmė laisnį kaipo Amerikon 
kurs pastatytas šiek tiek kal-Į piliečiui, o aš paklaustas ar 
nįau (aukščiau) ir ten apsi- Amerikos pilietis negalėjau 
nakvojau. Vos tik pradėjau meluoti ir užmokėjau pabau 
snausti, kaip pradėjo švilpti dos $12.50. Graboriai yra ge-
baisiu balsu vienintelė to ri po mirties. Bet kol gyva* 
miestelio dirbtuvė. Subėgo būsiu, nuo jų dovanų nehn-
gaisrininkai gelbėti ne nuo. siu. 
ugnies, bet nuo vandens tąl Dar verta Estes Parke pa 
pirmąjį viešbutį, kur buvau' matyti, kaip augina žuvis, iš 

perina milijonus mažų žuvy
čių, jas maitina ir kaip pa
augusias suleidžia į upelius, 
kuriuose jos dar auga iki 
kol žvejai mėgėjai nepagaus 
ant meškerės. 

Estes Parke pernakvojau 
ir rytmetį norėjau atlaikyti 
šv. Mišias, bet pasirodė, kad 

sustojęs. 
Birželio 7 d. norėjau tuo

jau šv. Mišias atlaikyti, bet! 
Haxtune nėra katalikų baž
nyčios, todėl nusistačiau nu
važiuoti į didesnį miestelį — 
Herling ir ten šv. Mišias at
laikyti. Bet pavažiavęs iki 
mažo miestelio — Fleming 
sužinojau, 
dideliu keliu No. 6 yra du til
tai potvynio sugriauti ir rei
kia važiuoti per miestelį 
Crook, kad pervažiuoti per 
upę — South Platte River. 

v .. , ,. i čia bažnyčia yra sezoninė, t kad vaduoti toliau; * . v kada vasaros metu ^u\a-
/."moja daug vasarotojų, tad* 
atvyksta katalikų kunigas ii 
kasdieną būna šv. Mišios. 

Turėjau keliauti per aukš j gyvenimą Craige, o tuo tar 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ [tesnius Colorado kalnus. Įsė-1 p U užteks žinių apie mano 
Paklausiau patarimo ir va-į dcs į automobilių, persiže^ i kelionę. 

Tolimesnė mano kelionė; tik 
rai buvo nelaiminga. Birželio 
iŠ d. apie dvylikta valandą 
dienas metu važiuodamas per 
lygius laukus privažiavau ma
žą kelio susisukimą, sumaži
nau greitį iki 40 mylių į va
landą ir ramiai slenku toliau. 

Staiga prieš mane atvažiuoja 
kitas automobilius, kurio vai
ruotojas užėmė pusę mano ke
lio. Viena sekunda, ir abu au
tomobiliai susidaužys, jei aš 
nepasuksiu į griovį. Ilgai ne
svarstydamas pasukau į grio
vį. Išvengiau, gal, mirties, bet 
mano geležinis arkliukas nu
kentėjo. Toliau negalėjau va
žiuoti. Turėjau nugabenti į 
"Buick" kompanijos garažą. 
Pasirodė, kad Craig (Colora
do) garaže neturi tų reikalin
gų dalių ir reikės partraukti 
iš didesnės vietos. 

Tą pačią dieną telegrama 
pranešiau Kuraičiui (Milda) 
apie nelaimingą įvykį ir tuo
jau buvo išsiųstas Buicko iš
dirby sčių apd raudos agentas, 
kurs apžiūrėjo 'sužalotą auto
mobilių ir apdraudos kompa
nija apsiėmė 'pataisyti, nors 
jai atseis $300. Aš tiktai tu
rėsiu primokėti $50. Tą sumą 
išdalino į dešimtį mėnesių. 
Labai esu dėkingas Kuraičiui 
Chicagoje, kad taip rūpinas 
apie mane ir automobilių, ku
rį bus taip pataisytas, kad iš-
rodys lyg naujas iš dirbtuvės 
išėjęs. Nemalonu tiktai, kad 
turiu porą savaičių prarasti 
laiko, bet esu dėkingas Die
vui, kad išlikau gyvas ir svei
kas. 

Toliau aprašysiu apie savo 

čia gražu! Visa gamta tik lie
tuviškai šneka: ir miškas ma
no kalba siaudžia, ir ežero 
bangos lietuviškai šneka, ii 
balų gyventojos — pempes tik 
lietuviškai sveikinasi, — vism 
man suprantamai kalba. 

— Argi anksčiau nė taip 
būdavo ? 

— O, ne! Žinai, anksčiau 
tik gegutė ir lakštingala lie
tuviškai kukuodavo ir lakš
tuodavo, o šiaip visa kas bū
davo lyg apmirę ir svetima 
man kalba kalbėdavo. 

— Juokdarys, kaip matau, 
esi tu, laukų karaliau! Tasa-

LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES E. ZEKAS 
ATTORNEY AT LAW 

Mieste Ol'isas: 
11 South U Salle Street 
Suiite 1701 Tel. Randolph 0331 

Naujas namų adresas: 
7019 So. Artesian A ve. 

Tel. Hemlock 1940 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446So.49thCt., Cicero, 11L 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Tenktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte. 2-o, 7-9 P.M. 
314/ 5. haistea St, Ch ĉago VALAKUOS 

OR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IK CHIKUKUAS 
4729 So. Ashland Ave. 

(2-tros lubos) 
TeL MIDway 2880 Caicago, I1L 

UFiaO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki H:'S0 vai. vak. 

beiouad. nuo 1U iki 12 vai, ryto. 

DR. MAORICh KAHN 
GYDYTOJAS IR OH1KURGAS 

463 i So. Ashland Avenue 
TeL lAllds 0994 

Rez. teL PLAza 3200 

l'mnadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: o — 8 popiet, 
1—i ir b:ii0—8:30 vakare 

Ajnuiai, visokių madų, už <p*.4& 
pritaikyti akims, „u pilua garaiieija. 
Egzaminavimas akių veltui. Lensa. 
sulaužytą padarome už $1.0C. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustavimas veltui 

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

FURNITURE HOUSE 
3409-11 S. Halsted St. 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

Del Pirkimo — Pataisymo 
. Ar Seno Morgičio Atmokojimo 

Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

SAVE B T 
MAIL 

T A U P T K I T P E R 
P A Š T Ą i 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 * 
1500 South 49th Court, Cicero 

Tel. CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 
Vii.: Pirm., Ketvlr., Seštad. 9 lkl 8 v. T.; Antr., Treeiad. 9 iki 5 pp.1 

DABAR MOKAME 3 į ^ U Ž P A D £ T U S MNIGUs] 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUTINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 

per Fedtiml Satingg and Loau Insurance Goro., Wawlilnglonl D. (1 

Telefonas CANal 7329 

OR. FEiEH J. BARTKUS 
(rŪDYTOJAS IR CiURURtiArf 

2MZ VVest CermaK Koad 
O41I50 VALANDOS: 2-4 ir 7-y 

ir pagal sutartį. 
Sekmadieniais iaij)gi pagal sutartį. 

h,es. teleionas attjiiey 0454. 

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Kedčliomis nuo lu įkn 12 vąl. dienį 

Tel. Cicero 1484 

DK. S. K. PALUTS1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURtJAS 

Kamp. lotcs Oat. ir 49th Ct-
OFISO VALANDOS: 

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

Res. 1625 bo . 50th Avenue 
TeL Cicero 1484 

DR.A.JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

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

TeL YARds 5557 

DR. FRANK C. KWINN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

ir_ pagal sutartį. 

OR. P. J. BEINAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS JJt CHIRURGAS 
6900 So. halsted Street 

T FJ Jį FONAI: 
Ofiso — WENtwortn 1612. 

Res. — YARds 3955, 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 
Tel. YARds 2246 

DR. C. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave, 
arti 47th Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Res. 6958 So. Talnian Ave. 
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office teL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 W. Marquette Road 

KLAUSYKIME 
Saltimiero Rytmetinių 
W. H. L P,— " 
LIETUVIŠKU RADIO PROGRAMŲ 

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

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 K1L. 

PROspect 4050 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Ncdėlioinis pa^al sutartį. 

Office teL YARds 4787 
Narnų tel. PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA: 
6631 S. California Ave. 

IlL ftfiPHUk 7861 . 

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

DR. J. J. KOVVAR 
(Kowarskas) 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: KENwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oiiao vaL: 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. 1L 

Ncdėlioinis pagal sutartį. 
TeL CANal 0257 

Rez. tel.: PROspect 6659 

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

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

I iki 8 y ai. n k u t i 
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KAS GIRDĖT KITUR 
Iš Manianapolio I,iai Pra le i s t i laika »-»«**? 

I praleisti nei seniems noi .jau-
Kaip kiekvienais motais, n i e m g pan iJT,ėtina, k a < 1 M a . 

t a ip ir šiemet Marianapolyjo, 
Thompson, Conn., i v \k - t a tra
dicine Lietuvių Diena, kurio
je dalyvauja plačiausių apy
linkių lietuviai. Šiemet, kuo
met senajame užjūrio konti
nente siaueia kruvinos karo 
a m Iros, žudančios daugelį tau 

rianapolio kolegija pernai ru
denį įsigijo nauja dide'ę nuo
savybę su bendrabučiais ir 
nauju dideliu parku, todėl 
šiemet bus daug erdviau kaij» 
kitais metais. 

I&kilmės prasidės liepos m. 
4 d. 10 vai. (vasaros laiku) 

tu. netoli mūsų ICvų S m U ^ mišiomis, kurias laikys. 
sienų, kuomet kiekviena tau-j M a r į j 0 n ų Vienuolijos (Jenero-
ta buriasi krūvon, svarbu ir, l a s j E Vyskupas P. Btiįyn. 
mums, lietuviams, jausti* vie- p e r ^ M i g i a s g i e d ( ) S | n i | ^ 
ningiems, visiems susirinku* ^ y p ^ j i m g t i n i s choras, ve-
galingai pasijusti, l:ad į s a n * d a i n a g m u z i k o J o n o Ciiavako, 
sveika ii neatskiriama lietu- v a r g o n u o j a n t broliui Jtmui 
vių tautos dalis, o taip pat 
bendrai pasidžiaugti, kad vi
sos baisios ir kruvinos aud
ros neparbloške Lietuvos ir 
lietuvių tautos gyvenimo ir 
nesužalojo jos ateities. 

Todėl ištikrųjų yra sveikin
tinas l i e tuv ių Dienos įvngė-
jų sumanymas šiemet ypatin 
gai įdomiai ir linksmai ją 
pravesti ir sukviesti k 10 <lail
giausia tautiečių ne tik iš 
Naujosios Anglijos apylinkių. 
bet ir iš visų kolonijų p i ačo -
siose Jungtinėse VaNKj<M\ 
Numatoma nepaprastai įdomi 
programa, kurių turės progos 
pamatyti visi atsilankiusieji. 

Lietuvių Diena įvyksta lie
pos 4 dienų. Kadangi jau 
t ik t rys savaites beliko, tai 

Baniui, MIC. 
Šia proga, chorvedžiams it" 

choristams yra svarbu žino
ti štai da r ka s : po pamaldų 
visi chorai vyksta į kolegijos 
salę generalinei praktikai . 
Bus dainuojamos šios dainos: 

1. Amerikos himnas. 
2. Jaunimo giesme 1-2 vers. 

J . Naujalio. 
3. Tai Aš išgirdau — Ado

mavičiaus. 
4. Berneli mūsų — Aleksio 
5. Ant kalno klevelis 2 vers. 

J . Čižausko. 
6. Kanape 6 vers. — M. 

Petrausko. 

7. Eisim broleliai namo — 
Šimkaus. 

8. I i e tuvos himnas. 
Laiko jau beliko maža, to

dėl visiems chorams yra svar-

Oro atakos Maltoj 
ir Adene 

ROMA, birželio 17 d. — I t a 
lijos armijos vadovybe prane
ša, jog pravesta sėkmingos o-
ro atakos Anglijos Maltoje ir 
Adene. 

Iš Komos laikraštis Zora 
praneša, jog Italijos kariuo
menes okupavo Niee, garsių 
Prancūzijos .Rivieros vasar
vietę. 

18 iki 32 m. oro laivyno žval
gais ir radio operatoriais. 

Taip pat atidaryta speciali 
stotis Londone surašinėti nau
juosius kareivius. 

Litcht'ield, 111., miestelio kalėjimas, šalia kurio susirinkusios minios. Anądien šio mies-

Rumunija už taiką 
BUKAREŠTAS, birželio 17 

d. — Rumunijos karalius pa
siuntė Turkijos prezidentui 
Ismet lnonu prašymų, kad 
Turkija laikytųsi neutraliteto 
ir tuo būdu sulaikytų karo iš
siplėtimų Balkanuose. Sako
ma, jog panaši nota pasiųsta 

telio gyventojai užpuolė religines sektos Jehoyah grupę už "neamerikoniškos" literatūros - r jUo-o s iaviįos regentui priu-
dalinimų ir už vėliavos nesaliutavimų. 16 jų automobilių sunaikinta. Užpultieji paspruko į . p ., . 

BAZKLIS, birželio 17 d. — 
Visoj Šveicarijoj pasirodė 
skelbimai, įspėja gyventojus 
prieš priešo parašutininkus. 

Sakoma, jog Šveicarijos sla
ptoji policija gavusi nerami
nančių informacijų. 

SarySyj su tomis informaci
jomis neleista kareiviams vy
kti sekmadieniais namo ir už
drausta jų šeimoms lankyti ka 
reivius stovyklose. 

kalėjimų. Paskiau policija pasislėpusius kalėjime išvadavo išlydėjusi juos .iš miestelio. 
(Acme telephoto) 

cui Povilui. 

Iš Pietį) Amerikos Lietuviu Gyvenimo 
^ Į es estado aukso produkcija 

j pasiekė 925 kilogramus auk-
| so. Bahia estade 1939 metais 

iškasta 718 kilogramu aukso. 

Ragina Pataikyti Į Ilgai Užtrunka 
Tampresnius Ryšius | Svetimšalių Pasų 

? s, 

Šaukia aviacijon 
LONDONAS, birželio 17 d. 

— Karališkasis oro laivynas 
išleido atsišaukimą. vyrams 
nuo 18 m. iki 28 m. įsirašyti 

laikas visiems pasiruošti ir bu #erai pasirengti išpildyti 
pasi tar t ; su kaimynais, ypač nurodytas dainas, kad nebū-
gyvenantiems tolimesnėse ko-^tų sutrukdytas programos iš

pildymas. lonijose. Nebuvusiems Maria-* 
na polyje, bus graži proga su
sipažinti su puošniąja vienin
tele lietuviu bernaičių kolegi
j a ir gražiu ūkiu. Tenka pa
minėti, kad Marianapolio pai
kas, kuriame- įvyksta Lietu
vių Diena, yra vienas iš gra
žiausių Naujojoje Anglijoje, 
todėl nebuvusiems yra būtina 
pamatyti Marianapolį, o bu
vusiems vel atsilankyti. Kole
gijoje bus įrengti visi pato
gumai ir pilnas aprūpinimas 
u i pigia kaina., todėl vargo 
nesudarvs nei iš toliau atva-
žiavusiems. Kadangi liepos 
mėn. 2-3 dienomis įvyksta 
Marianapolyjte studenty sei

mas, tai l i e tuv ių Dienoj*? y-
pač daug dalyvaus lietuviu 
jaunimo. Todėl gražios pro
gos visiems susitikti ir link*-! 

Su Savo Giminėmis 
Sao Paulo, Brazilija. — Bra 

zilijos lietuvių kolonija yra 
dar jauna. Pirmieji mūsų ma
sines emigracijos ateiviai šio
je šalyje išgyveno vos po 10-
15 metų. Bet ir per t$ trum
pą laika daugelis mūsų išei
vių beveik visai nutraukė ry
šius su senąja tėvyne Lietu
va. Retai tesusirašineja 'su sa
vo giminėmis, draugais, o kar 
tais ir paliktais namiškiais. 
Lietuviai i išeiviai turėtu ne 
tik nenutraukti ryšių, bet 

Išdavimas 
Sao Paulo, Brazilija. — Dau 

gelis lietuvių ir bendrai sve
timšalių labai nusiskundžia 
del svetimšalių pakų išgavi
mo. Svetimšalių pasų išdavi
mo Deligaeia dos Estrangei 
ros įstaigoje pastaruoju laiku 
ilgai užtrunka. Yra žmonių, 
kurių dokumentai paruošti it 
įteikti prieš pusmetį ir dau
giau, o pasai (kadernetos) 

iki šiol neišduoti. Kodėl taip 
yra, sunku, pasakyti. (Jai atei
tyje šis reikalas bus sutvar
kytas geriau ir svetimšaliams 

Laikraščiai rašo, kad iš Bra 
zilijos kiekvienais metais kon-į o r o d v y n i u i lakūnais ir nuo 
trabandos keliu išgabenama 

Policistas vel priimtas 
tarnybon 

Birželio 2 d. buvo iškelta 
aikštėn, kad iš tarnybos pa
leistas Cooko apskrities vieš
kelių policijos Įeit. Fred Mul-
hausen. Šerifas sakėsi polici
ninką pašalinęs už neklusnu
mą. 

Dabar patirta, kad pašalin
tasis ir vel grąžintas tarny
bon. 

apie 4 tonu's aukso. 

Dar yra* svarbu žinoti, kad j U O s kasdien stiprinti ir nuo-
ir šiemet, kaip ir kitais me- i a t palaikyti. Kiekvienas iš nereikės taip ilgai laukti sa 
tais, organizuojama scenos mūsų esame Lietuvoje palikę v o pasų. (h.) 
megejų valanda, baletininkai- giminių, draugi], pažįstamų. 
šokėjai, deklamatoriai ir vi- Bet kaip pasižiūri, ka ip greit 
si kiti , tur intys kuo nors sce- m e s juos užmiršome! I r ka'i 
noje pasireikšti. Todėl galin- tam kaltas f Kaltas mūsų jia-

čių nerangumas, apsileidimas 
ir nerūpestingumas. Šias y-
das mes privalome šalinti ir 
stengtis, kad ryšiai ta rp mū
sų giminių, pažįstamų ir drau 
gų nuolat 'stiprėtų. 

tys kuom nors paįvairinti mi 
netą meno valandą, visi yra 
prašomi dalyvių sąstatą ir 
išpildysimus dalykus praneš
t i šiuo adresu: Br. J . Banys, 
Mariaijapolis College, Thomp 
son, Conn. Scenos mėgėjų va
landos vedėjas bus kun. Pr. 
Strakauskas. 

Brazilijoj daugiausia aukso 
iškasama Minais Geraes esta
de. 1939 metais Minas Gera-

Rusija įsitvirtina 
Šveicarijoj 

NOME, Alaska, birželio 17 d. 
— Pranešama, jog Rusija pra 
dėjo statyti orlaivių ir radio 
stoti ant Big Diomede salos, 
keturios mylios nuo Little Di
omede salos, kuri priklauso 
Amerikai. *!§f 

Priešingi viens kitam pra-
rešimai skelbia, jog saloje 
Rusija išsodinusi tūkstančius 
gyventojų. AVashingtone. D. C. 
Terri torial Congressional De
legate Anthony Dimond, pa
reiškė, jog Rusija kolonizuo
janti salą "dideliu mas tu ' ' . 

C L A S S I F I E D 
LAliAI PIGIAI 

Storas ir 3 fletai — m ū r o namas . 
K a r š t u vandeniu apši ldomus. R e n -
dos $50. j mėnesį. 18-tos ga tves a-
pylinkėjė. Mainysiu ant lotų ar keį 
liu akerų žemės ar mažos farmos, 
netoli Chicagos. Rašykite arba at
silankykite: 4044 So. Paulina St. 
(antrame aukšte) . 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
Norime išmainyti 2 fletu po 6 

kambarius namą Brighton Parke 
ant mažesnio. Atsišaukite: 

3844 So. Artesian Ave. 

toje vietoje buvęs ežerėlis. 
Pumpuojama iš prarajos van-

Liepos i d. M a r i a a a M * | d u o i r t i k i " ' a s i *• v i e t i J H P 

visus tautiečius kviečia įrĮ nors 'užb lokuot i , nes ki taip 
visų laukia, todėl jame visi! *»••»• sugedimas visai 
paskir iame pasimatymus! 

A. Ren. 

Iš Tevu Krašto 
VILNIAUS KRAŠTO 
PIEMENĖLIS 

(Tęsinys iš 4 pusi.) 

— Žinoma, mano geriausia 

vei. , ; g f 
Šiais metais norima užbai

gti bažnyčios įrengimo dar-
į su kaupu ir pasižadėjo dar **»• Bažnyčioj statybai su-
I daugiau mylėti savąja Mn- rengtoji loterija davė pajamų 
mytę. 

Studija )rengta plr 
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis Ir Holly.vvood 

lt. Tuojau rengiaiiia>i>sJ lrr
0

a
mnStuDoatIaat 

P i r m o s R ū š i e s 
JUODŽEMIS 

gėlynams ir žolynams 
Parduodame budeliais ar vežimait 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 

15 bušeliu $2.50. 
STANLEY GAVCUS, 

110 So. Ridgeland Ave. 
WORTH, ILLINOIS 

Tel. Oak Lawn 193J-1 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wliolesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

S A L U T A R A S B I T T E R S 
Jeigu nori būti sveikas nepamiršk, 
kad Salutaras Bįtteris duoda ge
ra apetitą ir prašalina užkietė
jimą vidurių, užlaiko juos švariai: 
prašalina v i s u s nereikalingos 
daiktus, kurie nuodija kūną, su
teikia gerą virškinimą ir sutvir
tina visą sistemą. Vartok Saluta
ras Stomach Bitters, būsi svei
kas. Galima gauti aptiekose, vi
sose užeigose, arba nuo iŠdirbejų. 

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

639 West 18th St., Chicago. 111. 
TeL C A N A L 1133 

L 

APDUAUDA—IKSURAKCE 
Apdrausk savo Autom obil} arba 
Troką šiandien, nes rytoj gali 
būti pervėlai. Mes apdraudžiant 
Automobilius už numažintą kal
ną ir galiama išmokėti per t 
mėnesius, be komiso. Pavyzdžiui: 
LtabilUj nuo $5,000. Iki $10,000 
Ir Property Damage iki $5,000, 
kainuoja dabar tik $30.00 actai 

$7.06 t mėnesi. 

Taipgi apd raudžiam Storų 
Langus, Rakandus, Namus ir 
kita turtą 20 procentu pigiau, Ir 
atsakomingoj Apdraudos Bendro
vėj. Dėl platesniu informacijų, 
kreipkitės prie įgaliotinio: 

K. J. MACKJE-MACll KAS 
2340 W. 6»tk St., S-ros lubos Tel. Prospect 3140 

J 

Atnaujinkite Ir Pagražinkite 
NauiŲ Grindis 

"DUSTLESS 1LOOU SAADLNG" 
Apkainavimas Dykai — 

16 Metų Patyrimo 
Darbas Gvarantuola* 

Dėl Specialių Sąlygų 
Šaukits Dabar 

COMPLETE FLOOR SERVICE 
Telefonas Kormal 47M 

R E N D A I 
Vieta vartota per 15 metų 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
ĮSTAIGAI, 

susideda iš koplyčios, lavonines 

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNUS 
i Pardavimui namas, 6 kambariai vlr-
, Suj; tavernas ir 4 pagyvenimui kanv-
, bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-

radžius. Taverno fikscerial visi nau
ji. Parduosim pigiai. Itandani ant 
t>3-čios gatvės. Atsišaukite: Telelo-
nas P.ROsptvt 3078. 

CONRAD 
Fotografas 

jungtų Bažnyčios gatvę su 
Aušros gatve. 

— Iš Slavikų gauta žinių, 
kad perėjimo punktas į Vo
kietijų uždarytas ir stipriai 
saugonuus Vokietijos pusėje. 

5883.. 

Ros. — ENGlewood 6840. 

<? 

Pagaliau pasitaisė savo ke- pravesti gatvę p?r vadinanių-Į ? Ą2Q W e § t ^ ^ ^ 
purę, net nuversdamas ant h mam^mvę. 81 gatvė su- £ T e L . BizjdQ __ E N G l e w o o d 5l 

šalies, ir supliaukšėjęs bota
gu nuėjo linksmai pūsdamas Aušros gatve. \ 

iš visų kitų, o u i t a t geriausia, ' ragelį, kur jo balso klausosi 
kad mano; bet šitos apylinkės barzdoti miškai ir putoti 
visos Motinus yra geros ir ežerai. 
tik lietuviškai kalba, tik jos Mok. A. Dulkifte. 
— Motinos, o ne kas kitas iš-
s.«ucojo KO-I* lietuvi^ kai- Šakiuose Prasivėrė (KSB) N lio k a t e d l . 0 i i e , 
ha per visus 19 metų , ^ „ ^ , n l p„ lko je y ra saugoma kan-

- Bernaiti, tavo kalbos be- K ę s t u & 0 g a t v ė j e , netoli kinio šv. Januari.iaus kraujo. 
klausy<;iui«i supratau, kaU si- t u r g a v i e t e S prasivėrė žemė. Į Pe r ilgus šimtmečius šis krau 
to žeme, kur tu « aš stovime, k i a u r u i i m i i t a g r i c i n i o ' j a s yra sudžiūvęs. Kaip kas-

MOUERN 

COMPLETE 

W O L K S T U D I O 

P94S W««t 3 5 * Street 

30-

ir ofiso prie 1646 W. 46th St. | PASKOLOS ANT PIRMŲ 
(Izpakaly kampinio namo priel «cAOATAfir 
46th ir Paulina gt.). Keturių 

ADVANCED PKOTOGRAPHY 

LOWEST POSSIBLE PR1CES 

PHONE LAFAYETTE MU ' % 

"̂» 

Pastovumas— 
Tą liudija įstaigos 44-riy mėty gyvavimas. 

vra šventa, nes jąja vaikščio- , ^ -• , , ., 
J , . ' . akmenys. Spėjama, kad gilu-jo mūsų tautos didvyriai ir 

lietuviškosios kalbos saugoto
ja i — Motinos. 

moję yra gipso ar druskos 
Biet, ta ip ir šiemet gegužes 4 
d tas kraujas nuostabiu būdu! 

sluogsnis ir šiems mineralams atsinaujino, neišaiškinamu bū 
ištirpus pradėjo griūti žeme. du visų akivaizdoje pasida 

Piemenėlis pasijuto dideliu! Toj vietoj matytis esama van- rydamas skystu, kaip tik iš. 
žmogumi, nes suprato, kad jis1 dens versmes, nes vanduo lie- žaizdų išbėgęs. Apie tai pra-
savo tautos misija — b ū t i jasi į gatvę. Kaip kas iš se- neša " K a p a " ir "Osserv. Ro-
l i e t u v i u — atliko net nųjų pasakoja, kad kadaise mano" . 

C 
^i bendrove, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasit! 
Baugesnes vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MCSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT 1LGV METŲ! 

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

TAS GRABORIAUS 
AUTOMOBILIAMS 

Visas gyvenimas garu šildomas j -
skaitartt garadžių. Dėl informacijų 
šaukite: 

V. P. PIERZVNSKI, 
YAKDS 0145 

P AltO A V131 UI N AM \ S 

Pardavimui 3-fletų namaa Brldgw 
(torte. Atsišaukite; &a/jtuicra& JL»u-
. IIISS aa»o h4»iiih fVftiituv MreeL 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui moderniškas 2 fletų, 

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

0825 So. Wasbtcnaw Ave. 
(pirmas aukštas.) 

REIKALINGAS DARBININKAS 
Reikia patyrusio plono išvežiotojo 

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

nuo 1 lkl 2U metų. Visai lengvais 
mėnesiniais at mokėjimais. Dėl pla
tesnių informacijų, kreipkitės į: 
GEDIMINAS BUILDING & 

LOAN ASSOCIATION 
4425 South Fairfield Avenue 

TeL LAl-ajette S24A 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Jos . M. Mozeris, Sec'y. TeL Calumet 4118 
Inde1 Įsi kiekvieno taupytojo apdrausti 

lkl «5,000.00 Foderalliiėje Jšlal«oje. 

PARDAVIMUI TAVERNAS 
P a r d a v i m u i F r a n and Eddie ' s Tav-
ern, a n t Archer Avenue vieškelio ir 
Kean Avenue — 1 blokas šioj pusėj 
Tautiškų kapinių. Parsiduoda biz
nis, fiksceriai, stakas; viskas gatava. 
Biznis gerai išdirbtas. Lietuviams 
gerai žinoma vieta. Atsišaukite: 
Ed. J. Kulmitis, Arcuer and Kean 
Avenue, Justice, lUinois. TeL Willow 
Springs 1(X7. 

VAS,\ROTOJAM« ATYDA 
Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro ir prie upės — netoli miestelio. 
Geras privažiavimas su automobi
liu ar traukiniu. 62 mylios nuo Chi
cagos. Kelias 83 ir 45. Kreipkitės j : 
Peter Bernotas, Box 77, SUver Lake,' 
\Yist-ofisiii. 

REIKALINGA LAIKINAI — 
J ana oria u s pagalbininkas. Turi būti 
ūnljonistas. Atsišaukite: 1821 South 
Lawnda4e Avenue. (Antrame aukšte) . 

PARDAVIMUI 
Taverna — pilnai įrengta. Gyvena
mieji kambariai užpakalyje. Atsi
šaukite; Tom Self, 4 M 9 We*i 14th 
Ktm><. Ok**n. Illia>nfci. 

• 

PAIEŠKOJIMAS 
Paieškau brolį Stanislovą Kinderį Ir 
seserį Ona Ručinskienę. Manau, kad 
jie gyveno Brooklyne, New Yorke. 
Turiu labai svarbų reikalą su jais. 
Jei jie patys šj raštą pamatys arka 
juos žinantieji, prašome pranešti: 
Mykolas kktderfe, 2MLS Montrose 
Avenue, Chicago, UUaoto. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui l aukštų mūrinis namas, 
i l ietai: 4, «, Ir 7 kambariai. Karš
tu vandeniu apšildomas. Randasi ar
ti mokyklos ir bažnyčios. Kreipkitės: 
21M Wc*t 22nd Plaee. Cbicajpo. 

M E M D Ž E K U S 
Turi būti patyręs šilumos inžini' -
rius arba arkitektas. Naujas iš
radimas kuris neturi kompetici-
jos visose Suvienytuose Valstijose. 
Rašykite: Kaz Kent loteaatficr 
Corp.. 4748 So, Wes.tem A»enue 
CUxago, UI. 
Lietuviai inžinieriai, nepraleiskit 
šios progos. 

PARDAVIMUI 
Parsiduoda Bungulow 6 kamba 

rių, mūrinis, viskas įtaisyta naujos 
mados, randasi arti Mokyklų | r | 
Bažnyčių. 

$504 So. Fairfield Ave., 

REIKALINGI PARDAVĖJAI 
Gerai susipažinę su šilumos sis
tema. Naujas išradimas, kuris ne
turi kompeticijo8, bus plečiamas 
per visą Ameriką. Atsišaukite: 
Kas Hent laieastller Corp. 4708 
So. Western Ave., Chicago, Dl., 
TeL Vu-ginia 8789. 

file:///Yist-ofisiii
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LABDARIŲ DIRVA 

Veda Dr. Jonas P. Poška 
V 

Labdariu centro susirinki-; Nebeatideliokime 

%
• mas įvyksta birželio 19 d.,1 

7:30 vai. vakare, Dievo Ap-| 
Vasaros šiltas, gTažus oras vaizdos parapijos patalpose.' 

ir statybai tinkamiausias lai-j Sis susirinkimas yra labai 
kas, labai 'sparčiai bėga. Jau svarbus. Bus išduotas rapor-
praleidome didesnę dalį bir- tas iš Kapinių Dienos rink-
želio mėnesio ir nepamatysi1-[ liavos kapinėse ir pikniko 
ne, kaip vėl susilauksime ru-f Vytauto parke. Piknikas tą 

dens ir žiemos ir vel jpadidėsj diena/ buvo sėkmingai- ir, be 
vargai mūsų senelių bei senu-' abejo, duos gražaus p?lno. Be 
eių. K«*ikiu subrusti ir tuojau to, kun. Anicetas M. Linkus, 

statybos fondo pirmininkas, 
išduos raportą iš to, kas jau 
yra daroifia senelių prieglau
dos namo reikale; taipgi bus 
raportai iš kuopų veikimo, 
kurios nenuilstančiai ir sėk
mingai darbuojasi. Visi skait
lingai dalyvaukime. 

Labdarių centro išvažiavi
mas įvyksta naujame ūkyje, 
birželio 23 d. Visuomenė nuo-

pradėti statyti nors dalį se
nelių prieglaudos namo, ku
ris yra begalo reikalingas. 
Juk mes visi jau gere.i žino
me, kaip gyvena mūsų suvar
gę seneliai ir kaip reikalinga 
jiems linksma pastogė, kurią 
jau per ilgus metus rengia
mės pastatyti. Dabar, galima 
sakyti, jau esame prie to pri
sirengę ir galime pradėti sta 
tybos darbą. 

Minnesotos gubernatorius Stassen, 33 m. amž., naciona
liniam respublikonų partijos suvažiavime paskirtas sakyti 

" įžengiamąją kalbą. Suvažiavimas prasidės šio birželio mėn. 
širdžiai kviečiama dalyvauti 24 d. Philadelphijoj. (Acme). 

šiame išvažiavime ir susipa-Lietuvių visuomene vra su-' „. 
_3S-A . . v', j v .i zinti su labdarių nauju ūkiu, 
sunteresavusi ir nuoširdžiai .„ ,. V » * . . . 
- - * . i i u- J i i. .'pasižmonėti su labdariais ir remia labdarvbes darbą, bet' *̂  . ,. , , 

paremti naudingą darbą. ir visuomenei jau atsibodo 
klausytis tuščių žadėjimų bei 
begalo ilgų prisirengimų: bū
tinai, be atidėliojimo, reikia 
pradėti darbą, nes dabar yra 
tinkamiausias ir geriausias 
laikas. Trumpoje ateity, gali 
pasidaryti daug sunkiau. Gink 
Dieve, jeigu ši šalis įsiveltų 
į baisų ir smarkiai plistantį 
karą, tai mūsų statybos dar
bas vėl butų sutrukdytas. Me
džiaga ir atlyginimas už dar
bą vėl pasiektų labai aukštą 
skalę, taip kaip kad buvo pa
sauliniame kare. Be to nie
kas negali pasakyti, kas atsi-

Kaip nuvažiuoti į Labdarių 

port. Iš vyrų pasidarbavo šie: 
Marcinkus, Stanislovaitis, Mi-
•shis, Kubilius, Yilčiauskas, J. 
Montvila. 

Be to, širdingai dėkoju vi
siems prisidėjusiems biznie
riams ir šiaip geros širdies 
žmonėms — aukojusiems pi
nigais, valgiais ir gėrimais, 
Sunku išvardinti aukotojų va
rdus, nes užimtų laikrašty ge
rokai vietos. Kaip Cicero, taip 
ir Chicago biznieriai parėmė 
šį kilnų tikslą. Gryno pelno 
liko $355.07. Tas buvo pada
ryta dirbant sutartinai. 

Pirm., K. Sriubienė 

F O R 
I T C H I N G 

S K I N 

JI AI kenčiate niežiejimą 
nudegimą, arba odos ligą? 
Nekentekit! Žemo per 30 
metu gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eesema. išbėrimas, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandien! Visuose aptieko-
** Sfvc «0c tl.00 zemo 

F O R S K I N • I R W I T A T f O r -

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės 

way, o (paskui iki ,123-čio's žr.itei, Misienei, Sanvsonaitei, 
gatvės. Harlem ave. irgi ga- Ramonienei, Balčiūnaitei, Če 
Įima važiuoti tiesiog iki 123-
eios gatvės, o paskui pasukti 

naują ūkį, kur.is pavadintasj j dešinę ant 123-čios gatvės 
i ir į vakarus važiuoti iki Lal> Gailienei, Aleksandravičienei, 

Western Avenue j pietus iki darių naujo ūkio. Vieškelis Rudytei, Bukauskienei, Kaka 

sienei, Rakauskienei, Lauri
naitienei, Tamošauskienei, 
Černauskienei, Braumenei, 

visur yra geras ir nėra jokio 
klaidumo. 

Lauksime visų skaitlingo 

74-tos gatvės, nuo cia važiuo
ti Soutlnvest Highway iki 123-
čio's gatvės kuri eina per Pa
los Park miestelį. Privažia
vus Palos Park miestelį rei-j "L'"" " į " ' " * ~~7T T^TV-I 

v. .. .... * v . l Holv Familv Villa, birželio 
kia nevažiuoti po tiltu, bet į, 

, v . . 23 diena, 
pasukti po dešinei ir išva
žiuoti į 138-čią gatvę, kuria 
reikia važiuoti į vakarus kol 
privažiuosi ežerėlį, kuris ran
dasi po dešinei prie pat 123 

nauskaitei. Be to, pamatę rei
kalą, stojo į pagalbą kitų ko
lonijų veikėjos: gtervinskienė 

T~ " " • , , i ° l į i Brio-liton Park, Maskolai-
atsilankymo \ nau,ią labdarių 1S D , 1 & u l u u *««*» 

tienė ir Sriubienė iš North 
'Side, Vaišvilienė iš Bridge. 

Vieša Padėka 
Gegužės 30 d. Labdarių 

pastangomis buvo surengtas 
gatvės. Į rytus nuo* ežerėlio j p įkn ikas Vytauto parke. Ci-

, yra ūkio riobėsiai ir kelias 3 k l l o p a į D1W0 paves-
ttkŝ  m u s u ^ o ^ t ^ j į * ^ . l M ^ ų - k . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Lietuvoje. Pastarosios žinios . piknikierįų mišką. 
reiškia, kad ir ten ramumas; T a i p g l g a l i m a v a ž i u o t i Sa 
drumsčiasi, tad reikia .budė-. Kedzie Avenue arba Craw-
ti, reikia dirbti. ford Ave. iki Southwest Higb 

noriu širdingai padėkoti vi
siems ir visoms pasidarbavu
siems tą dieną virtuvėj, bū
tent: Kučienei, Jakštienei, Bru 

V I N C E N T A S 
DARGUŽIS 

J a u s u k a k o vieni meta i , kai 
negai les t inga mir t i s a t sky rė iš 
mūsų t a r p o myl imą Vincentą 
Darguži . 

N e t e k o m e savo myl imo birž. 
20 d., 1939 m. 

Nors la ikas tęsiasi, m e s jo 
niekados negalės ime užmiršt i . 
Lai gai les t ingas Dievas sutei
kia j a m amž ina atiiaj . 

Mes a t m i n d a m i t^ jo l iūdna 
pras i ša l in ima iš mūsų ta rpo , 
užpraSėme gredulinjraj 5v. Mi
šias už jo sielą, su egzekvijo
mis, ketvir tad. , birželio 2«» d., 
šv. Mykolo pa rap . bažnyčioje, 
S:30 vai. ryto 

Kvieč iame v i s u s girrin>9, 
daugus k a i m y n u s ir pažįsta 
m u s dalyvaut Mose pamaldose 
ir k a r t u su m u m i s pasimelst i 
už a. a. Vincen to ' siela. 

Nu l iūdę : Sesuo. Brolis, švo« 
f gėr ia i . Dėties Ir ( . iminės . 

$25 ,OOC VERTĖS UŽBAIGTŲ PAMINKLŲ 
JŪSŲ PASIŽIŪRĖJIMUI 

įfcv'IT'S lASYt* ••!# 

CURLS 
"ILTUMITIC' 

.K 'OAOCMAB rAtNOiUUSJ 

WT" SIMPLY...CurlAsYouComb 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 

Ateikite į šio miesto moderniš- ^ 
kiaušius parodymo rūmus. 

• 

Pamatykite moderniškiausias 
prabas geriausios išdirbystes. 

• 

Padaryti iš Geriausios medžia
gos ką galima gauti. 

Kiekvienas darbas garantuoja
mas su Gold Bond Certificate. 

J. P. KAVAL (Kavalauskas), 
Lietuvių Skyriaus vedėjas 
Šaukite: REPublic 6590. 

H e r e i ttm lo$t word «» •o iy curlln© 
•i«thod*. Il*» «»• "«w "Automatic 
tollocurl, wi»h e ragulor comb ot on« 
•nd and o mogic disopptaring comb 
ot lh« ©fh«f Yo» timply «wrl a» v« f 
comb . . . wilh on« end yov comb. wilb 
lh« othor yo» curl oatily, ^uicklv • • • 
with beauty thop porfoc-
tion On t o l * ot yoor local 
doportmont, v a r U t y • » 
Chain t tor * . 
f W « U T y p M O 

Only 

25< 

V E N E T I A N MONUMENTCO. 
5 2 7 N. VVestern Ave. Chicago, III. 

TELEPHONE SEELEY 6103 
Skjrtaa skersai Holy StpuK-hre KapIniiĮ. 5*00 W. 11Mb SI.. 1 b l o k . | rytos nuo didi lgju varių. 

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

P o k o r n y 
Dieną 

\Villiam A. 
Laisniuotas P a t a r n a v i m a s 

I r NaktJ. 
710 WBST 18TH STRE 

T E L . CANAL 8161 

URBA Gėlės Myl in t iems, . 
Vestuvėms. Bai ikle-
tarns. ljai4lotuvėms 
tr Ptiošlmaiiis. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYK koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų rsdlo programo Antradienio tr 
šeštadienio rytais 10:00 valandą, iš W H I P stoties (1480 k.) 

Su Povi lu Salilmieru. 

FOR DELICIOUS 
SNACKS... 

K RAF T 
CHEESE SPREADS 
# Just Lring out several vari-
etiea of Kraft Cheese Spreads 
and erackers . . . aud company 
refreshments are all read>! 
Toese Spreads are graud for 
8andwicbes, appetizers and 
aalada, too. Notice the amart 
new circle-dot design on tbe 
Swankyewig glasses Kraft 
Spreads come in. 

PIKTINKITE •' DRAUGĄ" 

She's pretty as 
a pietine, 

tJJi'L • • • • • 
No one can tolerate halitosis (bad breath). 
I t can ruin almost any girl's popularity 
. . . her elosest friendships. 

Food fermentation in the mouth is said 
by some aut horit ies to be a major cause of 
halitosis. And the insidious thing about 
this offensive condition is that anyone 
may have it and never realize it. Friends 
know, of course . . . only too well. But, un-
fortunately, it is such a delicate subject 
taey won't tell. 

So don't gamble with your sočiai oppor-
tunities and your happiness by taking un-
necessary chances. I t is so simple to take 
precautions by gargling with 'pleasant-
tasting Liaterine Antiseptic—mouth fer
mentation is quickly checked and its 
odors are overcome. 

Get the Listerine Antiseptic habit. Use 
It . . . morning and night, and before all 
important engagements. Lambert Phar-
macal Company, St, Luuis, Missouri. 

LISTERINE 
^ HALITOSIS 

• (BAD BREATH) * 

. JOHANNA EIDIMTIENĖ 
(po tėvais Kraus ) 

Mirė birž. 17. 1S40 7 vai. 
ryto, sulaukus puses amžiaus 

Gimus Lietuvoje, Tauragės 
apskr. , Kvėdarnos par., Pa -
jorukų mieste Amerikoje iš
gyveno 39 metus. 

Pal iko dideliame nul iūdime: 
3 dukter is -r- Eugenija Ash-
mus, žentą F rank Stanislava 
Hagg-erty, žentą Thomas ir J u 
zefą Durkin, žentą John : 5 
anūkus : . brolj Aleksandra 
Wraus ir jo ie lma ir daug ki
tų giminig. draugu ir pažįs
tamų. Lietuvoje paliko brolį 
Andriejų ir kitas gimines. 

Kūnas pašarvotas namuose: 
4548 S. Wentwor th Ave. l a i 
dotuves įvyks ketvirtad . birž. 
20 d. Iš namų 8:30 vai. ryto 
bus a t ' ydė tas į St. (Vcelia's 
par. bažnyčia 4 5th Ir S; Wel l s 
St., kurioj įvyks gedulingo* 
pamaldos už veliones siela Po 
namaldu bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kvierianie visus 
gimines, draug-us ir pažįs tamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

N u l i ū d o Duktervs . ženta i . 
Anūkai . Broliai ir Giminės. 

Laidotuvių direktor ius S. P . 
Mažeika, tel YARds 1138-9. 

Ska i tyk i te Katal ik išką 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 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A U D III A II P C PATARNAVIMAS 
H m D U L A I l U L DIENĄ IR NAKTĮ 

D V IT A T KOPLYČIOS VISOSE 
I IV A l MIESTO DALYSE 

I. J. Zolp 3G4G West 46th Street 
Phone YARds 0781 

M f l Į i y B. Petkus 
P. J. 

6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CTCero 2100 

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Albert V. Petkus 
Lackamicz ir Senai 

4704 S. Western Avenne 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270 
4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

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

Antanas M. Phillips 3307 Litnanica Ave. 
Phone YARds 4908 

file:///Villiam
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
^ 

Dedikacija "Draugo" 
Radio Programos 
Lietuvių Ligoninėms 

(Kalba kini. J . Matulionio, 
MIC, pasakyta iš WGES sto
ties). 

Klauso " D r a u g o " radio 
programos lietuviai darbinin
kai, klauso šeimininkės, klau
so jaunimas ir maži vaikeliai; 
bet sa ypatingu malonumu 
klauso programos ligoniai, iš 
kurių tenka išgirsti labai daug 
dėkingumo už šias "Draugo" 
radio leidžiamas programas. 

Kaip lietuviams rūpi savi 
ligoniai, matosi iš dviejų li
goninių, kurias įkūrėme pas-

goninčs, bet ir šiandie kada 
sveikatos saulute skaisčiai 
šviečia mūsų gyvenimui. Mes 
meldžiamės ir melsimės už li
goniams nešančius pagalbą, 
karžygius ir prašysime Aukš
čiausiojo, kad daugiau darbi
ninkų siųstų į šį kilnų darbų, 
nes pjfitis didele, o darbinin
kų koi kas permaža. 

Gražios Primicijos 
. BRIGHTON PARK. — Bir
želio 9 d. Nekalto Prasidėji
mo Švč. P. M. bažnyčioje, 
kun. Antanas Miciūnas, MIC., 
laike pirmas savo iškilmingas 
šv. Mišias. Jam asistavo pa-j 
rapijos klebonas kun. Anta-

taraisiais laikais. Štai, Šv. nas Briška arkidijakonu; kun. 
Kryžiaus ir Loretto ligonines,' Petras Cinikas, MIC, dijako-

Salia New Yorko priemiesčio Queens apie 2,500 pėdų aukštai ore tomis dienomis susr-
daužė du kariuomenes bombonešiai ir liepsnodami nukrito į rezidencinę dalį. Skridę lėk
tuvais dvylika vyrų žuvo. Sunaikinti penki gyvenami namai. 

moderniškiausiai įrengtos, ši
mtus ligonių prižiūri ir ap
rūpina diena iš dienos. Koks 
tai kilnus darbas, kokios pa
dėkos užsipelno visi tie, ku
rie tose ligoninėje besidar
buoja. 

Simpatijos jausmas, matyt, 
labai giliai yra įleidęs šaknis 
lietuvio širdyje. J is nėra nus
paustas šeimos rubežių, bet 
apima visa tautą ir net sie
kia kitataučiams pagelbėti, 
kad ir jų ligoniai susilauktų 
tinkamesnio ^atafftaVrnm li
goje. Simpatija, tai krikščio
nį žyminti dorybe. Kaip Kris-
1|us prašiems kitų skausmą 
ant Savęs, taip ir tikras ka
talikas bent tikra simpatija 
pasistengia ligonį paguosti, 
ligoje suraminti. 

Taigi, Šv. Kryžiaus if~Eo-

nu; kun. Edvardas Abroma
vičius subdijakonu; kun. An
drius Naudžiūnas, MIC, apei
gų vedėju. Iškilmėse dalyva
vo taįpgi būrelis klierikų iš 
Mundelein, Quigley ir Mari
jonų seminarijų. (Tai dienai 
buvo parvažiavęs ir iš šios 

nemaža kun. Miciūno priete-
lių ir pažįstamų. Po Mišių 
primicijantas žmonėms atski
rai suteikė palaiminime. 
Šioms iškilniems, vietinių se
selių Kazimieriečių rūpestin
gumu, altoriai skęste skendo 

pas tėvelius. Birželio mėne
sio pabaigoje žada pradėti 
lankyti vasaros kursus Mar-
quette Universitete, Mihvau-
kee, Wisc. Buvęs 

Po pamaldų parapijos sa
lėje įvyko priėmimo pietūs, 

parapijos Bro. Norusis, O.S.! k u r i u o s e dalyvavo nemažas 
M., kuris irgi po kelių metų ž m o n i l i s k a i d i u s - Atsilankė 
bus įšventintas). | nemažai ir dvasiškijos. Per 

Gražų ir jaudinantį pamok
slų pasakė buvęs šios para
pijos vikaras ir dabartinis Šv. 
Kryžiaus parapijos (Town of 
Lake) vikaras kun. Anastazas 
Valančius. Jo kalba aiški, bal 
sas stiprus, mintys sklandžiai 
plaukia. 

Parapijos choras, vargoni
ninko Justino Kudirkos ve-

f damas, tų dienų irgi gražiai 
pasirodė. Matyt, choras toms 

retto ligoninėse besidarbuo
jantiems, Šv. Kazimiero (se
serims, daktarams ir slau
gėms mes nuoširdžiai aeiuoja-
me ir linkime pasisekimo ir 
ištvermėis jums jūsų kilniose 
pareigose. Gal, kartais, tenka 
dvasioje nupulti po tokia nuo
latine ir sunkia našta, bet 
kaip, kareivis už savo tautų 
gyvybę guldo, taip prisimi
nimas Kristaus kilnaus idea
lo tepadrasina kiekvienų ligo
niams nešantį pagalbų pašau
kime. Mes jūsų kilnių darbų 
negalime užmiršti ne vien tik 
tada, kada sveiki grįžtame 
po skaudžios operacijos iš li-

pietūs mokyklos Vaikučiai iš
pildė gražių programų. Grie
žė ir mokyklos orkestrą, sese-
leis Paulisos vedama. Sveiki
no primicijantų kunigai: Bri
ška, Statkus, Mačiulionis, Va
lančius, Abromavičius, Šve

das, Cinikas, Naudžiūnas, .ban 
kininkas Mackevičius, grabo-
rius Liulevičius, J . Dubaus
kas (atvažiavęs su žmona net 
iš Waterbury, Conn.). Galų 
gale kalbėjo ir primicijantas. 

iškilniems nemažai lavinosi,j G r a ž i a i ietuviška kalba nuo-

Svečiai 
Kun. Antana's Baltrušiūnas, 

Nekalto Prasidėjimo parąpi 
jos vikaras, Cambridge, Mass., 
sykiu su Albert Kiburiu iš 
Dorchester, Mass., automobi
liu atvažiavę svečiuojasi Chi-
cagoj ir Cicero j . 

Alberto Kiburio sesuo yra 
kazimierietC* sesuo M. Salva-
tora. 

Lankydami Chicag*os lietu
vių įstaigas, pirmadieni atsi
lankė į dienraščio "Draugo" 
ofisą ir apžiūrėjo spaustuvę, i 

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

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

Būk linksmas, kaip pava 
saris, turtingas kaip ruduo. 

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

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

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto

jus pasiklausyti šių radio programų, nes bus 

dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-

sias ir vertas jūsų pasiklausymo. 

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

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

— SMALL MONTHIY PAYMENTS — 
Al i MAKES 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
— UMtAl TIABf-M AUOVTANCf — 
OUI • I t U I l t f C i t i t ONI T l » i MIW.MACHINI . U A I A N t i l 

+ C T A D TYPEVVRITER 
^ ^ • # % I V C O M P A N Y 

R O I E K T C. G O L D B I A T T , M a n o g n 
189 W MADISON ST. 

Phone DEARBORN 8 4 4 4 

» : -

nes visais giedojimas labai 
gražiai išėjo. Ofertorijos me
tu solo gražiai atliko parapi
jos žvaigžde O. Piežiene. Sa
vo balsu žmones sužavėjo ir 
kun. primicijantas. Jo balsas 
stiprus, aiškus, skoningas. Ma 
tyt, kad balsę, yra šiek tiek 
lavinę/s, nes, kiek teko sūži 
noti, kun. Miciūnas studen 
taudamas nemažai yra ir vie 
šai dainavęs bei giedojęs. 

Mišių metu prie altoriaus 
iš kun. Miciūno rankų šv. Ko
muniją priėmė tėveliai ir ar
timieji gimines; prie grote-] 
lių gi šv. Komuniją priėmė 

širdžiai padėkojo visiems, ku
rie padėjo jam daei-ti prie Die 
vo altoriaus ir prašė toliau 
savo maldomis stiprinti jo 
žingsnius Dievo tarnyboje. 

Programą įdomiai vedė 
Stasys Pieža, "Herald - Ame
rican" laikraščio štabo na-

jrys. ^ ^ ^ 
Kun. Miciūnas po primici-

j\j kurį laiką dar pasilieka 

Pavasariniai 
Puošnys Drabužiai 
VYRAMS IR JAUNIEMS 

<•< PIRKITE NAU |AUSI 

CHRYSLER AR PLYMOUTH 

THINCS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNES 

\.WM, 

Nendrinės Skrybėles 
95c — $1.45 — $1.95 
Pilnas Pasirinkimas Visokių 

Drabužių Pasipuošimui 
ir Darbui 

KAINA NEDIDELĖ 

PAULLEASES 
MEN'S WEAR 

3427 So. Halsted Street 
Chicago, Illinois 

Tai yra geriausi Ir gražiausi auiomoniliai Amerikoj, moderniškai Iš
tobulinti, nužemintos kainos, lrngvi išmokėjimai, teisingus patarnavi
mas. Turime daugybę vartotų automobilių, vėliausios mados, prieina
momis kainomis. 

BALZEKAS MOTOR SALES 
"U VVILIi I.IKI-: U S" 

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

PINIGAI Apdrausti iki $5,000 per 1 ederal Savlngs and Loan Insurance 
Corporation, po U. S. Government priežiūra. 

MOKAME 1 
2 34% UŽ PADĖTUS PINIGUS 

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

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
6816 S. VVESTERN AVE. PHONE GROVEH1LL 0306 

JOHN PAKEL, Secretai-y 

tir_ 
Tel. Willow Springs 1067 

ŠVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

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

Eduardas J. Kubaitis — Frances Kubaitis 
^ ^ 

NAUJUOSIUS LIETUVOS 

ŽEMLAPIUS 
Galima gauti: 

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

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATIi 
INSURANCE AND L0ANS 

Statau visokios rušlcs naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą be jokio cash įmokejimo, ani 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(lšgaunu geriausi atlyginimą Ii 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų), Darao 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kn lo
kite* prie: 

BERTHA PUZAUSKIS 
WHOLESALE DEALER -• OUALITY 

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

VIEŠOS IŠVEŽIOTOJA KRAUTUVĖM 
Pristatome visokios šviežios mėsos. 

Daug metų patyrimo mėsos pristatymo 
biznyje 

Trokas naujausios isdirbystes su šaldymo 
įrengimais arba "Refrigerated" 

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

6 6 3 5 So. Rockwell Street 
Gnovehill 0 3 1 S 
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Gydytojas pataria žmonėms 
saugoti savo nervu sistemą 

Northwestern universiteto Tokiems žmonėms paiaria-
medi kalinės mokyklos dekanas 
dr. Irving S. Cutter šiais ne
paprastų įvykių laikais Eu
ropoje pataria amerikiečiams 
mažiau rūpintis kai kurių Eu-

ma užmiršti kokiam laikui tas 
nelaimes. Tai galima padary
ti užsiėmus kokiais pašaliniais 
darbais, žaidimais atviram 
ore, arba knygų skaitymais. 

ropos valstvbių likimu ir tuo' T> A . v - « . 
t . j J , . . I Pa ta r iama žmonėms ne>ai-būdu saugoti nuo pakirtimo 
savo nervų sistemos. 

Daug amerikiečių karo plo
tuose Europoje tur i namiš
kius ir gimines. Rūpinasi jų 
likimu ir jaučiasi baisiai pa
laužti. 

syti karo propagandos irj viso 
to įkarščio, kurs šiandien su
remia visa kraštą. 

Dr. Cutter įvertina visus 
tuos, kurie prieš propagandą 
i r įkarštį kovoja. 

Sulaukėme Klebono Žinios iš 
Kun. A. Skrypkos 

TOWN O F LAKE. - Se-

Melrose Park 
Moterų Sąjungos 60 kuopa 

niai laukiamas visų parapi- laike mėnesinį susirinkimą 
jonų kleb. kun. Aleksandras birželio 6 d. L. Petraitienėl* 
Skripka, po .ilgos ligos grįžo'namuose. 
iš 6v. Kryžiaus ligonines. Vi
si džiaugiasi ir sveikina savo 
mylimą kleboną. 

Šv. Antano dienoj, birželio 
13, kun. Skrypka laike šv. 
Mišias prie šv. Antano alto
riaus. Pamačius kleboną baž
nyčioj nevienam iš džiaugs
mo ašaros per veidą riedėjo. 

Duok Dieve jam visiškai 
pasveikti i r dar ilgai vado
vaut i parapijai . 

Vieša Padėka 
BRIGHTON PARK. — Dar 

ir šiandie gyvai pergyvenu, ir 
iš tikrųjų, turbūt, visas savo 
gyvenimo dienas didžiausiu 
malonumu ir pasigerėjimu 
prisiminsiu š. m. birželio 9 
dieną, kada teko Nekalto Pra
sidėjimo Švč. P . M. bažny
čioje laikyti primicijas. Gra
žiai pavykusios pamaldos, 
puikiai išpildytas giedojimas, 
pritaikintas pamokslas, vėliau 
parapijos salėje paruošti pie 
tūs, skaitlingas atsilankusių-
jų dalyvavimas, linksma pro
grama — visa tai man pada
re tikrai #ilų, nepamirštamą 
įspūdį ir šukele gilius dėkin
gumo jausmus. NOKIU, tat, šia 
proga nuoširdžiai padėkoti 
visiems, kurie kokiu nors bū
du prisidėjo prie gražaus pri
micijų pasisekimo. 

Nuoširdų ačiū gerbiamam 
klebonui kun. Antanui Briš-
kai, kuris visa širdimi rūpi-

Tik taika gali 
papiginti gyvenime 

Žinovai pasakoja, kad jei 
šią vasarą Europoje vienaip* 
ar kitaip įvyks taika, reikia 
tikėtis Amerikoje gyvenimo 
atpigimo. Bet jei ten karai 
bus tęsiami, Amerikoje gyve
nimas eis brangyn ir bus ne 
pakenčiamas. 

Įvykus taikai, santarvės vai 
stybes Amerikoje nepirks 
maisto produktų. Kitaip gi 
Amerikos maisto produktai 

Commonwealth Edison ko- Odelėmis kiekybėmis bus siun 
čiami į Europą, ypač Angli
ja. I r nuo to nukentės Ameri
kos darbininkai. 

• 

Nežinia, ar sąjungietes už- j 
miršo, kad per vasarą susi- i 
rinkimai bus laikomi vaka j ™S1> k a d v l s k a s i S e l t l» t v a r " 
mis , nes labai mažas Skaičius k m « a i i r <**>»»**; gerbia-

Parapijos piknikas įvyks 
birželio 23 d. Visi townofla-
kiečiai rengiasi važiuoti į Vy
tauto parką, kur tikisi maty
ti i r kleb. kun. Iškripką. 

Sąjungietes restorane ga
mins valgius. ParapijoneJ? 

narių susirinko. 
Kaip visuomet, pirm. O 

Urbeliene at idarė susirinkimą 
malda. Po to perskaitytas pro 
tokolas i r priimtas. 

Ligonių lankymo komisija 
pranešė, kad O. Kiaunienč 
jau pasveiko, nes jau atsimal-
davusi. 

mai asistai kun. Petrui Cini
kui, M I C , kun. Edvardui Ab
romavičiui, kun. Andriui Nau 
džiūnui, M I C , Muncfcelein, 
Quigley ir Marijonų semina
rijų klierikams ir vietiniams 
patarnautojams. Ypatingos 
padėkos žodis kun., Anastazui 

! Valančiui už pritaikintą įspū-
dingą pamokslą; gerb. varg. 

Metinio pikniko komisijai Just inui Kudirkai, Onai Pie-
pranešė, kad viskas jau pri-

mpaniją turi ] rengusi pavyz
dingą vadinamą "Home for 
Electric L iv ing" namą, 3305 
No. Marshfield ave. Šį namą 
galima lankyti i r pasižiūrėti, 
kaip viskas elektriškai paran
kiai įrengta. Čia vaizduoja
mas prie namo įtaisytas ma
žytis gėlynas, kuriame su elek
tros pagalba gėles sparčiai 
auga ir paaugusias galima 
ki tur persodinti. Namas ati
darytas kasdien nuo pietų iki 
10:00 vakaro, o sekmadieniais 
— nuo pietų iki 6:00 vakaro. 

mandagiai patarnavo sve
čiams prie stalų. 

Dėkui Šimkams, Skertsto-
nams (Oglesby, 111.), Šimkams 
(Spring Valley, 111.), Dubau
skams (Waterbury, Conn.), 
Kondrotaitei (Rocbester, N. 
Y.), Bertašienei (Kenosha, 

J a u ir šiandien maisto pro
duktai brangėja, nes maisto 
atsargos paruoštos siųsti į 
Europą. 

Grįžo iš Ligonines 
J. Čepuliene 

TOWN OF LAKE. — Žy 
m i visuomenes veikėja Jad
vyga Čepuliene grįžo iš Šv. 

rengta 'piknikui. Pasamdyta 
gera orkestrą. Gėrimai ir val
giai bus kuo skaniausi. Taip 
pat bus ir laimėjimais dova
nų. 

Vieta piknikui labai gera, 
ar t i miesto ir todėl visiem? 
lengva pasiekti. Tai "Sharps 
Memorial P a r k " . J?s yra 
West Melrolse Park, prie 35 
Ave., trečiame bloke į žiemių 

žienei ir parapijos chorui už| W i s ' ) > k a d malonėjo iš ta ip 
gražų giedojimą, seselėms Kaf t o U . ^ J 4 * " ^ * i r d a l y v a u t l 

zimierietems už akį veriantį, 'P^micijose. 
bažnyčios išpuošimą ir vaikų1 š i e m s i r k i t i e m s giminėms, 

prieteliams, pažįstamiems, ku 
rie kokiu nors būdu, ar tai 
maldomis, linkėjimais ar a l 
komis, prisidėjo prie primi-

Už gražų puotos pasisek*- Qųų p^į^jį^ tariu nuošir-

p n rengimą procesijai; para
pijos komitetui už tvarkos 
prižiūrėjimą. 

Kryžiaus ligoninės po opera
cijos; gyvena adr. 5526 So. ipusę nuo Lake St. 
"VVolcott. Pikniko komisija kviečia 

Linkime veikėjai Čepulie
nei stiprios sveikatos ir vėl 
grįžti į visuomenės veikimą. 

Rap. 

visus čikagiečius ir apylinkės 
lietuvius atsilankyti. 

Norėdami pasilinksminti su 
draugais, prašomi dalyvauti 
mūsų piknike. Įžanga nemo
kama. Korespondente Grįžo P. Snarskis 

So. Chicago. — Žinomas 
veikėjas Pet ras Snarskis grį- Ž U V O b u v ę s b a n k o 
žo iš So. Chicagos ligoninės| k a s i n i n k a s 

po sėkmingos operacijos i sa
vo namus 610 E. £13th St. ir 
kasdien eina stipryn. 

Linkime Petrui greit visiš
ka i sustiprėti ir grįžti į vei
kimą bei savo kasdieninį dar-

mą ypatingą ačiū tenka tar t i 
Stasiui Piežai už t ikrai su
manų ir įdomų tvarkos vedi
mą; kunigams: Briškai, Stat
kui, Valančiui, Mačiulioniui, 
Abromavičiui, Švedui, Cini
kui, Naudžiūnui, Mackevi-
čiante, Pratapams, Liulevičiui 
už gražius linkėjimus ir do
vanas; vietinėms seselėms Ka 
zimierietems ir parapijos mo
kyklos vaikučiams už gražią j į a u 

du lietuvišką ačiū. Menkas, 
tiesa, šis mano atsilyginimas 
ir atsidėkojimas; mylimiems 
prieteliams už Jūsų gerą šir
dį, dėl to, aš prašau Viešpa
ties Dievo, kad J i s teiktųsi 
iš Savo duosnumo Jums, my
limieji, gausiai atlyginti rjei-
ka l ingomir"^a lon |Hp .^ Atsi
miniau J 'us*|v-Mįšiose primi
cijų dieną, neužmiršiu ir to-

Atmatos uždaro 
vandenį į perkasę 

Į Chicagos sanitarinio dis-
trikto perkasą iš Michigan 
ežero vandens toks mažas kie
kis leidžiamas, kad Chicago 
upėje vietomis atmatos susi-
kruša ir visiškai sustabdo 
vandens ėjimą į perkasą. 

Tas nepakenčiama. Taip 
įvyksta dėka karo departa
mento patvarkymui. Suvaržy
tas vandens bėgimas į perka
są. Seniau didesnis kiekis van
dens perkasu greitai nuvilk-
davo visas atmatas ir sriutas. 

Švento Kazimiero Akademijos Rėme jų 
Draugijos XXI Seimo Protokolas 

i (Tęsinys) ' tų d r - j a ir Mergaičių Sodali-

Scranton, Pa . (ten yra 14- c i j a ^ 5 0 ° -
tas ARD skyr.) — Mergaičių 
Sodalicija $5.00. Ministrantų 
dr-ja $1.00. Šv. Vardo Bernai
čiu dr-ja $1.00. Viso $7.00. 

Philadelphia, Pa . — ARD 

AVorcester, Mass. — ARD 
26 skyr. $50.00. t . N. $100.00. 
Marijos Vardo dr-ja (šv. Kaz. 
Parap.) $7.00. Mokyklos Mer
gaičių Sodalicija $5.00. Mini-

15 skyr. $5.00. šv . Andriejaus1 s t r a n t H dr-ja $5.00. Viso 
$167.00. 

Shenandoah, Pa . * - ARD 
27 skyr. $155.00. Ministrantų 
dr-ja $5.00. 

Rockford, 111. (ten nėra 
ARD skyriaus) — šv. Petro 
ir Povilo Mokyklos draugija 
$1.00. 

Mokyklos Vaikelių dr-ja $5.00. 
Mokyklos Merg. Sodalicija 
$5.00. Philadelphia, Pa., Šv. 
Kaz. parap. , šv. Vardo dr-ja 
$5.00. 

Waukegan, 111. (ten randasi 
ARD 19 skyr.) — S v. Antano 
dr-ja $5.00. Šv. Baltramiejaus 
dr-ja $5.00. Mokyklos Mergai
čių Sodalicija $5.00. Ministran 
tų dr-ja $5.00. Viso $20.00. 

Indiana Harbor, • Ind. — 
A R O 21 skyr. $5.00. Moterų 
Šv. Rožančiaus dr-ja $5.00. K. 
Federacijos 42 skyr. $5.00. 
Šv. Pranciškaus Penkių Žaiz
dų d-ja $3.50. Tretininkų d-ja 
$3.00. Mažųjų Merg. Sodalici
j a $1.00. Viso $22.00. 

Gary, Ind. — ABD 22 skyr. 
$100.00. Moterių Są-gos 61 kp. 
$5.00. Šv, Rožančiaus dr-ja 
$5.00. Viso $110.00. 

Baltimore, Md. (ten yra 
ARD 24 skyr.) — Ministran-

-
ARD skyrius iš Akademijos 

$21.00. 

Chicago Lietuvių Moterų 
Klubas $25.00. 

Šv. Kazw Akad. Alumnietės 
$10.00. 

Ia ta Beta Phi Sorority $10. 
A.L.R.K. Federacijos Chica

gos apskritys $5.00. 

Labdaringos Sąjungos cen
tras $5.00. 

Moterų Są-gos Chicagos ap
skritys $3.00. 

L.R.K. Sus-mo 10 kuopa 
$3.00. 

» v (Bus daugiau.) 

Vyskupas Sheil pas 
prezidentę 

Žiniomis iš Washingtono, J . 
E . Chicagos auxilįnis vysku
pas B. J . Sheil atlankė prez. 
Rooseveltą Baltuose Rūmuose, 

Mankšta su 
lėktuvinėmis 
patrankomis 

Į F o r t Sheridan suvyko 
apie 500 R.O.T.C. studentų ir 
kariuomenes atsargos karinin
kų kasmetinei vasaros perijo-
do mankštai. 

Šiemet daugiausia dėmesio 
bus kreipiama į mankštą su 
priešlėktuvinėmis' patranko

mis. 

R. Kryžiui fondas 
Raudonajam Kryžiui fondas 

Chicagoj vakar buvo pasiekęs 
jau 930,000 dolerių. 

Fondas renkamas visam 
krašte. Pirmoje vietoje skiria
mas šelpti nukentėjusius dėl 
karo Europoje. 

Nusistatyta surinkti 20 mi
lijonų dol. 

Šv. Pranciškaus ligoninėj 
mirė automobilio nalaimėj su
žeistas Joseph Norton, 45 m. 
amž., iš Glenview. Velionis 
y ra buvęs Uptown National 

bą. Rap. banko kasininku. 

i r linksmą1 programą ir už do
vanas ; šeimininkėms: Bamba-
lienei, ir pagelbininkėms Bal
sienei, Petkūnienei, Petlūnie-
nei, Ivanauskienei, Erčienei, 
Girdžiuvienei, Pratapienei, 
Švedienei už jų vargą ir triū
są svetelius gražiai pri imti i r 
skaniai pavaišinti; patarnau
tojoms, kurios taip gražiai ir 

Kun. A. J . Miciūnas, MIC, 
ir Miciūnų šeimyna 

Vaizdas iš New York Parodos. 

Zarasiškiy Gegužine 
Birželio 23 d, 

Chicagos Zarasiškių klubas, 
ka ip ir kiekvienais metais, 
rengia šeimynišką išvažiavi
mą, į kurį susivažiuoja ne tik 
klūbiečiai, bet i r jų artimieji 
prieteliai. 

Mūsų išvažiavimai rengia
mi ne pelno sumetimais, to
dėl atsilankę smagiai pralei
džia dieną tyrame ore, tarpe 
savųjų, ir su mažomis išlai
domis. 

Šiemet išvažiavimui parink
ta labai graži vieta — Anna 
Rudman (buvusiam W. Dam
brausko darže, Willow 
Springs, 111.) Važiuojant Ar
cher vieškeliu į vakarus, vie
na mylia už Kean ave., pa
stebėjus iškabą " B i g Tree 
I n n " , reikia pasukti į kairę 
žvyro keliu ir važiuoti tie
siai į kalną. Ten surasit va-
jasiškietį, kuris suteiks reika
lingais informacijas. 

Turime laišką iš Lietuvos 
Zarasiškiams, kur iam plačiai 
nušviečiama vėliausieji Tėvy
nėj įvykiai. 

Todėl kviečiami skaitlingai 

» - - .4- « • — - ~ . • 

Koncertai Grant 
parke 

-• i. ' \ * • 

Grant parke šią savaitę kas 
vakaras turimi vidurinių kata
likiškų ir viešųjų mokyklų 
*' bandų " i r - orkestrų koncer-
iai. 

suvažiuoti. Tiesa, šiomis die
nomis liūdnos žinios iš Tėvy
nės mus pasiekė, vienok visgi 
smagiau jautiesi, kai tsusiren-
ki į skaitiingesnį būrelį. 

Vajasiškietis 

Kongresas turety 
pasilikti sesijoje 

National Small Business 
Mens ' Ass 'n. Illinoiso divizi
j a Sherman viešbutyje ture-
tam susirinkime priėmė rezo
l iuci ją/Reikalauja, kad šiais 
nepaprastais laikais kongre
sas pasiliktų sesijoje ir budė
tų, kad šalies demokratinės 
laisvės nebūtų palaužtos. 

Suimti du jauni 
vagiliai 

Policija suėmė George Gia-
nopopolus, 14 m., ir Richard 
Platke, 1,6 m. amž. 

Ties Randolph > ir "\Vells 
gat. jiedu vienai moterei iš 
rankų išplėšė piniginę su 21 
dol. i r leidosi bėgli. 

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. 

Old Time P r i g e r s ' Asso-
ciation of Chicago Hamiltono 
viešbuty surengė vaišes apie 
300 spaustuvininkų veteranų. 
Kiekvienas sukviestų svečių 
trumpiausia 25-rius metus iš
buvęs spaustuvininku. 

[7H AT L1TTLE OAME'; 
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