
-. 

! 

D R A U G A S 
MARIJONU BENDRO V*. Ink-

So. OsJUey ATIV, Chicago. flilnois 
dministrstorisus telefoną* CANsJ 777S 

• • » 
/ienintSlis tautines ir Ukybtnės mirties 

lietuvig dienraštis Amerikoje. 

D R A U G A S 
The IJthuanian Daily Priend 

PFBLISHED BY MARIA \ GUULD, Ine* 
2334 So. Oakley Ave„ Chicaso, Illinois 

T»lephone CAXal 77tO 
The most inHuential Uthuanian Daily 

in America. Establlahed in 1909. 

T H E U T H U A N I A N D A I L Y FR1END 
No. 1552 3c a Copy Chicago, Hlinofe, Pirmadienis, Lie pos.July 1 dv 1940 m. Kaina 3c VODOV 

t 

~*r 

T R U M P A I 
Rašo A. Skiriu* 

"Vi lnies" suruoštame džiau
gsmo mitinge dėl Raudonosios 
Armijos užgrobimo Lietuvos 
bolševikai pasiskelbė surinkę 
aukų apie $48, o giriasi, kad 
mitingo dalyvavo 11000 žmo
nių. Ar toks didelis jūsų,-
** dosnumas V a r taip labai 
4 1gausus" buvo mitingas? 

i 
• . - . i 

ITALAI DUOSIĄ PARAMA ROMUAMS 
2ADA PARAMĄ PRIEŠ 

i* 
. . 

Svarstoma perkelti 
vyriausybę 

Draugo" šauktame protes-' 
to mitinge, nors p. Pruseika 
per savo mitingą paskelbė, 
kad jame tedalyvavę tik šim
tas žmonių, surinkta api? $60., 
aukų. Faktinai "Draugo" šau 
ktame mitinge buvo beiveik 
pilna Dariaus ir Girėno salė. 

BUKAREŠTAS, birž. 30 d. 
— Vokietija ir Italija paža
dėjo Romunijai karinę ir oro 
pagalba, jei Sov. Rusijos ka
riuomenė eis gilyn Romuni-
jon už ultimatume nustatytų 
rįbų. 

Tuo tarpu kai kurie Ro-
munijos vyriausybės biurai 
s va rašte planus perkelti vy-
raiusvbę į Karpatų kalnui, 

rianapolio kolegijoje, Thomp- m a ž d a u g valstybės viduryj. 

Liepos 2 ir 3 dienomis Ma-

son, Conn. įvyksta A.L.R.K. 
Studentų ir Profesionalų sei
mas. Ši studentų sąjunga yra 
gausiausia Amerikos lietuvių 
studentų organizacija. Ją įs-

Kriuomenė perėmė žinion vi
są susisiekimų, ir veikia kra
šte karo cenzūra. Kai ku
riems korespondentams jau 
nutrauktas susisiekimas dėl 
jų parašytų pranešimų. 

teigė kun. dr. Jonas Navickas, T> I •• i •, 
Besarabija jau beveik v.isa 

kuris dabar stengiasi ją išlai- l l ž i m t a ir Bukovinos, vyr.iau-
kyti ir kiek galima išplėsti vi- šieji miestai raudonosios ar-
soje Amerikoje. A.L.R.K. mijos okupuota. 0flBsW Sąjunga kasmet vis di 
• dėj 

n 

Del ipablogėjusio susisieki-

kur iškėlė raudonąją vėliavą. 
Pirmiausia Romunijon at

vyko sunkieji tankai paskui 
lengvieji tankai, artilerija, 
motorizuota kariuomenė .ir 
pėstininkai. Dėl labai mažo 
skaičiaus maisto sunkveži
mių; 'spėjama, jog rusai ti
kisi gyventi iš vietos žmonių 
maisto. 

Besarabijos 4,^0,000 &-
ventojai, kurie yra labai mai
šytos tautybės, okupaciją su
tiko labai jvairiai. Šimtai 
tūkstančių žydų, kurie prieš 
kelias dienas nugąstavo dėl 
artėjančio persekiojimo, sa
koma, okupantus sutikę labai 
nuoširdžiai. Rusų sluogsniai 
tvirtina, jog ir ukrainiečiai, 
kurių yra apie 1,000,000, svei
kinę atvykstančią rusų ka
riuomenę. 

PATARIA CHAMBERLAIN 
ATSISTATYDINTI 

LONDONAS, birželio 30 d. 
Darbiečių partijos vadai Lord 
Strabalgi jnešė, kad Neville 
Chamberlain ir kiti atsakin
gi dėl ankstesnių sutarčių su 
Hitleriu, pasitrauktų iš karo 
ministerijos, kad tuo būdu 
būtų numalšinti gandai apie 
Anglijos pastangas 'sudaryti 
taika. 

Savo atviram laiške į laik
raščius jis pareiškė, jog vien 
tik Chamberlaino ir Lordo 
Halifaxo buvimas vvriausv-

bėj neigiamai veikia " į dvi 
svarbiausias neutralios vals
tybės pasaulyj — J. A. Vals
tybės ir Rusi ją.'' 

laišką Lordas Strabalgi 
baigia: 

"Je i ponai Chamberlainas, 
Halifaxas ir Hbare galėtų 
laikinai pasitraukti iš viešo
jo gyvenimo, jie geriausiai 
pasitarnautų savo kraštui ir 
tikslui už kurį mes kovojam 
ir tai būtų aukšto patriotiz
mo veiksmas.'' 

f mo tikrai nežinia kur Rusi- i Bulgarai, kurių yra apie 

Charles L. McNary, federalinis senatorius iš Oregono, res
publikonų suvažiavimo nominuotas kandidatu į viceprezi
dentą. (Acme telephoto) 

PRIJUNGSIĄS PRIE 
VOKIETIJOS ALZACĄ 

j BAZELIS, birželio 30 d.—I Laikraštis Hamburger Fre-
Vokiečių pranešimai, jogHit-|mdenblatt rašo, jog "niekas 
leris apsilankęis Strasbourgej negali laukti, kad Vokietija, 
patvirtina pranešimus, kurie būdama aukščiausiam 'savo 
jau seniau buvo skleidžiami triumfo laispsnyj atsisakytų 
Vokietijoj ir neutraliuose di- i.n-Ą. • •, i 

teritorijų, kurios pirmiau jai 

•*"F"«*"^P 

jos kariuomenė sustojo, bet j 2,000,000, ir vokiečiai, kurių 
paskutiniaisiais pusiau ofici-' yra apie 1,00,K)00, nežinojo 

Chieagoje katalikų studentų a l i a i g p r a n eš imais rusai pa- kas jų laukia. Milijonams 
kuopos įsteigimo reikalu daug, s į ekc Dorokai, apie 15 mylių romunų buvo juoda diena 
rūpinosi šie studentai. Jonas 
Stoškus, P. Klikūnas, L. Ši-

Mt - SESUO M. ELZBIETA 

rautis ir Aldona Aleknaitė k r oJ0> Komunijoj. 
Pirmasis susirinkimas įvyko 
birželio 28 d. Be šios kuopos 
jau senai veikia Marian Hills 

už vakarinės Besarabijos sie- Įvyko susišaudymų tarp ru
nos, t. y. jau gana giliai ti- sų, ukrainiečių ir romunų. 

Didelė dauguma Romunijos 
Būriai Rusijos orlaivių at- pareigūnų iš Besarabijos iš

skrido Besarabijon ir nusi-, vyko su dokumentais ir pi-
leido vietos aerodramuose, ! nigais prieš rusų okupaciją. 

Seminarijos Studentu, kuopa. L ie tUViy K i m i g y 

Pakeitimas Chieagoje 
Kai kurie .ebieagiškiai stu- , , T ,. .„ _ . , . 

Kun. Jonelis iš Brigbton 
dentai rūpinasi įsteigti dar ' . . „ . , 

r | Parko j Bridgeport vieton 
A.L.K. Stud. S-gos kuopas. w S t P e t r a i l s k o , k u r i s b u s 

Cicero, 111., Detroit, Micb, ir, v i k a r u Marąuette Park. 
Pittsburgh, Pa. Ten yra ne [ K i m > Viktoras Černauskas 

i 
mažas lietuvių katalikų studen 

PALEIDŽIAMAS SEIMAS 

Šv. Kazimiero Seserų Kongregacijai besis
teigiant, Sesuo Elzbieta įstojo į ją kaip pirmoji 
kandidate Scranton., Pa., Vasario 2, 1909 m. 

Vakar ryte, Sekmadienį, Birželio 30 d., 6:50 
ryto netikėtai mirė nuo "internal hemorrhage." 

Velione pašarvota Vienuolyne. 
Platesnis aprašymas apie a. a. seserį Elzbie

tą tilps vėliau. 

priklausė. Yra protinga ir tei-
plomatų sluogsniuose, kad 
Hitleris manąs prie Vokieti-

S J 7 " jos prijungti Alsace - Lor-| ^ a > ka<1 Vokietijo* vėba-
raine, kurios priklausė Vo
kietijos imperijai nuo 1871 
m. iki 1918 m. 

va, kuri dabar plevėsuoja 
virš Strasbourgo katedros, 
niekados nebūtų nuleista." 

LIETUVOJE 

iš Visų Šventų parapijos Ro-

RYGA, birželio 29 d. -
Lietuvos komunistų vadas 
pasikalbėjime 'su komunistų 
laikraščių atstovu pareiškęs, 
jog komunistų partija reika
lausią bažnyčios atskyrimo 
nuo valstybės ir "demokrati
zacijos" namų sargybos (grei 
čiaoJsia Šaulių są-gos). 

Anot jo, visam Pabaltyj 
. bus legalūs ir galimi tik tie 

čius, naujai įšventintas,paa- g t r e i k a i > k u r i u o s sankcijuo* 

komunistų partija. 

tų skaičius. Jei tam labiau selande ipaskirtas į Brighton 
pritars tėveliai ir profesiona-1 Park Švč. Panelės Nekalto 
lai, jie bus galima lengvai su- j Prasidėjimo parap. Kun. Br 
organizuoti į Katalikų Stu- J v*l"""» J 

paskirtas \ A usų Šventų par. 
dentų kuopas. 

Orinis, 
paskirt: 
Roseland. 

įšventintas, 
rentų par. 

Kun. Abromavi-

„ »__. • „«„+:'kirtas i Cicero, Šv. Antano 
Kas iš jaunimo nori gautu • » 

. * » »̂ i_ ! parap. 
žinių apie daktarą A. Rakaus-

_ _ _1 _ •» ! -» .«» -. -t * • .< 1 i \ i * 1 1 1 d f > A I i 

y 

k$, jo darbus ir siekius, gali 
pasiskaityti V. Kendall gra
žų straipsnį "Doctor, Writer, 
Widower and Leader of Li-
tbuanians to become priest ' ' , 
kuris tilpo birželio 28 d. "The 
Xew AVorld". 

LENKU KARIAI SU 
ANGLAIS 

ORAS 
Chicagoj ir apylinkėj: — 

Giedra ir kiek šilčiau, besi
keikia vėjai. 

U- teka 5:18 vaL Saulė 
leid. ^ 8:28 vai. 

Naujasis Eltos viršininkas 
per radio pareiškė, jog Lie
tuvoj bus pakeista ekonominė 
ir socialinė santvarka. 

LONDONAS, birželio 3 0 - į N a ū j a s 2 s teisingumo minis-
Šeši tūkstančiai lenkų karei
vių perėjo iš Sirijos j Pales
tiną ir susijungė su Angli
jos kariuomene. Taip prane-

I ša Lenkijos vyriausybė An- kad išklausytų naujosios vy 
[glijoj. riausybės programą patiektr 

Kai paaiškėjo, jog gen. Maskvos. 
Eugene Mittelhauser, Pran
cūzijos komendantas Sirijoj, 
pasiduoda Bordeaux įsaky-

REGISTRUOS U. S. 
SVETIMŠALIUS 

WASHINGTONA$, birž. 
30 d. — Prezidentas Roo'se-
veltas pasirašė registracijos 
įstatymą, kuriuo reikalauja
ma, kad 3,500,000 svetimša
lių šioj valstybėj būtų užre
gistruota ir nuimta jų pirš
tų antspaudos į keturis mė
nesius. Registracijos vyks 
paštuo'se. Įnešimas virto įs
tatymu nuo pasirašymo die
nos. 

fstatymas taip pat nustato 
griežtas basumes tiems, ku
rie suraisti dalyvavę penkto
sios kolonos veikime ir pa
naikina skleidimą doktrinų, 

^eris, Povilas Pakarklis, pra- kurios skelbia jėga tpake-iti-
neša, jos bus paleistas sei- mą vyriausybės santvarkos, 
mas, kuris nebus sušauktas, 

SUOMIJOS SUTARTIS 
SU RUSIJA 

HELSINKIS, birželio 30 d. 
— Suomija pasirašė Maskvo
je su Sovietų Rusija preky
binę sutartį. Gerai informuo
ti sluogsniai praneša, jog su 
tartis Suomijai palanki. 

Smulkmenos nepaskelbta, 
bet sakoma, jog Sov. Rusija 
pasižadėjus atlyginti karo 
nuostolius. 

Naujoji sutartis Suomijoj 
įnešė žymų palengvėjimą, nes 
dėl Rusijos veiksmų Pabal 
tės valstybes ir Suomijoj bu
vo pradėta nugąstauti. 

ĮSPĖJA AMERIKU 
VALSTYBES 

BERLYNAS, birželio 30 d. 
— Užsienio reikalų biuro lei
dinys "Berlin — Rome — 
Tokio" įspėja Šiaurės ir Pie
tų Amerikos respublikai, jog 
jų nusistatymas gali nustaty
ti ateities ekonominius san
tykius su "naująja Europa," 
Straipsnį patvirtino užsienio 
reikalų ministeris Joachim 
Von Ribbentrop. 

Europa, kuri sudaro "di
džiausią perkamąją galią kie
kvieno gamintojo žaliavos ir 
maisto," kovoja "kad nieka
dos daugiau nebūtų atkirsta j 
nuo likusių ekonominių kraš
tų Anglijos despotizmo," ra
šo straipsnis. 

Šis straipsnis parašytas są
ryšy j su įvyksiančia Ameri
kos 21 respublikos konferen
cija Liepos 17 d. Havanoj. 

PAŠAUTAS ŠERIFAS 
HANAFORD, 111. — WPA 

rekreacijos projekto vedėjas 
Roscoe Antbony pašovė vie
tos šerifą Ed. Berry. WPA 
vedėjas paleido keturis šū
vius iš revolverio, kurių vie* 
nas pataikė 60 metų šerifui 
į galvą. 

Jau anksčiau Roscae An-
thony buvo kaltinamas įvedę* 
projektan girtavimą, gemb-
leriavimą ir kitus neleistinu
mus. Miestelio trustistai per
eitą kovo mėnesį prašė, kad 
federalė pašalpa būtų iš pro 
jekto ištraukta. 

RUSIJOJ GRIEŽTA 
DISCIPLINA 

MASKVA, birželio 29 d 

SUDARO AZIJOS SFERĄ 
TOKIO, birželio 30 d. - ' ^ s a l o S 

Užsienio reikalų ministeris 
Hachiro Arita paskelbė už-

ANGLIJA DEMILITARI
ZUOJA SALAS 

LONDONAS. — Anglija nu 
sprendė demilitarizuoti An
glijos sąsiaurio salas, kurios 
yra netoli Prancūzijos pajū
rio. Iš tų šalių ištraukta visos 
ginkluotos pajėgos. Tai Jer-
sey, Guernsey, Alderney ir 

Pranešimas sako jog nus-

mams, gen. Sikorski įsakė 
. Lenkijos brigadai susijungti 
Į su Anglijos kariuomene. 

Canberra, Australija, birfo 
lio 29 d. — Čia pranešama, 
jog karo metu Italijos intere 
sus Australijoj atstovaus J a 
ponija. 

T ., ' n , .. * . siemo politikos krvptį parem- prendimas padarytas "sąry-
— Laikraštis Raudonoji Zvai F , A • • # » x-^ TT I • *•• i 

v ,_ v „ . J tą sudarymu "Azijos sieros, syj su Vokietijos okupacija 
HAVANA birel io 9Q A gžde praneša, jog nesenai pa "* . . į . ° -n 
HAVANA, birželio 29 d. — « * a ' „ L komisaras' k l i r i o J dominuotų Japonija. tų p rancūzijos daliu, kurios 

Dr. Miguel Angel Campa, Ku s k i r t a s a ^ a u g ° s k°ini*aras v 

bos'sekretorius pareiškė, jog'Timošenko taip pagriežtino Jis taip pat pareiškė, jog^yra arčiausia ^alų . 
sudarvmui formalios A m e r i . i disciplina raudonosios armi-| Japonijoj kova su Kmija yra f j a l i m a m a n y t i > j o g a n g l f l i 

i. v i f v i ^ - T I J°s sargybos namuose, jog ka žingsnis i sudarymą rytuose d - u , m . 
kos \alstybių lygos bereikia m ^ u ž d r a u g t a klausytis'naujos tvarkos paremtos ™ ? ~ J ^f1,^ ^ m 

tik 'sudaryti įvyksiančiam už-j r a d i o > r ū k y t i ) dainuoti, Žais-Į "teisinga ir pastovia tai- t» ^ todėl padare jas atvi-
sienio ministerių suvažiavime'tį arba gauti laiškus ar siun- k a " ir jis įspėjo svetimas I r a " teritorija. Salose yra a-
formalų aktą. tinius. valstybes nesikišti. pie 150,000 gyventojų. 
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D R A U G A S 
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D R A U G A S i * r i e * ^""^ Pražūsite sudarė 90 departa 
AV^ caicAoo. normom mentų (jiankirų valstybių). 1930 metais tu

rėta apie 42 milijonai gyventojų. Vokiečiai 

PinnsoVenis, liepos 1 d., 1940 

F J £ M D 2 £ T «ctS iY8u^SfID j ir italai akupuoja 124,942 ketvirt. myrių plo 
Ov Y«ur — »6.00; Six MontlU — i 

ft.ftO; TbrM Montiia — 12.00; One Month — 7Se. tus su 28 milijonais gyventojų. Prancūzijai 
«iurop« — One I«ur — |T.00; SU Moalhr 

n»i« CoMT — t ttftta 
U v t r f e U * 1» "DRAUGAS" brlngi b « t 

'*D R A U G A S~ 

M.o«; 

x Junt. Amerikos V'aiatybėae: 
4«.*ms • »••©•; F U M I Metui — 11.60; TrUna M«n«-

tiiis — $!.••; Vienam Mėneetui — .76c. Kitoee vale-
-te prenumerata: Metama — $7.00i Pueel Matai 
•4 eo Pavrenle aamerii — Be. 

— o — 
skelbimų kainos prlaiun&amoe Mu-encalaru*. 

kw fta*U< i M»rca XI, 1»1«, at 
>c*fto» JLuu*o*» L n u e i l i te A«U Oi M a r c h !• 1 9 7 t . 

palikta 30 departamentų ir keliolikos kitų 
mažos dalys. Šie palikti departamentai krū
voje sudaro 67,210 ketv. mylių ir apie 11 
milijonų gyventojų. Kitų departamentų da 

LietuviŲ Tautos Pasiaukojimo 
Jėzaus Širdžiai Aktas 

• • • • 

Išdavikiška Komunistų Veikla 

Sio birželio mėnesio pradžią komunistų 
paitija turėjo suvažiavimą jNew Yorke. Da
lyvavo daug jų atstovų. Nominavo savo kan
didatui ) J. A Valstyoių prezidentą ir vice
prezidentą. Savo programoje (platformoje) 

Statomoje Paminklinėje svetur išblaškytus josios su* 
Prisikėlimo bažnyčioje bus hus ir dukteris, ir sujunk 
padėtas vienas labai svarbus juos su' mumis, nesuandomais 

lys _ apie 20,500 kejv. oaflrlių su 3 milijo- ir vertingas dokumentas — tėvynės meilės ryšiais, 
nais gyventojų. Palikti plotai daugiausia tai mūsų tautos pasiaukoji-' Geriausioji Jėzaus Širdie, 
žemes ūkis ir tik keli mažesni pramones mo Dieviškajai Jėsaus Šir- kuri verkei žiūrėdama i savo 

džiai aktas. Jis yra toks: išrinktosios tautos nelaimes J P o s v i e t ą p a s i d a i r i u s Ąetuviškieins balšavikams, ku-
Lietuvių tauta, Dievo Ap- P r i i m k **#* i r s u n k i u s m W "NFi*r Y O R K w Y , J ** d a b a r >T>atinSai "pagedo" 

vaizdos î iTPlhPte iŠ š i m W t a u t o s iškentėtus skausmui' ?**T * « • * » *• *• ~ Lie' jaukti; "hurray for Stalių.'1 
vaizdos išgelbėta iš simtme- tuviškiems balšavikams čia 
niw i« .i.-.,,.,,.;... TT̂ Y.nriî c w>« i r neleisk aaugiau mušu pme-
tiu* j | slėgusios vergijos pan-_ • < ° ._ * * , pradėjo galvos suktis ir ne-

s viešpatauti mūsų tevy-, d 6; 

Visi svarbiausi ir stambiausi pramonės 
centrai ir uostai priešų okupuoti. 

A P Ž V A L G A 

jie pareiškia, kad Amerikai nėra reikalo im- m o 

Atsakymas "Vilniai" 
Chieagos lietuvių bolševikų dienraštis 

Vilnis" savo birželio 26 d. vedamajame | v*. ~ T" T" ' ... / v . ^ - -, -v j Lietuvos dešimtimis tūkstan katalikų (žinoma Pruseika is "mandagu-

čių ir, karžygiškų šventosios s a m s 

Dvasios stiprinamų savo sū- ne«Je* 
nų ir dukterų pasiaukojimu | Gailestingiausioj! 
akavusi laisvo ir' nerriklan ' ̂ rdie, atleisk mūsų tautos W*lwmkų partija nomina 
atgavusi laisvę ir nepnklau-; > ** , . v o nrP-iHpVit.n« ftmu.1 >ri r 

j bežino nei kas daryti. Mat 
j - z 'Amerikos penktoji kolumna 

a t « t t V U M mifeV^ i r T^L,^' V1 .H o , 5; „ ^ ivo į prezidentus Brokdarį, G Krknivha iQ9it0;„ „įaiciJ i;n nuodėmes, Klaaclas ir pacla- * ^ *> somyDę, iy<54-tais metais lie- . , ' _ . WT\ hm t«WF«Ha*»lmi. Anoli^J. 
i t 

mus . . _ vadina "klerikalais") J a t e ^ 1 ^ , 8 1 1 8 ^ ^ * * * * " » ^ f i 

/ l i s kokių nors saugumo priemonių — gink- čiams "Draugui", "Darbininkui" ir "A-! m a j * Tautmj Eucharistinį 
luotis. Jie pageidauja, kad AmeiiKa vietoje merikai" stato šiuos paklausimus: 
ginklavimosi stačiai nusistatytų už taiką. 
Girdi, taip yra nusistačiusi Sov. Rusija. 

Pigu suprasti, kad kiekvieno krašto gink-
lavimasis kcjLun. Uams yra pražūtingas. Nes 
tas gali pakirsti jų veiklą ir propagandą. 
Jie norėtų, kad jiems patiems bū.'ų leista 
ginkluotis ir tinkamu laiku ginklus pavar
toti savo kruvinajam perversmui. 

Komunistų partija Amerikoje, kaip vi
siems žinoma, yra Maskvos raudonųjų val
dovų agentūra. Maskvos nurodymais ji dir
ba. Maskvos įsakymus ji vykdo. Partijos 
vadai dažnai atlanko Maskvą ir tenai gauna 

. .RADVILIŠKIS. - Viena pi 
liete" iš Statybos komisijos ga
vo brėžinį namui padidinti, 
bet Statybos komisija ne visai 
patenkino namų savininkės 

pos mėnesį ,1 dien* ii * W U * * * ' • » • * v is , " ^ . J f i ^ ^ ^ J ^ i * * * T a i * f « * * * » 
užsidegtų neužgesinama Tavo J1* i e l s m a B ta"i kandidatui sumanė narna pastatyti ir be 
meilės liepsna. Jėzaus Širdie,1 Pavirtino bausmę už paspor-

leidimo. 
teateinie Tavo Karalystė mū- '^ ""tav inų važinėjant pas 

Kongresą .uklaunusi- nries ** brangioje Lietuvoje! Į d r a u ^ S t a h n * ir> S r e i^a u" 
Kongresft) suklaupus! pnes ^ g ^ . ^ . . ^ ^ ^ p & \ s , a i ( tasai klastuotojas baisa-

darytas Kauno Arkivyskupui. v l k 1 a k y s e P a t a P s mučelnin-
Jku, tai yra turės atsisėsti į 

"Ar reikia Lietuvoj atskirti bažnyčią nuo' i š s t a t y t a v*Š 0Je adoracijoje 
vaKybCI;, tai yra pravesti tokia reforma,' švenčiausiąjį Sakramente 
kokia jau seniai įvykdyta J. A. Valstybėse?; pasiaukoja dieviškajai Jėzau*, J ^ J ^ ™ 1 I^CaMo-' ;kalėj imą. Karštesnieji net Sau 

Gal Pruseika dar nežino, kad Lietuvoj' Širdžiai, patiekdama jai šiuos pasirašytas visų tautos a U o ; 

valstybes ir bažnyčios valdžios veikia at- karščiausius mūsų tautos troS vl^ i r t u n b u t l P a d e t a s m]F* 
skirai, nėra tarp jų politinio ir religinio kimus: t a u t o s nepriklausomybes sve-
ryšio. Tik valstybė pripažįsta katalikų kul- ntovėje — Prisikėlimo baž-
tūros institucijas lygiai taip kaip protes- »v e n o i ansioji Jėzaus Sir- ny^0je j ^ a u s Širdies alto-
tantų, žydų ir net privačiais mokslo insti- *»» s a u ^ o k l r ^]ohok m ^ rinje". 

tautos laisvę ir nepriklauso
mybę; stiprink savo Švento-

tucijas (grynai valdžios pinigais buvo iš
laikoma Galvanausko Prekybos Institutas 

Dievą ir Tėvynę mylinčios 

kia prie revoliucijos, nes tai 
skandalas: kandidatas į pre
zidentus bus į kalėjimą paso
dintas. 

BOSTON, Mass. — Hitlerio 

Klaipėdoj, "Alkos" muziejus Telšiuose ir 
kiti). To komunistai nemato, jie tik pavy-

asmeuių nurodymų, kas turi būti veikdama, di, kad proporcingą dalį gauna katalikų ve-
kaip turi būti rengiamas bolševistinis 'kro- damos gimnazijos ir seminarijos, 
jus Amerikoje. Komunistų partija yra ta 
penktoji kolumna, prieš kurią pats kongre
sas pakilo kovoti. Kongn^as ir šalies ad
ministracija susimeta prieš penktąją kolum
na ir jos ieško tarp raudonųjų, šalies įsta
tymus pildančiųjų svetimšalių, bet nemato 
komunistų partijos, kuri yra tos kolumnos 
stambiausias ir stipriausias šulas. 

Komunistų partijos vadas Brovvderis, teis
mo pripažintas kalta pasų klastavima ir ui j 
tai nuteistas kalėti, savam laike išleido kny-1 
ga. JU toje knygoj vwxdžiai išdėto r a u d o . f mis ir tautybėmis populiacijai, buvo būtina 
nosiofe komunistę revoUucijos planus Ame- I valstybinė sutuoktuvių registracija. Bet A-

Kas pateisinama J. Amerikos Valstybėse, 
kur dauguma yra protestantai, adventistai, 
biblistai, įvairiausi sekcionalistai, žydai ir 
kiti, tas visai netinka perdėm, 85 nuoš. ka-
talikskai Lietuvai. 

Ar reikia lietuvoje įvesti civilinė metri
kacija, kurios Lietuvos žmonės jau seniau, 
reikalauja ir kokia jau seniai įvesta Ameri 
koje? 

'šios Dvasios malonėmis mūsų1 

dvasios vadus, mūsų Vyriau-; 
sybę, mūsų Kariuomenę ir 
visus mūsų tautos darbuoto-
jus; sub'urk vienybėn visus 
mūsų tautos vaikirs, surink' vyne. 

širdys šio akto mintis savo ^ubiškumas užhipnotizuoja 
maldo'se turėtų dažnai pakar
toti, nuoširdžiai maldauti Ga
lybių Viešpatį, kad šiais ne 

net ir kai kuriuos amerikie 
čius. Antai, Bostono sode to 
kio žaibiškumo buvo užhipno-

ramiais laikais Jis saugotų, Vizuotas tūlas Miehael Green 
globotų ir laimintų mūsų tė-

!«•!•" 

Tautos Pasiaukojimas 
Praskleiskime netolimos 

• 
praeities lapus. Didysis karas 

Amerikos nepaprastai mkišytai reUgijo- Pabaigė. Gyvenint«n -ŽengC 

rikoje. Pažymi, kad kilus revoliucijai sovie
tai pirmiausia užims fabrikus, ūkius ir įvai
rių rūsių susisiekimus. Po to sovietai pa
ims kontrolėn kariuomenę ir laivyną. Visa 

merikos katalikai 3°s nepripažįsta teisėtos, 
jei kas, taip užsiregistravę, gyvena, laiko
mi gyvenančiais konkubinate. Lietuvoje to 
kia civilinė metrikacija, kokios reikalavo 

knyga yra gilaus išdavikiško pobūdžio. Bet socialistai ** <J*bar reikalauja komunistai, 
jis dėl to neliečiamas. i nercakalinga, nes ji pažeidžia katalikų tei

ses ir šventus įsitikinimus. Lietuvoj kata-Bdstono laikrašls The Pilot apie tai ra 
šydamas klausia, kiek daug šie raudonieji l*ąi * t i k o ^ sutinka kad. turėtu vedybų 
sąmokslininkai gali sulaukti laisves atkak- " f f " 1 ™ ^ l 8 ^ netikmtiesien.s. 
S kovodami yriai dabartine laisvę? Juk ' A r J g j ***** J 2 » perdėm m e u š 
sugriovę šiandieninę lauvę Amerikoje jie * * * # * . ^ T (P«»bcschool), tokia 

sistema, kuri jau j;emai įvesta Amerikoje? 
Griežtas ne! ; , . 

Kaip suprasti *'svietiškų mokyklų siste-

per karo ugnį išėjusi karta. 
Keistus šūkius ji svaidė. Pra-

pats faktas, kad žmonės vi
sas gražesnės ateities viltis 
laidotų •>po smilkstančio karo 
gr.iuvė'siais. Tautos taip am
žiais eina per katastrofų ug-

ir pradėjo šaukti "hurray for 
Hitler." Hipnotizmas praėjo 
tik tada, kai teisme užsimokė
jo $10 už šūkavimo viešoje 
vietoj. 

PRAŠAU NESIJUOKTU 
— Sakyk, tėte, kodėl aš su 

Elenute telefonu negaliu susi
šnekėti? •-!-*'• ' 

— Kūtele, o ar bandei išty
lėti, kai ji kalba! Abi kartu 
nešnekėkite tai ir susikalbė
site. 

Nauji priežodžiai. 
Bijo, kai Sov. Rusijos rau-

Kai kas sako, kad ne proj donarmiečiai Smetonos pikče-
šalį būtų tokios pabaudos ir-rio. 

aktu tikinčioji tauta viešai nų dėl gimtosios kalbos baž-
pareiškė pasiliekanti prie tų nyčiose, čia ir maldaknygės 

eitį ji keikė ir smerkė, nes nj. Vienos išlaiko, o kitos su- moralinių šaltinių, kurie ją per durtuvais užtvertą šie
ji atvedusi į katastrofą. Bu- klumpa, bet visos ugdo ge-j tiek amžių gaivino, kurie ir ną... Kas šiandien gulėtų gin-
vo tokių, kurie šaukė: su-j resnės ateities viltis, — kas visoms kitoms tautoms per čyti, kiek moralinių jėgų, 
griauti visus muziejus, sude-j į ateit] tikėti nustojo, tas tuo tiek amžių teikė stiprybę, ug- kiek atsparumo, kiek dory-

įvestų ne tik milijonams žmonių vergovę, 
bet ir patys turėtų nelaisvėje tūnoti, bijo
dami kur nors iškišti savo galvų. 

American Labor partijos sekretorius New ^ ' ! Ar dar yra nezmottu mokyklų roto 
! 

Yorko valstybėje Alex Rose vienam darbi 
ninku unijos susirinkime iškėlė reikalavimą 
išlegalisuoti komunistų partija, t y. atimti 
jai veikimo teises. Anot jo, ši partiją yra 
pavojinga ne tik šalies saugai, bet ir gy
ventojų gerovei. Šalies vyriausybe turėtų 
imtis griežtųjų priemonių prieš šį raudonų 
jų idėjų siaubą. Tuo reikalu daug veikė ži
nomas kongreso atstovas Dies. Jis bandė 
įtikinti šalies administracija, kad ji nors 
kartę pakiltų veikti prieš raudonuosius gai
valus. 

Atrodo, kad nė vienas valdžios organas 
neturi noro palaužti raudonųjų įsigalėjimo 
Amerikoje. Jei taip, tai vienatine viltis te
lieka tik kongrese. Turėkime kantrybes, gal 
lapkričio mėnesį įvykstantieji rinkimai pa
keik kongreso sąstatą. Tada ir bus uždaryta 
šiame krašte raudonųjų vykdoma smerktina 
ir išdavikiška propaganda. 

Neatpildomi Prancūzijai Nuostoliai 
Vokiečiai ir italai baigia okupuoti nuga

lėtos Prancūzijos plotus. Prancūzams bus 
palikta tik apie 40 nuošimčių visų teritori
jų. Visos kitos teritorijos bos okupuotos, 
nacių ir fašistų valdomos iki bus padaryta 
galutina taika. Tas imi, gražaus laiko. Be. 
ir po taikos padarymo Prancūzija vargiai 
atgaus visas okupuotas sritis. Prancūzijos 

maf Lietuvoj ibeveik visos mokyklos, kaip 
ir Amerikoje, yra valdžios išlaikomos. Gal 
žodžiu "svietiškas'' Pruseika nori, kad iš 
mokyklų būtų (pašalintas religijos dėstymas? 
Juk tai būtų laisvės varžymas. Jsivaizduo 
kit 80 procentų mokinių tėvų reikalauja, 
kad būtų dėstoma mokykloj tikyba, ir te 
ta pati žmonių valdžia neduotų. Kokia tai 
laisvė! Ar nepažeminimas. Ir dabar Lietu
voje, jei kurių tėvai nepageidauja, ir pa
tys vaikai nenori, gali nelankyti tikybos 
pamokų. 

Amerikoj privatinės kultūrinės instituci
jos išlaikomos milijonierių aukomis .ir aukš
tais mokesčiais, Lietuvoje gi nėra milijonie
rių, o neturtingi ūkininkai negali mokėti 
aukštų mokesčių už mokslų mokyklose. To
dėl visos — ir valdžios ir privatinės mo
kyklos buvo išlaikomos valstybės pinigais. 

Katalikai Amerikoje yra skriaudžiami — 
jie turi mokėti dvigubus mokesčius: valsty 
bei ir privatinių mokyklų išlaikymui. Į vai 
džios laisvamaniškas mokvkias katalikai sa 
vo. vaikų negali leisti — ten perdaug miš 
rus ir žemos moralės jaunimas, o kartais'ir 
mokytojai, sugadina vaikus. Atitinkamą da
lį savo mokamų mokesčių valstybei, kata 
likai turėtų gauti savo privatinių mokykla 
išlaikymui. 

Lietuvoje dar per daug %»vo varžomas 
privatinių mokyklų steigimas, net pastan
gos jau esamų suvalstybinti. Privatinės re

ginti visus meno kūrinius, pačiu pražūtin pasviro, 
kad praeitie's neliktų nė žy ^Taįp katastrofom fone rys-
mės. Naujas pasaulis, naujae' kėja tautos silpnybės ir do-
žmogus, naujas kūrėjas ture- rybės. Nelygiam ginklui pra-
jo giluti. Prieš jų akis stove- laimėti galima, bet sukaupti 
jo ateitis ir tokia [pasaulio moraliniai ištekliai ir iš griū-
santvarka, kuri nežinota ka- vėsių prikelia tautas. Tautų 

tikėjimų į ateitį, į savo am
žinumą ginklais sunaikinti 
nėra galima. 

tastrofų, kruvinų skerdynių... 
Bet jų pranašiški troški

mai neišsipildė. Naujas pa
saulis neatėjo — atėjo nauja 

v katastrofa, j Gal būt, ir po ginių 
šios katastrofos gim's nauji epizodų šešerių metų su-
pranašai, kurie vėl naujų e- kaktį nuo pasiaukojimo Jė-
poehų žadės. Kitaip ir būti zaus Širdžiai. Tas pasiauko-

dė asmenybes, skatino kury- bių krikščionybe mūsų tautai 
ba. | yra įkvėpusi. 

Tik mūsų tautos istorija T i e s a ) nepalikome nė mes 
su religiniu momentų kažr vįsiškai antikrikščioniškų ve-
kaip kitaip susipynė. Kas. j u , nepaliesti. Kitaip ir būti 
kad mūsų protėviai krikščio negalėjo. Bet mums ypačiai 
nybės nepažinojo, — jie savo gįandien yra svarbu viena, 
religinius įsitikinimus laistė k a d . b ū t u įgryškinti visi po-
ir gynė krauju. Jie iš dalies zįtyvūs krikščioniškieji prin-
ir savo tautos bei valstybės c i p a i ) k a d j į e prįgunktų mū-

Ryt minime vienų iš reli- likimą su savo religija supy- s ų gyvenimą, kad nepaskęs-
nių mūsų tautos gyvenimo nė. Krikščionybei 'suklestėjus,' t u m e pak r įku s įa m nihilizme, 

negali katastrofa būtų jau jimas įeina į tradiciją. Tuo • vyriai, čia šimtai kovos sce-' 

pakri 
mūsų žemėje vėl tas pats re- k u r i s a ^ r i t a i nieko teigia-
liginis uolumas išbujojo. Tik mo i r pozityvaus neberanda 
prisiminkim: čia Kražių did- Katalikai Lietuvoje turi ' 

(Tęsinys 3 pusi.) 

pasieniai ir jnrų pakrantes bms gymiai su 
trumpinto s. Nuostoliai tikrai bus neatpil- ( ligines ir tautines mokyklos yra geriausios. 
domi žymiai aukščiau pastatytos.*1 

Elwocid, Ind., mas te l io gyventojai džiūgauja gavę žinių apie Wendell Willkie naminavimą Icandidatu į prezidentus. 
Willkie šiame miestely gimęs. įminėję Central Junior liigli >Soliool mokykla. Gyventojai viliasi, kad Willkie čia atvyks 

1 priimti oficialihe naminaciją. (Acnje telephoto) 
,• ••' €-

k m 

• 
\ 

Statybai medžiaga buvo pa
ruošta kitoje vietoje, nudažy
ta, o kai viskas buvo paruoš
ta — per vieną naktį didelė 
talka namo galą pastatė, už
dengė, Ąi nudažė," langus, du
ris sudėjo etc. Bet policija 
pastebėjo iš nakties išdygusį 
namą ir surašė protokolą už 
statybą be leidimo ir brėžinio. 
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Motery 

Amerikos Šventieji j 
K a t a r l n a T e k a k w i t h a , m $ ' ' . Žmogžudys nelietęs pa-' 

Skyrius 
"Mohawky Lelija" 

Rytų Amerikoje, Osserne 

Eina Pirmadieniais Veda A. Lapinskiene 

Marijos Karys 
Liberville, Afrikoje, Tėbas 

ją auginti. 
Del to, kad maras susilpni-

Kaip pagelbėti vaikučiams 
palaikyti tvarka 

Moterys, kurios gyvena rui-1 vyzdžiu, reikia da r turėti 
minguose namuose, mano, kad galvoje, kad pripratimas prie 
maži namai lengviau palaikyti, tvarkos nėra staigus. Turi 
tvarkoje. Mano drauge, kuri j palengva pradėti lavinimą. Jfcj * • juodukų. J ie buvo joj gentis, pasidavus tinginystei, 

- _ _ x . . . i i s i i v - . _ _ »i - i _ » • « mr 

liko ją. 
Misijonierius pagelbėjo jai 

pabėgti į La Prair ie , Kana-
non'e, dabar AuriesviUe, New da, kur Jėzuitai buvo įsteigę 
York, 165(3 m., gimė indijonė, miestelį indijonams, priėmu-
Katar ina Tekak\ritha. Jos te- 'šiems krikščionybę. Tėvas dc* 
v a s buvo pagonis indijonas j Lamberville ją rekomendavo 
Mohawk'as, viena Iriąuois wKanada misijonieriams kaipo 
tautų; jos motina buvo kr ikš- ' "Dievui brangią sielą". Tai 
čionė Algonąuin'a, kurią in- 'buvo rudenyje, 1677 m. Kalė-
dijonai paėmė nelaisvėn. Ka - ' dų dieną, tais pačiais metais, 
tarinos tėvai mirė maro me- ji priėmė pirmą Šv. Komuni-
tu, kada ji buvo dar tik ketu- ją, nors ir čia iš indi jonų bu
rių metų. Jos dėdė pasiėmė vo reikalaujama ilgas prisi-

misijonierius gavo ž.inią, jog no jos akis, bet ypatingai iš-
jam yra sunkus siuntinys iš sisaugojimui kaimo skandalų, 

rengimas, kartais net du ar 
tr is metus turėdavo laukti. 

Prancūzijos, is Marseilles. 
Sėdo į savo ilgą luotą, pasi
kvietė talkon šešiolika vaiki-

Iš pradžių Tekawitha sykiu 
su kitais indijonais eidavo žie-

- _ . j ° , . Sr *" ! mą medžioklėn. Vyrai medžio-
sieme nam*ų darbais. Mohaw- j * J 

, • * v • i • j I davę, moterys statydavo 
kai buvo žinomi kaipo nedora' . ** , _ . , 

ji laikėsi savo grintelės ir už-| 

Gardūs Gaminiai 
Rašo £ . Kleveckaitė 

Veršienos šutinys ir kukuliai 

2 'svarus veršienos nuo šlau
nies. 

1 svogūną supiaustytą. 
1 kvortą vandens. 
2 šaukštukus druskos. 

V± šaukštuko pipirų. 
V2 šaukštuko "Worcester-

sh i r e " skysčio. 
2 puodukus supiaustytų bul-

| valandą. Pridėk druską, pi
pirus, "Worces tershi re" *ky-

\ stj. bulves ir morkas. . Virk 
, dar 15 minutų. Sudėk miltus 
į šaltą vandenį ir gerai įmai
šius supilk į viralą vis gerai 
maišydama. Su šaukštu nu
leisk ant viralo kukulius ir 
uždengus dar pavirink 12 mi
nutų. 

Kukuliai 

grin-

mokiniai ir krikščionys. 

Kai vienas jų uoste rengė 
si nešti į luotą siuntinį, vai- tuvavo. 

gyvena mažuose kambariuose,! pradžios reikės dažnai pri-
i 

kitaip mano. J i sako kad vi-j minti, ir tai draugiškai, ne-
soj virtuvėj pasidaro betvar-' peikiant. 
kė, jeigu išsiverda arbatos. K a d a m a ž v ^ į a m s įdiegsi no-
0 ką jau besakysi gaminimą, r a A k y t i s tvarkos, j ie su 
pilno valgio? ! pamėgimu padės savo dalyke 

Man regis, moteris, kuri tur i l įu s vieton, kaipo motinai pa
augančius vaikus, geriau ga-| gelbėdami. Arba gali sykiu 
Ii palaikyti tvarką, jeigu' su jais dirbdama, juos patir-
kambariai dideli ir ruimingi, ti , kas ne tik čia, bet ir vė-
(*\& ir betvarkė netaip žymiai liau daug pagelbės įprotį pa
akį nusmeigia. Didesnėje vie- laikyti. 
toje yra kur atliekamus daly-1 t 

kus padėti ir galima turė t i ' G y v a s T i k ė j i m a s 
kiekvienam" dalvkėliui vieta,! A v. ~ ._ 

_ . , Sesių metų Onute, pasipra-
0 ir ,pats erdvumas priduoda ». • , , , . 

siusi savo pamaldžios maniy-
t v a r k o s - ! tės, nubėgo į Seselių Vienuo-

Tačiau, ar namas bus di- , l y n a a p i a n k y t i Sesutės za-
delis, a r mažas. reikal inga; kristijonės. J i mėgo Sesutės; . 
bent kiek tvarkos, jeigu no-| g r a ž i a s pasakėles ir jai bū- ^ f f t * * ! J k a ^ M ^ ^ L ^ ^ ^ T ^ 
r i jame rasti ramaus gyveni-i d a v o tai,p gera vienuolyne, 

teles ir rūpindavosi namų 
i ~ i • ^ c " v~i darbais. Katar ina liuosą laiką apgavystei; kankindavo belais . . . \ n . 

vius, tikėjo burtams ir paleis- praleisdavo girioje maldoje 
prieš kryžių išpiautą medyje. 
Tačiau šitoks gyvenimas kan-

Po maro, Mohawkai persike-' kino jos sielą. J i pasiilgdavo 

1M> puoduko miltų. 
3 šaukštukus "bak ing pow-

der" . 
H šaukštuko druskos. 
2 šaukštus taukų. 
3 4 puoduko pieno. 
Išsijok miltus su "bak ing 

powderiu" ir druska. įmai
šyk taukus su peiliu, kol 
mišinys paliks trapus. Pilk 
pieno tik tiek, kiek^ reikalin
ga padarymui minkštos tąs
ios. Kabindama su šaukštu 

Sudėk mėsą, svogūną į leisk ant viralo ir virk dar 12 
kvortą vandens ir virk vieną minutų. 

vių. 
6 morkas, suraikytas. 
4 šaukštus miltų. 
i/4 puoduko šalto vandens. 

dininkas paklausė: 
— Pasakyk, juoduk, kas te į kitą vietą. Po septynių koplytėlės, Šv. Sakramento j 

čia per lopas, kurį ant knV metų (1667) prancūzai, kad aplankymo, kasdieninių šv. Mi| 
šių. Dar prie to, viena pavydi 

w 

moteris tarė, būk santykiaujan 
ti su jos vyru. Katar ina leng
vai įtikino misijonierių jog ji 
nekalta. Nors šmeižikė jos at
siprašė, tačiau daugiau nėjo 
medžioklėn. 

Katar ina norėjo savo gyve
nimą visiškai pavesti Dievui. 
Dėl jos gilaus pamaldumo ir 
pavyzdingo gyvenimo misijo-
nieriai Tėvai ją priėmė į 

TautOS 1 P a s i a u k o j i m a s a k ? s n "kryps ta į Ten, i* 
Kur jos tikisi daugiausia šu

tinės dėvi ! | apginti Kanadą nuo puolimų, 
— Ar šitas, pone? Tai sunaikino Mohawkų miestelius, 

škaplieriai, — rimtai atsakė Tokiu būdu jie ir vėl turėjo 
vaikinas. keltis į kitą vietą. š į sykį jie 

— Škaplieriai, — nusijuo- apsigyveno Caughnawage, da 
kė karys. bar vadinamam fondą. New 

~ . . \ ork o va l s t , kur randasi dfi-
— O ponas kas ten, ką •, .V) „ . . . . . bar pranciškonų Konventualų tamsta ant pečių koki lopą _ , \_ .A. . j . . , . . . . , . lekakwitho\s vienuolvnas. 

dėvi ! — paklausė juodukas., 
Mohawkai raštu pažadėjo 

Tai, durneli, mano jūrų p r a n c u Z a m s priimti misijonie-
karininko poaukščio žymė. - r m s Katarinos dėdė, kaipo 

Gerai. Antpečiai rodo vadas, iš pradžių vaišindavo 

mo. Tam atsiekti daug pa- | n e t geriau kaip pas mamy-
gelbės geras vaikučių išlavi-! te. 
nimas, įpratimas prie tvar
kos. Ki ta ip tu visą liuosesnį 
laiką praleisi rankiodama jų 
išmėtytus dalykus, drabužius, 
ir 1.1. 

rodo, kad aš krikščionis, ka- čiau draudė jų misijų darbus, 
talikas, kad a& esu Marijos o vėliau neįleisdavo net į savo 
karys. Tik pereitą mėnesį namus. Kadangi pavojinga 
gavau Sutvirtinimo Sakra-' vienai mergelei kur nors eiti, 
mentąt — dėl to, j i negavo progos SUSI

TE A», -r I • -v pažinti su misijonieriais. 
Karys nutilo. Jo draugai is 

Viena didelė pagelba la- į naują komunikantų taurę. 
EOST vinant vaikučius tvarkos? tai Į Onutė padėjo zakristijonei, 

turėti daug vietos, lentynų,! kaip mokėdama. J i atydžiai 
stalčių, prieinamų kabių, ku- Į klausėsi Sesutės šventų, tai 
riuos vaikučiai gali pasiekti j vėl juokingai nekaltų žodžių, 
pakabinimui drabužių. Visi Staiga vienas komunikantas 

Šį kartą ji rado Seselę za
kristijone bekepant plotkje-
les, bedirbant ostijas ir ko-j Tekawitbo ' s teta ragino ją 
munikantus. Rytojaus dienai' £ j * * * 8 1 ' ° * ^ ^ h m ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

neklausė, tai teta ją laikė kai-
Vis gi tu protingas jau- p o tarnaitę. Kiti tos genties mokslu, jos didi viltis Die 

nuolis ir be to, tu tiesą pa- žmonės įtarė, būk ji turinti vuje ir artimo meilė žymėjo 

reikėjo paruošti konsekruoti ta rė : 

(Tęsinys iš 2 pusi.) 

savo didelę praeitį. Jų ran-
kase dideli moralinių jėgft 
šaltiniai, didelis patyrimas. 
Bet kiekviena (praeitis yra 
mirusi, jeigu jos negaivina 
didelė dabartis. 0 šiandien, 
daugiau negu kada nors, ii 
mūsų tautai reikia dar di
desnio tikėjimo į tuos amži
nuosius principus, dar didės 
nio tikėjimo į jų nepakeičia 
mą reikšmę gyvenime, kad ii 
tie amžini tautos moraliniu Švento s Šeimynėles Draugiją, 

• i. -~4.~ ,T„oi,„~ T 0„„i ;x ir dvasinių jėgų r a m s t a i pa įsteigtą vyskupo Lavai is * . . . . XT ^_ 
siluetų nepajudinami. Ne d e 
mados mes šiandien galinu 

Quebec tiems, kurių tikėjimas] 
tesėjo ir kurie buvo gerai iš-1 

^ J x- A- • J - -~ •; nurodyti pavyzdz-ius, kaip di bandyti. Šioje draugijoje ji " * l* * > . ' F 

paliko net ir dievotumo pa - ' d s u V Įvykių akivaizdoje Uut į 
vyzdžiu. 

Tekakvritho's dorybės pa
traukė dįdelį skaičių žmonių 
ją sekti. Jos gilus tikėjimas 
ir pasitikėjimas Bažnyčios 

jų reikmenys turi turėti savo 
vietas, tačiau tvarka turi bū-

nusirito nuo stalo ant grin
dų ištiestos drobės. Onutė 

ti nuosaikli. Reikia atsimint, greitai pasilenkė, pagarbiai 
kad vaikučiai turi ir rašyti, i r ; paėmė komunikantą, jį ipabu-
skaityti , ir žaisti i r todėl ne- čiavo ir įdėjo į taurę — puš-
reikia norėti, kad "ne i spil-' ką. 
ka iš vietos neiškryptų". Vi- Ką Onyte padarei? 

sakei. 

sa tai priklausvs nuo kiekvie! i , 
. \ * klausia Sesele: — kam ostiją 

nos individualumo. Cia pa- ^ ^ ^ . ^ i _ duosiu kelis bendnrs dėsnius: 
Pirma, jeigu nori, kad vai

kučiai palaikytų tvarką, turi 
jiems būti pavyzdžiu. Negali 
priešintis, kada j ie savo da
lykų nepadeda, jeigu kiti na
me apsileidę, arba pa t i neuž
laikai tvarkos ir namas vi
suomet * * anvers tas ' \ 
. Neužtenka būti jiems pa-

-— Aš norėjau, kad "Jėzulis, 
kai rytoj rytą pavirs ta osti
ja, turėtų mano pirmą pa
sveikinimą. — 

Iš tikrųjų, graži Onutės 
siela, kilni jos intencija, gy
vas jos tikėjimas. 

Kad mes daugiau turėtu
me tokių taurių šventų sie-

FOR DELICIOUS 
SNACKS... 

prisirišimą prie savo dėdės ir ją pavyzdingiausia krikščione 
apskundė ją Tėvui de Lamber
ville. Kuris tačiau permatė jų 
blogą intenciją, ir kad jie įta
ria nekaltą mergelę. Vėliau 

Šv. Panelė buvo jai t ikra 
motina. J i mėgdavo kalbėti 

kė keliems asmenims. J i ap
saugojo savo miestelį nuo vie
sulo ir karo. J i sužadino die
votumo ta rp savo genties žmo 
nių. Per jos užtarymą dauge 

laukti palaimos 'savo dar
bams ir jėgų kovoms. Ne 
priešui nugąsdinti tai daro-
sų tautos laisvę ir Nepriklau
somybę, stiprink mūsų dva
sios Vadovus, mūsų Vyriau
sybę, mūsų kariuomenę ir vi
sus mūsų tautos darbuoto
jus ; suburk vienybėn visus 
mūsų tautos vaikus, surink 
svetur išblaškytus jo*sios sū
nus ir dukteris ir sujunk 
juos su mumis nesuardomais 
tėvynės meilės ryšiais! 
ma, bet savo dvasiai, savo 
tikėjimui ir pasitikėjimui su
stiprinti. 

Pats pasiaukojimo aktas y-
r a daugiau formos dalykas. 
Bažnyčia tas formas palaiko, 
nes formos suteikia jai išori
nį pastovumą. Bet mums dar 
daugiau, kad ir ši forma bū
tų sklidinai pripildyta to tu
rinio, kuris daro tautas dide
lės moralės, nepalaužiamo ti
kėjimo tiek į amžinąsias įdė

lio išklausyta maldos, dauge1 is j a s tiek .ir į savo ipačios a 
apturėjo malonių. ' teitį. I g Petrikonis 

teisinga. Persekiojimus, šmeiz 
Tėvas de Lamberville netikę- tus ir neturtą priėmė pavy? 

IL 

KRAFT 
CHEESE SPREADS 
# Just bring out several vari* 
e ties o£ Kraft Cheese Spreads 
and erackers . . . and company 
refreahments are all ready! 
These Spreads are grand for 
Mndwicb.es, appetizers and 
salads, too. Notice the smart 
new circle-dot design on the 
Swankyawig glasses Kraf t 
Spreads come in. 

tai ją sutiko, paragino tapti 
krikščione, ir, po metų laiko 
apkrikštijo Velykose, balan
džio 18, 1676 m., nors, pap
rastai, indijonai turėdavo pra
leisti du metus rengdamiesi 
prie krikšto. Ja i davė i vardą 
Katar ina . 

rožančių. J i buvo išmintinga ir P a d 8 t i ^ j ^ k M M ž n e g J g g D t o n o § i H e | N n o l i l I l t l Vm x W M M t i 

TURTAS VIRŠ #4,900,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - $350,000.00 
Dabar mokam 3 ^ % už pa

dėtus pinigas. Duodam pa-

dinga kantrybe. J i buvo taip 
skaisti, kad gavo leidimą (pir
mutinė iš savo genties) pada
ryti skaistybės jžadą. 

Katar inos mirtis, kaip ir 
jos gyvenimas, padarė gilaus 
įspūdžio visiems, kurie ją pa
žino. J i pranešė ne tik savo 

J ą gerbė pagonys ir krikš- mirties valandą, bet ir vietą, < 
eionys. Bet po trumpo laiko kur ją palaidos ir įžadėjo iš-
atsirado piktų žmonių, kurie melsti iš dangaus daug malo-
ją persekiojo dėl to, kad bu- nių savo draugams. 
vo krikščionė. Kada sykį vie- Mirė balandžio 17, 1680 m., 
nas, įėjęs jos grįtelėn, pakėlė Didžiosios Savaitės trečiadie

nį. 
Tuojau po mirties jos ža-

kirvį, kad nužudytų, j i jam 
tarė: " T u gali atimti mano 
gyvybę, b*»t ne mano tikėji- dėjimai išsipildė. J i apsireiš 

« i 

skola* ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
rFEDERAL 

SAVINGS 
LOAH ASSOOIATIOIf 

O F CHICAGO 
JUSTTN MACRIEWICH, Frea. 

Ctiartered bjr U. S. 
SAVINOS FEDERALLT 

INSURED 
• 

4192 ARCHER AVENUI 
TEL. VIROINIA 1141 

VAIi.: 9 fkl 5 p. p. Trečiad.: 9 Iki 12HM> p. Seštad.; 9 iki 8:00 • . T. 
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FACTS YOU NEVER KNEW!.'.' By Bob Dart 

.» 

http://Mndwicb.es
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Kas-Tie Lietuvos 'Vyriausybes' Nariai 
Paleckis, gimnazijos moks- ta te ime. Kovojantis bedie-

__ lo žiitogus, veiklus visuome-i vfc» ir menko išsilavinimo 
nininka.>, moku rusiškai ir žino/cs. 
latviukai. Normaliai;* laikais, t f . , 

Mickus -
tinkama:? į kokio spaiulos ir 

; i- , , agronomas žinių tiekimo muro direkto- * . . , -v, u . žmogus, 
nus. Dabar įskeltas j i ro
miems, nes buvo nukentėjos Koganas — kairiųjų žydu 
nuo tautininku diktatūros, y- veikė jjs, lietuvių U*c* ne-
pae pernai rudenį dalyvau- žinomas. Jis reikalingas ka-
damas raudonųjų demonstra- binete, kad suteikti jam ,in-
cijoj ir už tai tautininkų ad- ternacionalo išvaizdų, ne s be 
ministracijos siųstas į kon- žydo negalėtų būti intema-

nežinoino dydžio 
kairiųjų pužiūrų 

centraeijos stovyklų. 

Krovė Mickevičius — rusų 

cionalo. 
Kaip matome, kabinetas 

literatūros profesorius ir vi- sudarytas iš vienų kairiųjų, 
neįsileidžiant didžiausios po
litines grupes — katalikų 
centristu. Darosi aiškj, kad 

Nuo pereitos žiemos bai- { LIETUVIAI DAKTARAI 
šalčių visi sodai iššalo. sių 

lietai kur vaismedis leidžia 
lapelius. Sodai sau^i. 

TeL YARds 3146 

Meile — vulkai u verpetai: 
ką užlieja — paskandina jo 
išimtį. 

Išmintingasis suvaržė liežu 
vj, kalbėdamas mažiau negtt 
'iiaslydamas. 

Knyga — kultūros pagrin
das: be jos žmogus — ne žmo
gus. J. Rockefeller 

L N D O S : Nuo 11 iki 12, 
2 iki 4 ir 7 iki 9 

Pirmadieninis: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
šeštadieniais : 11 iki 12 

OR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 

3343 S. Halsted Street 
0 ,

( tel CANal 5969 

šokių rusiškumų žinovas. Mo
ka msiškai, lenkiškai ir vo
kiškai. Savo būdu ir "n .po- , 
i ruota" e W n a mažiausia' ***** ^^įsileidimas svarbiau- f Respublikonų partijos kandidatas į prezidentą Wendell \Villkie su savo trimis brolfcia 

•i i • šios EruD&i *alv vra ru<u ar- Philadelprijoje. Tai pirmasis jų visVj keturių per 20 metų pasimatymas. Jo broliai (iš kai-
tinkųs i užsienio reikalų mi- « • [ * ^ J * * ^JT*™ res) Edward aS Chieago ir Robert ir F re d ii Louisville, K. (Acnie telephoto) 
nisterius, bet geriau tinkas miJ<* p a š l u o t a s . Nes 
švietimo ministeriu, kaipo 
stambaus masto rašytojas. Su 

tavos 
metų 

kiirieji visa. dešimti 
gerai sugyveno su la-

lietuviais ir su rusais jis m o - j ^ i gausia katalikų inteligen-
ka gerai susiprasti, bet kai-1 ^ i r b e katalikų daly va vi-
bedamas su kitų tautų tao4*» J i e * s u tautininkų dik-
nėmis labai varžosi ir nepa-' tat ii ra nenorėjo bendrai dirb-
rodo reikalingos kurtuazijos.' ti, kaip ir katalikai be kai-

• * • * * i i i • 

Normaliniais laikais jfs bu- riųjų irgi atsisakydavo tauti-
vo tolerantingas žmogus, kai- uinkams padėti. Toks jau ma
riųjų pažiūru tautininkas, ar- vo susitarimas tarp katalikų 
Ūmesnis liaudininkams, kaip' centristų ir kairiojo visuo-
Smetonos tipo tautininkams.! m * sparno, Visi buvo įsi-

| tikinę, kad tautos gerovei 
Gen. Vitkauskas — artimas • . , „ . •, • į *.• 
v , t »i^«.»» I visiems kartu reikia dirbti. 

Jiaiulininkam>, kairiųjų pa-: 
žiūrų žmogus, bet normali- Prie dabartinių aplinkybių 
niais laikais tolerantingas ir, tenka manyti, kad šitas ka-
sutariamas. Sakom: normali- j binetas bus tiktai tarpini,. 
niais laikais, kad atskilta kol geriau susiorganizuos ko 
juos nuo š ių la ikų , k u o m e t 

POPIEŽIAUS NUNCIJUS PADEDA 
LIETUVAI 

Vilniaus Katedroje Tik Lietuvių Kalba 
Iš Lietuvos gavome 'sek a n- niaus ir atiduoda globoti Lie

čiu svarbių žinių: gegužes SC tuvos Jėzuitams, bet nelei-
d. 1940 m.: , džia jiems Kaime gyventi. 

— Vilniaus Kunigų Semi" — Į Vilnių dabar važiuo-
narija, kurioje buvo vos keli ja parapijų maldininkai, į-
Lietuvos piliečiai — uždaro-1 vairiausios draugijos, mokyk
lini. - los. 

— | Vilniaus Katedrų Po-1 — Marijampolės Marijonų 
ifiežiaus Nuncijus įveda tik j gimnazija viešėjo Vilniuje 
lietuvių kalbą. Lenkiškos kai \ tris dienas. 

šo Lietuvos Bažnyčios isto-
rijų. Turi par-aše/s daugiau 
400 puslapių ir dar nepriėjo 
prie Jogailos krikšto. Tuo 
tarpu baigia rašyti pastan
gas, ar bandymus įvesti kri
kščionystę 
1387 m. 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Bank.e tani Suteikiam Pa

tarnavimą. 
Linksmas l'u tarnu vi mus Visiems 

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

DR. VVALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2155 VVest Cermak Road 

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

ir pa^al sutartį. 

OR. F. G. ttINSKUNAS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso teL CANal 2345 
O tiso Vai.: 2—4 ir 7—9 

2305 So. Leavitt St. 
Res. tel CANal 0402 

LiLlUVtAl DAKTARAI 

į Lietuvą prieš 

fanatiški komisarai Lietuvai 
diriguoja ir bandys sparčiau 
ar lėčiau naikinti tolerantiš
kus visuomenes santykius. 

E. (Galvanauskai — stam
biausia figūra kabinete. To-
Vrantiškas liberalas, seniau 
buvęs liaudininkas. ReaAus 
finansistas ir didelės prakti
kos turįs ekonominiame gy
venime. Smetona jo nemėgo, 

i 

nes jo valdymo metu Smeto
nai teko vieną diena kalėji
me pabūti. Ambicingi žmones 
šitokių ^kriattdų neužmiršta. 

Pakarklis — pradžioje stu
dentavimo buvo ateitininkas, 
paskiau greit virto kairiuoju 
ir dideliu bedieviu, vėliau | 
persimetė kraštutinen deši
nėn: j tautininkus; gal būt| Katalikai! Skaitykite vien 
norėdamas gauti geresnę vie- katalikiškus laikraščius. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNES 

bos joje nebus. 
— Vilniaus kunigus, kurs

tančius prieš Lietuva, val
džia veža į^Liškevą. 

— Lenkirs Marijonus iš Vii 
niaus valdžia ištremia į Ma-

muilintai, kol jie visokiu spau 
dimu ir baidymais p r i t rauk 
prie savęs daugiau žmonių, 
kol paaiškės, kiek ir kokių rijampolę. 
vra ,zmomų, nonn-ių ar su- f," 
tinkančių pakeisti savo kailį.! (w v n a i m Atremia iš Vfc 

— Žymieji ir mažesnieji 
Lietuvos valdininkai vyksta 
į Vilnių, sakydami: — va
žiuosim visi, mes turime pa
dėkoti Dievui, kad Vilnių 
mums atidavė. — Visi nuva-

Kai ši atranka bus padaryta, 
tuomet gal būt dar bent vie
nas rusų kareivis bus smal
siųjų panelių '.pavogtas ar ko
kia kitokia nelaimė rusus iš
tiks ir jie tuomet pakeis Šita 
buržuazinj ministeriu mišinį 
geriau atrinkta raudona me
džiaga. 

žiavę gieda ir meldžiasi Auš-
Visus Jėzuitus lenku* ros Vartuose. 

— Kun. prof. J. Totoraitis. 
MIC, nuo pereito rudens ra 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKfNT 

Biblioteka — visų žmonijos 
dvasios brangenybių lobynas. 

6. Leibnitz 

Listen to 

PALAMiECHS 
YOGOSLAV-AMERICAH 

RADIO BR0ADCAST 
Every Saturday, 3 to 4 P. IL 

STATION V V H I P 
1480 Kilocycles 

(F irs t Station on Yonr DiaI) 

A n n o u n c e d i n E n g l i s h 

Featuring a Program of 
CUSSIC1L AND FOLK MUSIC 

AKIŲ GYDYTOJAS 

Telefonas: Hemlock 5849 

PETRAS T. BRAZIS, M. D. 
GYDYTOJAS IR CHlKUEGAS 

6757 So. YVestern Ave. 
Oliso Valandos: 
iJo piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9 

bt'kmadieniaijš salyg sotartifia 

DR. V. E. SIEOLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave, 
TeL YABds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
l»AWI'iSTAfc> 

1446So.4ytnCi., Cicero, 111. 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte. 2-o, 7-9 P.Ai. 
614/ &. iiaisteu St., Ch.cago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: b — 8 popiet, 
ir d:3U—8:30 vakare 

1 

DR. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

OPTOMETRIOAUiY AKIŲ 
IiTETFVTS 

Suvirs 30 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvins aklų įtempimą, kas e» 
1 priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, aklų įtempimo, r. er v UOTU 
mo, skaudamą aklų karšt}, atitaiso 
trumparegyste Ir toliregystę. Prlren 
gla teisingai akinius. Visuose ateiti 
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klal 
las. Speciali atyda atkreipiama ] 
mokyklos valkus Kreivos akys ati 
taisomos). 

Talandos: nuo 10 lkl 8 vai. rak 
Nedėliomis pagal sutarti 

Daugely atsitikima ęMjB atitaiso 
mos be akinių. Rainos pigios kali 
pirmiau. 

4712 SO. ASHLAND AVE 
Telefonas TASda 1S7S 

iMIIlIHArtOKAL CARTOON CO R f. 2->i • g V U K S 

She s prettu as 
a pieture, 

LrĮĄrį, • o « • « 
Noone can tolerate halitosis (bad breath). 
It can ruin almost any girl's popularity 
• . . her elosest friendships. 

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

So don't gamble witb your sočiai oppor-
tunities and your happiness by taking un-
cecessary chances. It is so simple to take 
precautions by garfling with pleasant-
tasting Listerine Aotiseptic—mouth fer
mentation is quickly checked and Ha 
odors are overcome. 

Get the Listerins Aatiseptic habit. Fse 
l t . . . morning and night, and before all 
important engagements. Lambert Phar-
macal Company, Si. Loti*, Missouri. 

L I S T E R I N E 
for H A L I T O S I S 

• (BAD 1EEATH) % 

LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES E. ZEKAS 
ATTORNEY AT LAW 

Mieste Ofisas: 
11 South La Salle Street 
Suiite 1701 Tel. Randolph 0331 
Naujas namų adresas: 
7019 So, Artesian Ave. 

Tel. Hemlock 1940 

Budr iko l i a k a n d o Krautu
vėse ras i te patyrus į akių 
daktarą (optometrista), ku
ris pritaikins jums akinius. 
Teisingas ir geras patarna
vimas. Akių egzaminavimas 
dykai. 

1941 Metų lladios iškrautos 
ant parodos. $95,000 vertes 
gerų rakandų stakas. Elek-
trikines Ledaunes, Pečiai, 
Karpetos. Teisingos Kainos. 

Lengvi Išmokėjimai. 

Del teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARds 30S8. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

BUDKIKO PROGRAMAI: 
WCFL, — «J70 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
WHFC — 1420 kil., Ketvirta
dienio vak. 7 vai. 

Telefonas CANal 7329 

DR. FETER J. BARTKUS 
{JCtDtlOJAS iii UJliiiUKLrAd 

2zuz vvest Cermak Road 
Ol^itiO VALA^DOtt : 2-4 ir 7-tf 

ir pegai sutartį. 
tSekiuadieaiaib įaipgi payai ssutaitį. 

h.ea. teieionas toilJiiey 04^4. 

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

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

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

iSekuiad. nuo 10 iki 12 vaL ryto. 

DR. MAURICh K i r 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avenue 

Tel. lAUds 0994 
Rez. teL PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dienu 

TeL Cicero 1484 

UK. S. K. FALUrSIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Kamp. lDtcs uat. ir 4^m Ct 
OFISO VALANDOS: 

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

Res, 1525 ?>o. outn Avenue 
Tel. Cicero 1484 

Tel. YARds 5557 

DR. FRANK C. KilKINN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

OFISO V A L A N D O S : 
2—4 ir 7—8:30 v. vakare 

ir pagal sutartį. 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 VVest 63rd Street 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 
Taipgi pagal sutartį. 

Ofiso teieionas PROspect 6737 
Namų telefonas VLRginia 2421 

DR. P. J. REINAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHD2URGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtwortli 1612. 

Res. — YARds 3955. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 
Tel. YARds 2246 

DR. G. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

D U O D A M E 

čIŠgJkl P A S K O L A S 
^ l l l l i ^ A N T N A M Ų 

Del Pirkimo — Pataisymo 
Ar Seno Morgičio Atmokejimo 
Gceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

SAVE B T 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus* 

2423 W. Marquette Road 

TAUPYKIT PER 
PASTA 

• t * 

S T . A N T H O N Y ' S 
B U I L D I N G & L O A N A S S O C I A T I O N 

1500 South 49th Court, Cicero 
TeL CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 
V»h: Pirm., Ketvlr., šeštad. t iki 8 T. •.; Antr., Trečisd. 9 iki 5 pp. 

DABAR MOKAME 3 į ^ UŽ PAD£TUS P̂ IGU! 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUTINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 

per Fedcral Savingg and Loaa lAsurauce Cono., WsvsJiinylon, D. a 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

— ^ — — — ^ ^ — ^ i ^ — _ ^ _ i — — ^ — i — 

Tel CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA: 
6631 S. California Ave. 

TeL REPublia 7868 

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

DR. J. J. KOVVAR 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS IB, CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chkago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TaL YARds 5921. 
Res.: KENwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CANal 0257 
Rez. teL: PROspect 6659 

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: U r. ryto iki 3 popi* 

f iki 9 »Al, vakjy* 

r 
... i, 

v 
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Pirmadienis liepos 1 <i, 1940 

# 

KAS GIRDĖT KITUR 
% rametis Plunksnos 

* C^rbininkas 
Philsdel 

M. v k i * . * * ^ r i o r a š t ų g a 

Įima matyti ne tik lietuvių, 

jos centrą. Kada bu^ 
pasiųs į Lietuvą i 
tikslui. 

Birželio 6 d. eidai 
phia, Pa. ' &v- Kazimiero para p 
Čia gyvena ii-' " u s surinko: 
ganietis plunk Monika Kunsaitė 
mm tlarbinin-į Sakaitė $20.23. 
kas Kazys Vi- <>»» Horbeek ir 1 
dikauskas, ku Jankus $8.71. 

Pranas Morkūnas 
Aukštikalnis, Juozas 

bet ir svetimtaučiu (ukrai- i r Juozas Ivaška $1 
nu, rusų, lenkų) laikraščiuo-1 #&** * Morta 
«e. Lietuvių laikraščiams jis $7.62. 
rašo straipsnius, vaizdelius, *>na Kriaučiūnaitė 
korespondencijas, o svetini ta u ^ Kavaliauskaite $5 
(*ių Laikraščiams 'straipsnius Rūta Degutyte ir ( 
apie Lietuvą ir informuoja c * u ^ $13.93. • 
apie pasižymėjusius Lietuvos ^>na Burduliūte i 
žmones jų jubiliejaus, progo- Jnrgėlionaite $15.93. 
mis, arba jiems atsiskyrus su Joanna Blaveckaite 
šiuo pasauliu. Be to> K. Vkli- ta DeLionaitė $11.39. 
kauskas yra didelis šalinin-' Angelą Rainikiūte 
kas tarptautines Esperanto Buividaite $5.25. 
kalbos, kurią pats gerai mo-Į Mate ir Albinas 
ka ir yra išleidęs net vado- $7.60. 
vėlį Esperanto kalbai pažin- Teofilė Aukštikalnį 
tj, Edviną (Jinkienė $24. 

Už tuos ir kitus nuopelnus' E l e n a Plikis, ir 
Lietuvai, praėjusio balandžio J<*ubauskas *W.13. 
mėnesį Lietuvos vvriau^ybė R u t a B^vičaite u 
per generalinį konsulą J . Bu-1 Užd*viHiūte $10.84. 
drį K. VLdikauską apdovano- E t a " Janušauskaite 
jo Gedimino ordinu. Rap> n a P ^ v i č i ū t ė $18J7 

Angelą Sarapaitė i 
Kondrotaite $11.71. 

Ona Ridikienė $28.1 
Veronika' Lautkieni 

Sėkminga Rinkliava 
WorwJBter, Masą. — Kata

likų seimelis, Bostone, nuta-| bažnyčios durų $48.85 
rė rinkti aukas sušelpimui' Ona Žiurinskieaė pi 
karo pabėgėlių Lietuvoje, uyčios durų $10.67. 
Tam tikslui Worcester abiejų Nepažymėtų aukų 
parapijų Federacijos skyriai'Aukos surinktos gatvi 
(13 ir 33) išrinko komitetą* į birželio 8. 1940 

-* kurį įėjo: 
Garbės pirm. kun. Augus

tinas Petraitis, pirm. Kastan-
tinas Akstinas, vice pirm. dT. 
P. VaJkšnoras, rast. M. Pau-
liokonienė ir V. Kraunelis, 
ižd. kun. Kastantinas Vasys, 
iždo globėjai V. Liutkienė ir 
V. Giavickas, korespondentai 

^ T. B. Mažeikienė ir V. Bla-
veckas. 

Alinetas komitetas gavo 
leidimą viešai rinkliavai (Tag 
Day) birželio 8 d. ir darbas 
jau atliktas. Del dabartinių 
aplinkybių Lietuvoj, pinigus 

Šv. Kazimiero para] 
Andrius Giraitis . . 
Ona Žiurinskienė . . 
Ona Ridikienė 
Em. Baltramaitienė 
Magdė Krapavikiem 
Jonas Sabulis . . . . 
Mikai. Gelucevi^iūte 
Ant. Kriščiūnaitė . . 
Vladas Rimša 
Marė Aleknavičienė 
Vincenta Zinkienė.. 
Kaz. Lekeckas . . . . 
Jurgis Laukaitis . . 
Jonė Blaveckaite . . 
Rita Degutis 

nutarta pasiųsti į Federaci-| Marė Morkūnienė . . 

3E 

ii 

DUODAM PASKOLA 

PIRMŲ MORGIČIŲ 
Chicagoj ir Apielinkėj. Lengvais Išmokėjimais: 

kiniui, Pataisymui ir Statvmui Naujų Namų. 

MOKAME *\% 
Dividendų Už Padėtus Pinigus. W * / 

Kiekvieno asmens ta upiniai yra apdrausti iki $5,00 
per Federal ISavings & Loan Insurance Corp.3 

\Yashington, D. C. 

Dėl infoiinii.eijų kreipkitės į; 

: ; L _ , , 

EDERAL5AVINGS 
,ND LOAN ASSOCIATION 

Of CHICAGO 
2202 West Cermak Rd. Ovicago, 
Tel. Canal 8887 Ben. J . Kazanaiukas, s 

RAŠT1NKS VALANDOS: 
Kasdien nuo 9* ryto iki 5 v. v. 
Ketverge nuo 9 ryto iki 7 v. v. 
Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną. 

^ 

P 
I galima, 
minėtam 

mios per 
3ijos na-

tr Ona 

Veronika 

ir C. 
Sakaitis 

18.20. 
Či raitės 

ir Ade-
5.20. 
Ona Po-

ir Ieva1 

i ir Ri-

ir Juzė1 

Seilius 

iūtė ir 
{37. 

Jenie 

r Irena 

ė ir O-
L 
ir Rita 

10. 
bg prie 
Jm 

irie baž-

$13.14. 
rese 

iPijos: 
. $35.00 
. $33.19 
. $.13.60 
Į $27.00 
ė $22.6j 
. $21.87 
I $21.29 
. $iy.^; 
. $19.00| 
i $18.39 
. $17.77 
. $17.51 
. $16.62 
. $15.8-4 
. $15.52 
. $15.07 

s 
Pir 

1 
X>.00 

IH. 
sec'y 

U 

Respublikonų ipartijos suv 
riaus Vanderbergo kandiuati 

^ — • — ^ — — . — • — ^ — ^ — — — — ^ ^ — _ ^ — 

Marė Dabravalskiūtė $14.97 
P. Bogužinskienė . . $14.61 
Ona Burduliūte $14.47 
Emil. Venslauskaitė $13.20 
Lucė Nastaravičienė $12.42 
Ieva Jurgelioniūtė $11.79 
Petras Alavošiiis . . $11.56 
Ona Sakaitis $11.3G 
Marė Valatkevičienė $10.39 
Elena Grigaliūnienė $9/75 
Adelė Aliukienė . . . . $9.12 
Ona Sviklienė $9.02 
Ona Bruožienė $8.00 
Agota Lukoševičienė $8.20 
Emilija Laukaitytė $6.42 
Mary Sullivan $5.98 
Vikt. Seniaufskienė i{$5̂ )2 
Joanna Urmonaitėj $5.21 
Ona Grigaliūnienė . .$5.14 
Ona Bulvičienė . . . . $5.61 
Ona Bruožienė $4.78 
Marė Dabravalskiūtė $1.87 
Petronė Bačinskienė $1.50 
Aušros Vartų parapijos: 
Leoną Meškiniūtė* . . $18.15 
Marcelė Meškiniūtė $17.83 
Agota Kastpsarienė $15.21 
Ona Šilalienė . . . . $15.00 
Marcelė Bakšytė . . $14.78 
Elena Platukienė . . $13.40 
Petr. Kuzmickienė $11.50 
Bronė Sprikaitė . . $11.27 
Ona Žiedaitienė ' . . $11.0'i 
Rūta Čiupaitė $10.55 
Agnieška Čepulienė $10.37 
Stasė Deltuvaitė . . $9.56 
Marijona Struokienė $9.34 
Aleksandra Gailienė $9.13 
Marcelė Kirmilienė $7.78 
Rita Tamulevičiūtė . . $6.61 
Adelė Pigagiūtė . . $6.60 
Kristina Meškiniūtė $6.46 
Antanas Kirmilas . . $6.2<-
Rožė Nedzinskaitė . . $5.98 
Ieva Jazukevičiūtė . . $5.97 
Ant. Volungevičienė $5.45 
Elena Gvazdauskaitė $5.35 

Kidneys Mušt 
Clean Ouf Acids 

Excess Acids and poisonous wastes in your 
blood are removed chiefly thru 9 million tlny 
delicate Kidney tubes or fllters. And noii-
organic and non-systemlc dlsorders of ths 
Kidneys or Bladdermay cause Oettlng Up 
Nigbts, Nervousness, Leg Pains. C .reles Ųn-
der Eyes. Dizziness, Back»che. Swollen 
Ankles. or Burning Passages. In many sucn 
cases the diuretic action of the Doctor's pre-
aeription Cyatex helps the Kidneys dean^out 

DlUS " 
Bzcess Acids. This plūs tne palliative work of 
€yalex may easily make you feei likę a nęw 

a few days. Try Cys*ex under 
of money back unless com-

«J. Cystex coste only 3c a dose 
tt druggista and the guararitee proteets you. 

f ^ 

person in just 
the guarantee 
pietely satisfled 

SHE L0ST 20 
POUNDS OF FAT 

Feel full of pep and possess thfl 
tiender form you era ve—you caa't 
K you Hsten to gossipers. 

To take off exeess fat go light oa 
tetty meats, butter, cream and sug-
%iy sweets — eat more fruit and 
t«*getabl«s and take a half teaspoon-
JuJ, of Kruschen Salts In a glass of 
fcot water every morning to elimi-
aate excess waste. 

Mrs. Elma Verirle of Havre de 
Grace, Md., writes: "I took off 20 
Jbs.—my clothes flt me fine n»w." 

No drastic cathartica—no consU-

BBition—but blissful daily bowel ac-
on when you take your HtUe daily 

doae of Kruschen, 

* * * * ::^NW»S 

W$M 

ižiavinie Pliiladelphijoje delegatu c 
ra. Centre yra gub. Dickinson. (Ac 

Julė Katiniūtė $5.02; čius, 
Marė Čiraitė $4.93 ^ake^ 
Rūta Čiraitė $4.G6 $2.00 
Elena Skamarakaitė $4.65 I. 
Marijona Kalifmaitė $4.43 nė, i 
ėlena Leonavičiūtė . . $4.31 Al, 
Emilija Buloniūtė . . $4-13] lausl^ 
Virginija Leketaitė $3.96 Kun« 
Marijona Baliukonytė $Ą,69 sielia 
Irena Baliukonytė . . $3.45 nė, 
Rita Šilalytė $3.31 
Elena Dusevičiūtė . . $3.30 
Elzbieta Kalifmaitė $3.28 
Aldona Baliukonytė $3.US 
Bronė Kazlauskaitė $3.16 
Ona Kuzmickaitė . . $2.89 
Rita Tamulionytė . . $2.20 
Elena Kalifmaitė . . $2.10 
Albina Matačinskaitė $.63 

Aukotojų vardai 
Šv. Kazimiero parapijos: 
Kun. Aug. Petraitis $25.00, 

P. Lengvinis $10.00, šv. Var
do Jėzaus draugija $10.00, šv. 
Petronėlės dr-ja" $5.00, S. L. 
R, K. A. 41 kuopa $5.100, M. 
fC Kulišauskas^ A. Keršis, 
P. Nemurienė,. M. Grabaus
kienė, K. Seįrkus, Mr. and 
Mrs. J. Bulv.iclu S. Jogis, M. 
ir S. Linauskai, Šimkienė, E. 
Baltrušienė, M. Krapaviekie-
nė, A. Valatkevičius, F. Šim
kus, Žilinskienė, P. Palevi-

liūtė, 
cevič 
Liutl 
K, 1 
P. E 
P. \ 
Mažę 
Radž 

i 
Ši 
s: 
n 
š: 
8 

LEO NORK 
OF 

DISTRIBUTOR 

Ambrosia & N 
B E E R : 

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padary 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, 
sprendė padirbti dar geresnį alų, 
TAR. Ši's Alus yra pagamintas iš 
sies produktų. • 

Urmo (wholesale) kainomis pri 
įstaigas. Visuomet kreipkitės x>as 
greitą ir teisinga patarnavimą. 

2423 West 64th St. T< 
^ \ » " 

rSICK, NEF 
CRANKY "I 

I 
Then Read WHY 
Lydia E. P i n k h a m ' s 
Vegetable Compound Is 
Real" Woman's Friend"! 
Some women suffer severe. tnonthly , &&įįA 
pain (eramps, backache, headache) due | j 
to female functional disorders while jŠ|| 
other's nerres tend to become upsefilbnd 
they get cross, restless and moody. V is made 

So why not take Lydia E . Pinkham'u r o o t s . ? 
Vepetable Compound made especially specuU 
to help tired. ruu-down. nervous wom- Famo 
en to go smiling thru "difficult days." Compou 
Pinkham's Compound centains no opi- of the n 
ates or habit-forming ingredients. It obtainal 

PASI 
< 

Pardavimui 
fletis namą 
ąuette Pai 
karSto van 
Moxart St., 

Noriu iši 
uiika mūrii 
ant įrengto 
mažą morg 

Jo 
2317 

K l i 
liendon f 

Vietos tik 
tas randasi 
lyje. Atsišai 

7242 fc 

PARĮ 
Pardaviin 

kambarių i 
apylinkėje, 
pėdų lotas. 

Alsišaukit 

lemonstracijos už senato 
me teleplioto) 

S. Janeaeuskas, R. Kan 
ričienė, P . Kvetinska po 

Griškienė, M. Galeckie-
\.. Adamskienė po $1.50. 
, Žvaliauskas, O. Kaz-
:ienė, J. Zmejauskas, V. 
aitis, P. Juška, M. Ki-
uskienė, M. Kur.ielaitie-
M. Piragienė, O. Pečiu-

M. Kupstienė, A. Ka-
ius, K. Paulukonis, V., 
denė, A. Tamulevičiuj ! 
3anis, Augustinavičienė, 
lačilienė, A. Pili poniutė,! 
fankus, J. Stašaitis, Ri 
ika, G. Samuolienė, A.' 
ius, E. Damijonaitien^ i 
(Tęsinys 6 pusi.) 

F O R 
T C H I N G 

S K I N 
JT Kenčiate meziejmią, 
adegimą, arba odos ligą? 
[ekentėkit! Žemo per 30 
iet« gelbėjo žmonėms. Pa-
ilina eezema, išbėrimus, 
pnogus ir kitokius odo* 
egaiavimus. Pirk Žemo 
iandienl Visuose .aptieko 
e. S5c. 60c. $1.00. 

1 
IS prieža 

parduoti nu 
liko. Marųu 
trys lietai. 

Namas, 2 
2 karų gari 

Namas, 2 
štu vande: 
$6,2Q0. 

3 lotai p 
g-vių pardu 

Bridgepor 
tai arti 
Kaina $5,50 

Atsišaukiu 
Tel 

HOLL 
Svetainė 
rinkimam 
vėms ir 
p a r e n g i m 
Mykolas Ir 

2417-19 
Phone 

Remki 

US, Jr. 

iectar 
tą Chicagoj. Visi geria 
prie to išdirbėjai nu-
kurį užvardino NEC-

importuotų pirmos rū-

stato j alines ir kitas 
NORKŲ, kur gausite 

* 

>1. Hemlock 6240 

P i r m 
JU( 

gelynan 
Parduodama 
1 bušelis i 

15 

STAN] 
110 So. 

WOI 

Tel. Oi 

CONI 
Fotogr 

Studija jren 
' \ mos rūšies 

derniskoniis 
mis ir H 

^ Šviesomis. L 
G a r a n t u 

! 420 W« 
> Tel: Bisnj 
> Res. 

S}> 
# 

EVOUS 
EVERY O 
MONTH"m 

i from nature's own beneficial 
nd herbs — each with its own 
purpose to H E L P WOMKN. 
us forover60years—Pinkham's 
nd is the best known *nd one 
•jost effective "woman*»" tonica 
>le. Try it! 

Pi 
Tą liii 

M 

KEISTU 

t 
Tel. Cali 

C L A S S I F I E I 
[IBftKITK ĮSIGYTI 
SKAŽV >AMĄ 

v 
modernus naujas du-

JL. Randasi prie pat Mar
ko. 4 ir 5 kambariai, 

dens šiluma. 7144 soiuli 
tol. KAlHliffe 1022. 

— — — - ^ ^ — — — ^ — — — — 
ORI MAINYTI 
nainyti 6 fletu moder-
ų namą, garu apšildoma 
s f ar mos. Namas turi 
iči. Atsišaukite: 
hn Chmielinski, 

X. KockwtU St. 

LNDON FLETAS 
lėtas. 2 dideli kambariai, 
del dviejų žmonių. Fie-
pimume aukšte užpaka-

Likite: 
k>. 1 .lirt'ield A\ euue 

t)AVIMl'I NAMAS 
ui 3 metų senumo 6 
Dungalow Beverly Hills 

Garu apšildomas. 50 
Nauji įrengimai, 

e: Tel. Bever.y 31150 

»AKDAVIMIT 
sties vyro mirties turiu 
losavybes, kurias jis pa-
ette Parke: Krautuvė ir 
Kaina $12,500. 

fletai po 6 kambarius, 
įdžius. Kaina $6,700. 

po 4 kamb. fletai, kar-
niu apšildomi. Kaina 

>rie 70-tos ir California 
odami už žemą kainą. 
te: Kraufuve ir 5 fle-
35-tos ir Halsted g-vių. 
0. 
>j 3553 So. Halsted St. 
!. Yards 5118 

Atnaujinkite 
NMIH 

"1)1 STLESS » 
Apkainavimas 

( 
Darbas < 

D61 Specialių 

COBIPLETE 1 
ToU'fonas 

PARDAVIMUI 
i'ardavunui nam 
šuj; tavernas ir 
bariai pirmame 
radžius. Taverno 
ji. Parduosim 
SS-čios gatvės. 

PROH>ect J 

rwooo INN 
renduojama susi-

,s, parems, vestu-
visokiems kitiems 

a m s . 
Flzbleta Gudauskai 

Javininkai) 

VVEST 43rd ST. 
Virginia 9780 

ite Lietuviskę 
Žydukę 

NATHAN 
KANTER 
MUTUAL 
UQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

o s R ū š i e s 
)DŽEMIS 
os ir žolynams 
i bušeliais ar vežimais 
>5e; 5 bušeliai $1.00; 
bušelių $2.50. 
LEY GAVCUS, 
Ridgeland Ave. 

1TH, ILLINOIS 

i& Lawn 193J-l 

tAD 
alas 
gta pir 
su mo-
užlaido-

ollywood 
> a r b a 6 
o t a s. 

est 63rd Street 
io — ENGl»wood 588a. 
— ENGlewood 5840. 

aDRAUGOM 

PIKI 
Rugsėjo 2 

VYTAUT 

PARDAVIMl 

Sporto reikmeny 
rankiai cigarai, 
še, saldai nes, m 
ir kitas tavoras. 
Parduosiu tiktai 
nepageidaujami. 
West 03rd Str< 
64 »0. 

LABAI 
Storas ir 3 fleta 
Karstu vandeniu 
dos $50. j menei 
pylinkėje. Mainys 
lių akerų žemės 
netoli Chicagos. 
silankykite: • 40-
(antrame aukšte 

PARDAVIMUI 
' Norime išmain 

kambarius namą 
a n t m a ž e s n i o . A 

;t»4 I S o . A 

III IkALl.NtiOS 
Reikalingos keli« 
kaipo patarnaute 
sišaukite: B. \Vol 
(iison St., Chirag 

PARDAV1A 
Pardavimui 3-fie 
purtė. Atsišaukite 
.IUH. ŽKJtO tMHlth 

PARDAVIB 
Pardavimui PM 

po 4 kambarius 
Karštu vandeniu 
šaukite vakarais 

0825 So. Wl 
(pirmas 

PARDAVIMU 
Pardavimui Frau 
ern, ant Archer 
Kean Avenue — 
Tautiškų kapinių 
nis, fiksčeriai, sta 
Biznis gerai išdl 
gerai žinoma vi 
Ed. J. Kubaiti.s, 
Avenue, Justice, ] 
Springs 1067. 

VASAROTOJ 
Labai patogi vieta 
rime gražius kam 
ro ir prie upės -
Geras privažiavir 
liu ar traukiniu. ( 
cagos. Kelias 83 : 
Peter Bernotas, B 
\Viscousin. 

^ V ^ K . ^ K ^ ^ ^ - S . ^ V J * . 

ntlK.Vl.JJ> 
MJBKKi 

Turi būti patyrę 
rius arba arkite 
radimas kuris i 
jos visose Suviei: 
Rašykite: Kaz 
Corp.. 4708 So. 
Chicago, 111. 
Lietuviai inžinie 
šios progos. 

REIKALINGI 
Gerai susipažinę 
tema. Naujas išr 
turi kompeticijo 
per visą Ameril 
Kaz Heat Lnteo* 
So. Western A\ 
Tel. Virginia 81 

PARDi 
Pardavimui kūdi* 
metų senumo. St 
Pilka spalva, ger 
einama kaina. At 
KADtlifie 0519. 
I ^ I — M M • - » -N « m • 

GREITAM 1 
Likerio krautuvė 
penkis metua 
Pardavimo prieža 
nesutinka. $3,000 
kitę: 3219 Wcst 

as t o vu m c 
dija įstaigos 44-riy metų gy 

bendrove, kaip mūsų tauta, yra įsteigta 
imu, kurie yra savininkų apgyventa. Ner 
ingesnėe vietot taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAI14 PEE MŪSŲ LENG 
IŠMOKĖJIMO PLAN4, ANT ILGŲ MET 

TO SAVINGS & LOAN AS! 
3236 South Halsted Strec 

omet 4118 Jos. M. M< 
Vftaja 

iki W,oo0.00 Federalln£je įstaigoje. 

i 

ir Pagražinkite 
H» Grindis 
KliOOR SAN DINO-
Dykai — 
IS Metu Put yrimo 
G -a rantuota* 
Sa'ygy 

Saukit* Dabar 
FLOOR SERYICB 
% Normai 4799 

NAMAS IR BIZNIS 
tias, 6 ua n i bartai vlr-

4 pagyvenimui kam-
aukšte. Mūrinis ga-

o fiksčeriai visi nau-
piglal. Handaai ant 
Atsišaukite: Telefo-

9978* 

•. LABOR DAY 
NIKAS 
l d., 1940 m. 
rO PARKE 

UI KRAUTUVE 

ys, meškeriojimo J-
, tobakas, šalta ko-
nokyklos reikmenys. 
i. Įsteigta 10 metų. 
i už cash. Agentai 

Atsišaukite: 2519 
•cet, tel. PROspect 

I PIGIAI 
ai — mūro namas, 
u apšildomas. Ren-
esj. 18-tos gatvės a-
•siu ant lotu ar kei 
a ar mažos farmos, 

Rašykite arba at-
144 so. Paulina SU 
ęh 
[ AR MAINYMUI 
nyti 2 fletu po i 
a Brighton Parke 
a t s i š a u k i t e : 
A-rU»Oan Ave. 

6 DARBl\LNkf> 
ios merginos dirbti 
ojos restorane. At-
>irberg, 932 W. Ma-
go. 

M i i N A A : V Š 
etų namas Brldge-
e: ILasiiuierab Lsu-

\%alla«*e Mrrei. 

M UI NAMAS 
loderniškas 2 fletų, 
s mūrinis namas, 
i apšildomas. Atši

po 6 vai. 
'ashtcnaw Ave. 
B aukštas.) 

UI TAVERNAS 
i and Ed4ie'8 Tav-
Avenue vieškelio ir 
1 blokas šioj pusėj 

ų. Parsiduoda biz-
akas; viskas gatava. 
Lrbtas. Lietuviams 
ri eta. Atsišaukite: 

Archer and kean 
RliuoLs. Tel. Wlllow 

JAMS ATYDA 
a vasarotojams. Tu-
ubarius — prie eže-
— netoli miestelio. 

mas su automobi-
62 mylios nuo Chi-
ir 45. Kreipkitės J: 

bk»x 77, 811 ver Lake, 

^ 

ĮiGAS SALES 
DŽKKILS 
es šilumos inžuiie-
ektas. Naujas iš-
neturi kompetici-
nytuose Valstijose. 

Heat lateasifier 
\V estėm Avenue 

eriai, nepraleiskit 

PARDAVĖJAI 
ę su šilumos sis-
radimas, kuris ne
oš, bus plečiamas 
Ika. Atsišaukite: 
įsificr Corp. 4708 
ve., Chicago, 111., 
799. 

>A\1MI'I 
kio vežimėlis, 1H 
torkline išdirbystes. 
rame stovyje. Pri-
tsišaukite telefonu: 

PARDAVIMUI 
su baru. Biznyje 
Uždarbinga vieta. 

astis — partneriai 
0. nupirks. Atsi&au-

63rxl Street, 

> 

pvavimas, 

i ant 
rasitt 

JVO 
!TŲ! 

SOGIATION 
et 
[oseris, Sec'y. 

. i 

file:///Yashington
file:///Viscousin
http://ntlK.Vl.JJ
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Kas Girdėt Kitur 
SĖKMINGA RINKLIAVA 

(Tęsinys iš C pusi.) 

Vietor Sepavich, Pūrai, B 
1 Morkūnas, B. R. Sarapas, J. 

Laugaliene, A. Pauliukoni.s 
W, (Jrėška, Y. Parulis, S. S. 
Photo D. Studio, J. Karalie
ne, Dr. Charles Ooissant, A. 

Kvaraciejiene, K. Anions, I Kriščiūnaitė, A. Valatkcvi-
Mrs. M. Witkage, J. Ambrose, čius, J . Nanartavieius, V. A-
dr. A. Karapvirius, Marioms Sipavičiene, J. Čeliauskas, J . 
ir Denaris M. Janriauskie- Povilaitis, J. Povilaitis, Pr. 

i 

ne, C. Juškienė, A. Lankinin- Jurgelionis, M. Alekniene, A. 
kas, dr. P. Lankenner, P. Šelale, J. Polube,^kas, M. Se-
Kriaueiūnas, Kavaliauskai, reieikiene, J . ir O. Ridikai, 
A. Zaleckas, J. Oalevieius, J . P. ščiuka, Kaz. Pauža, J. 
Bacys, P. Sakalauskas Izah. Dapkūnas, J. Stoškus, lf. S>I-j 
Truskauskiene, K. Matuliene, mniškiene, A. Kašėta, O. Vo-
J . Pocienė, Piktelienė, Kaž. syliene, O. Klapatauškiene, J. 
Statkiene, A. Ivanauskas, 0 . Ambrose, J. Baeinskas, Juoz. 
Truncienė, A. CJreiėaitis, Mrs. Svirskas, A. Grabauskas, M. 
S. Shirley, I. Jurgelioniene, Cepulioniūte, O. Cepulionie-
0. Bnrduliūte, V. Blaveekas, ne, A. Kondrotas, P. Bogu-
W. Delionis, 0 . 'Ramanaus- žinskiene, A. Parulienė, P. 
kienė, A. Kalakairskiene, S.1 Paruliūte, A. Paruliūte, 0 . 
Jankauskas, A. Petruk.itis, I. Senkevieienė, M. Bartkiūte, 
Saldiene, B. V. Janušauskas, R. Klapatauskaite po $1.00. 
P. Butkevičienė, K. Grigienė, 

Respublikonų kandidatas į prerrdentą Wendell Willkie sužavi suvažiavimą. Jis entu
ziastiškai eina per demonstruojančia, minią įplatfoiyną. (Aeme telephoto). 

Degučiai, P. Sidabrą, R, Sei
lius, Staniulevieiehė, Sakai-
tienė, 0. SeiLiūtė, Aukštikal
nių Šeima, June ir Joseph 
Cibas, A. Kondrotas, J. Pa
tašius, J. Daučiūnas, S. Bug-
naitis, W. Žiuromskienė, Tag-
man Bakery, J. Slavickas, J . 
Lukoševičius, J . K. Žemaitis, 
V. Rimša, A. Aleksandravi
čiūtė, Matukaičių šeima, V. 
Galevičius, J. Bagurskis, Fe-
lix C. Miller, Mary Vaitule-
vieh, A. Vaičiulionis, Grigo 
niai, O. Laurinaitis, A. Et 
hier, A. Bakanienė, Šiugždai, 
K. Bendoravičienė, R. Bar
kauskienė, L Talačkienė, P. 
Gužauskai, Tąparauskiene, J. 
Lenkauskas, Bublienė, Staliu-
lionienė, Švedienė, Kalantie-
ne, E. Šimkienė, J . Slavins
kas, A. Andriuška, Jerusevi-
ciai, Vu Jankus, Virbašienė,' 

Labdaringa draugija $5.00 
J. Žemaitis ir J. Grigaitis 

$2.00. 
Aušros Vartų parapijos: 
Šv. Šeimynėlės dr-ja $5.00 
Adomas Kadarauskas $1.00 
Aleksandra Ganienė $1.00 
Emilija Zakarienė . . $1.03 
Jonas Platutsis . . . . $1.00 
Gamskis $1.00 
Viso surinkta Šv. Kazimie

ro parapijoj $877.98. 
Viso surinkta Aušros Var

tų parapijoj $313.84. 
Išlaidos $74.75. 
Gryno pelno . . . . $1,117.07 

Rast. M. Pauliukonienš 

pė" . Jaunuoliai prižiūri ŽJ- £ ) a U 2 LietUVlU 
lę, 'persodinėja gėles, mede- r> • - A I V 
ii«s, apkarpinėja šakeles wBai*e Aukštesnes 
tvarto darželį. | Mokyklas 

Visam jų darbui padeda \x Wilkes Barre, Pa. T - Šio-į įtraukti į LRKSA ir bendrai 
nurodo klebonas kun. Vilku- n^8 dienomis Wyoming Klo- : lietuviška jude^ma ir vei-
taitis. ' jmo aukštesnės mokyklosj k i m ą > Jaunuoliai, "dėkitės prie 

(High Schools) ir akademi 

vus ir globėjus, bet ir (pla
čiąją visuomenę. i 

Mūsų didžiausiu noru yra,, 
kad bent dalį tų jaunuolių,! 

Parapijos sodahecių rei į 
. f . . .. . ' ^ jos išleido šimtus abitunen 

gianu šokiai esti ir vasaros!, m • , . , ,. 
tų. Tarp jų randasi dano- he 

metu. Svetainė vėsi, naujos 
grindys, griežia hfrangi or
kestrą, todėl ir jaunimo kas 
ketvirtadienis prisirenka pil
na svetainė. 

savųjų. (OJ 

tuvių jaunuolių. Ypatingai 
daug lietuvių abiturientų iš
leido Wilkes-Barre, Kingsto-
no, Pittstono, Plymoutho, Bd-

los, kurios randasi tirštai lie
tuvių gyvenamose vietose. 

Pavyzdingas 
Jaunimas 

Cleveland, O. — Šv. Jurgio 
parapijoj susiorganizavo jau
nuolių būrelis, žinomų kaipo 
" šventoriaus darželio gru-

i wardsvillės, Luzernės mokyk 
Sodaliemj pirmininkė yra 

Julija Alaburdaitė. 
Bažnytinis cboras jau turė

jo dvi pamokas operetės Tik dalis iš tų jaunuolių 
"Toreador ' . Operetė bus at-| turės laimės siekti aukštojo 
vaidinta rudenį. Visi vaidi-, mokslo, o dauguma, dėl savo 
los uoliai lankosi į pamokas, tėvų ir globėjų neturto, tu-
Operetėj dalyvauja virš 3©, rės ieškotis darbo. Bet kiek 
asmenų. Chori'stai sužavėti į§ jų darbus gatfĄ Tai yral 
gražiu veikalu. Gintare problema, kuri surūpina ne-' 

tik pačius jaunuolius, jų tė-

DON'T 
NEGLECT 
ACOLD 

Krutinės slogos, kurios gali išsi
vystyti J nelaimę, paprastai p»-
engvicja pavarto jus raminančia, 
-:i.huu'ią Musterole. Musterole nė
ra tiktai mo>iė. aunu >>u U M U . / 
KM-inilaiit." Milijonai yra \arto
je ja per 25 m. Daktarai rekomen 
duoja Galima «cauti antiekose 

• 

A. A. Kun. Jom M o s Gėles Mylintiems. 
Vestuvėms. Baitkie 
tams. Laidotuvėm.' 
ir I'uošimains. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENTTE 

Phone LAFayette 5800 

WOLK S T U D I O 
1 9 4 5 VVest 3 5 * Street 

MODERN. 

COMPLETE 

7Ae 7tvtes/Wej6&~Jf 

ADVANCED PHOTOGRAPHV 

I.OVVEST POSSIBLE PR1CES 

PHONE-tAFAYETTE'2H13 

KLAUSYKIME 
Saltimiero Rytmetiniu 
W . H. I. rm 

Atvaizduojamas paminklas bus pastatytas Šv. Kazimiero kapinėre prie a. a. Kun. J. Juškos kapo. 
Iškilmingos dedikacijos ceremonijos jvyk3 sekmadieni, Liepos-July 7 d., 1940 metais. 
Norėdami pagerbti įsteigėją ir parodyti me.lę jų geraširdžiai vadui, švento Kryžiaus C. T. O. 
Jaunų Vyru kliubo nariai nutarė pastatyti paminklą jo atminčiai Kadangi neturi gana lėšų tą 
sumanymą jvykdinti, jie kreipiasi į vi uomenę pagalbos; prašo visų prisidėti prie steigiamo fon
do. Visos aukos, ta'.p didelės taip ir mažos, bus priimtos su dėkingumu. 
Norime padėkoti tiems, kurie jau prisidėjo ir ii anksto dėkojame tiems kurie padės ši užsimojimą 
įvykdinti. 

AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI 
Paminklo Fonde buvo $315.00 Mrs. Kondratas . 
M r. & Mrs. P. Wenglinskis 
Mrs.. Norbutiena 
Mr. & Mrs. Bistras 
Mrs. Trucinski ir sūnus . 
Mrs, R. Telenie 
Mrs. A. Yucus 
Mrs. Dombrou ». 
Mrs, Grananta . . 
DfTORMACI"; 8AU1 

• • • • • • • • 

5.00 
5̂ *00 
2.01 
2.00 
1.00 
1.00 
r.oo 
1.00 

Mr. J . Kavaliūnas . 
Mrs, E. Dubrock . . . 
Mrs. Shulis 
Mrs. Gregait 
Mr. A. Dambrauskai 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

.50 

AL. 

Viso $338.50 

YARDS 6952; J. P. KAVALATJSKAS, REP. 6590 

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

SEELEY 6103, AEBA SAUKITB TELEFONU EEPUBLIC 6590 

LIETUVIŠKI) RADIO PROGRAMŲ 
R A Š T I N E 

6912 So. Wertern Avenue 

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 KIL. 

PROspect. 4050 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite niūsu radio programo Antradienio Ir 
geStadlenlo rytais 10:00 valandą, Iš WHIP stoties (1480 k.) 

So Povilu Saltlmleru. 

iii 
A. A. SESUO M. ELZBIETA 

(Katarina Baidokaitš) 

Mūsų mylima Segele M. Klzhieta m'nv 19-M) m., 
birželio 30 d., 6:50 vai. ryto. 

•A. a. Sesele gimė Ii386 jn. gruodžio 4 d., Šventa-
žeryje, Suvalkuose, Lietuvoje, duktė Prano Baido
ko ir Rožes Bergiūtės. Velione išgyveno Vienuolyną 
šventuo.-e apžaduose 29 metus. 

Paliko nuliūdime: Sv. Kazimiero Seseris, savo my-
14mj> brolį, sesute Marijona, svainj p. Kaziileviriu, 
jo šeima ir gimines^ Mt. Carmel, P^nnsylvania. 

Laidotuvės įvyto trečiadienį, liepos 3 d. Gedulin
gos pamaldos prasidės 9:30 vai., šv. Kazimiero Se
serų koplyčioje, 2(K)1 W. Marąuette Rd., Chicago, 111. 
Po pamaldų bus nulydyta į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuolankia,i prašo maldų už jos vėlę. 
Šv. Kazimiero Seserys, sesuo, brolis, ir gimines 

• t v ' i r S EASY f» actt 

CURLS 
IEW "AITOMATIC 

»AlN0.1IJUi» 

SIMPLY...CurlAsYouComb 
Here» lh» lest word in *oty curlin« 
•icthods. I l ' i H»« *•" "Automolie" 
lollocurl. with o r«g«1or eomb ot on» 
•nd and a mogic di»app*arinQ comb 
Ot lh« ©th»r Yo« timply c«rl a» yo« 
comb . . . wilh orto ond yo« comb. wilb 
th« othor yo* curl oatily. o»«ekly ond 
wi»h beootr *bop perfee- Only 
lion. On tolo oi yo«r locol 
doparlmont. varioty er 
choin storo. 
9t aJJ Typo* of CmrU. tJagJoU, mf 

25* 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th Ava. 

LAIDOTUVIŲ / DIREKTORIAI 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III AMPC PATARNAVIMAS 
H m D U L H l l U L DIENĄ IR NAKTĮ 

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE D Y K A I 

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

Aūttiony B. Petkus 
P. J. 

6834 So. Wes te rn Ave. 
GEOvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Petkus 
Laciawicz ir Simai 
J. Lfnlevičius 

4704 S. Western Avenne 
Phone LAFayette 8024 

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

_ — — ^ — _ ^ _ — — ^ — — — ^ - ^ — 

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 
Antanas M. 

3319 Litnanica Avenne 
Phone YABds 1138-1139 

3307 Litnanica Ave. 
Phone YARds 4908 



Pirmadieni?, liepos 1 <L, 1940 BRIŪU S H 
t? 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
^ h 

Žinia 
Namų Savininkams 
Ir Norintiems 
Jais Tapti 

Ben. Kazanauskas 
* _ 

Dabar laikas. Pradekite 
nuo liepos 1-mos dienos ir 
duokite savo pinigams darbo, 
kad jie neštų jums naudę, ne
laikykite dvkus sudėtus kur 
nors bankiniuose baksuose. 
Suprask lietuvi, kad sunkiai 
dirbi patsai, duok ir savo pi
nigams darbo. Kiekvienas 
tavo sunkiai uždirbtas ir su
taupytas doleris teneša nau-
dij, ir dirba. 

Tai padaryk šiandie, eik 
į Simano Daukanto Federalę 
Bendrovę, adresu 2202 West 
Cerinak Road, pas sekretorių 
Ben J. Kazanauska. ir klausk 
informacijų. Jisai mielu noru 
nurodys ir suteiks geriausius 
patarimus. Jei kartais paties 
Ben. J , Kazanausko nebūtų, 
gal, kur su reikalu išvykęs, 

= 

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

^ 

Respublikonų partijos suvažiavimo Philadelphijoj delegatai šukele nepaprastus raliavi
mus ir paradus po buvusio prezidento H. Hooverio sakytos kalbos. Tuo būdu pagerbtas 
buvęs prezidentas. (Acme telephoto) 

reikaluose. 

West Side. — Netikėtai te 
ko sužinoti ir turiu didelio 
malonumo pranešti Chicagos 
lietuviams, ypač namų savi
ninkams ir tiems, kurie no- i l s M a r i j o n u 
retų įsigyti nuosavybę, kad Bendradarbiu 

J. K 

Simano Daukanto Federalę 
Bendrovė, adresu 2202 We&; 
Cermak Road, peržengė mi
lijono dolerių apyvarta. Tai 
didelė garbe viršminetos ben
drovės sekretoriui Ben. J. 
Kazanauskui, kuris per dau 
giau tlviOesnnt^jnetų 
garbinga i ' įstaigai 
riauja ir pirm. Jonui Kaza 

jonų bendradarbiai, "Kris- busu. Taigi naudokitės pro
taus Karaliaus Laivo" skai- ga. 

klausk jo dukters, Stefanijos| tytojai ir visi gerieji dar- Susirinkime dalyvavo gerb. 
Kazanauskaitės, kuri taip pat buotojai, prašomi dalyvauti kleb. kun. lg. A'lbavieius, ku-
maloniai patarnaus visuose paveikslo nusitraukime. | rįs k a įp visuomet*, taip ir šį 

Žodis kas link buso, kurį karta savo nuoširdžiais pa-
aštuoniolikieriai nutarė taip: tarimais nurodinėjo susirin-
jei rasis pakankamai važiuo- kasiems, kad gražiai rengtų-
tojų tai ims, o jei ne, tai ap-' si ir sekmingįai jpasirodyjbj, 
seis ir be jo. Mano nuomone, išvažiavime savo darbais. 

i kad būtų gerai turėti busą, ir Teko išgirsti, kad nekurio's 
aš kviesčiau kitų kolonijų nares labai aukojasi, kaip tai 

— 

Susirinkimo 

Sveikiname malonius aš-
Uioniolikiečius jfc į graliuose 
nutarimuose ir užsimojimuo
se ir linkime, kad tie gražūs 
norai ir troškimai kuo sėk
mingiausiai pavyktų. J. K. 

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

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto

jus pasiklausyti šiy radio programų, nes bus 

dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-

šias ir vertas jūsų pasiklausymo. 

WGES - Kiekvieną Antradienį - 7:30 v. valu 

• » 

sekrefo-

Dievo Apvaizdos parap. 
Penktadienį, birželio 28 d., žmones, kurie norėtų važiuo-, M. Bukantiene, O. Bankevi-
parapijos mokyklos kambary ti busu, kad kreiptųsi prie eienė, P. Ivanauskienė, ip-nia 
įvyko Marijonų Bendradar- j Pr. Ivanauskienės, arba Onu- Lukošienė, U. Jucienė, p-nia 

\ bių Draugijos 26-to skyriausi tės Bukantaites ir kitų vie- Vaitkienė ir daugelis kitų, 
skaitlin|j^s?M«^irinkį|^a^ ku- tos veikėjų, arba kad ir į kurių vardų neteko sužinoti. 
rį pradėjo pirm. Pr. Ivahaus- ' 'Draugo^ ofisų, kreiptųsi! patylomis ką tai rengia, ma-
kienė, kviesdama Sekretorę; prie kun. J . Dambrausko ir, tyt kokį tai supryfcia žada 

nauskui ir po draug visiems (y^^ Bukantaitę perskaityti [ užsiregistruotų. Jisai perduo-' padaryti. Pažiūrėsime. 

Iš Politikos Klubo 
BOSELAND. — Suvienytų 

Lietuvių Amerikos Politikos 
klubas susirinkimų laikė bir
želio <3 d., parapijos salėj. Šis 
susirinkimas buvo įdomus tuo, 
kad daugiausiai diskusuota 
apie dabartinį karų. Priimta 
rezoliucija prieš siuntimų 
Amerikos jaunimo anapus van 
denyno į karo laukus. 

direktoriams ir šerininkani-s 
ir visiems tiems, kurie turė
jo reikalas su Simano Dau
kanto Federalę Bendrove. 

Taigi, matydami tokių gra-

Kox<'sp. 
nutarimus, kurie Ibuvo priim
ti kaip skaityti. 

Susirinkimas gyvai svars
tė Chicagos ir apylinkės Lie
tuvių Dienos išvažiavimų, ku 

tų aštuoniolikieeiams ir galė
tumėt vykti bendrai su jais 

" " 

PIRKITE NAUJAUSI 

CHRYSLER AR PLYMOUTH 
*žią Simano Daukanto Pede-Į r i s j v y k s i i e p o s 28 d., Mari-
ralės Bendrovės pažangą bia- j 0 s Kalneliuose, Hin'sdale, IU. 
nyje, visi tie, kurie norėtų 
įsigyti paskolą artt lengvų 
mėnesinių išsimokf jimų, dar 
su didesne pagarba kreipki
mės į viršminėtą įstaigą prie 
jos sumanaus ir gabaus sek
retoriaus Ben. J. Kazanauš-
ko, kuris, ištikrųjų, yra toks 
gabus ir sumanus biznierius, 
ir moka vesti visus biznio 
reikalus taip gabiai ir man
dagiai, kad kiekvienas lietu
vis, kuris kartą atsilankys ir 
susipažins, ipaliks amžinu jo 
draugu. Tai mažai yra tokių 
žmonių, kaip jp-nats Kaza
nauskas. 

.Taigi, mes lietuviai, kurie 
i norime saugiai padėti savo 
pinigus ir taupyti, dėkime 

*į Simano Daukanto Bendrovę, 
kuri išmoka tri3 ir pusę nuo
šimčiu; (palūkanų) už padė
tus pinigus ir išmoka ant 
kiekvieno pareikalavimo. Pi
nigai yra apdrausti kiekvie
nam iki peniau tūkstančių 
doleri?. 

Plačiai apkalbėjo įvairius pri
sirengimus, kaip tai — dova
nų knygučių platininių, bu
so reikalų, jei atsiras užtek
tinai važiuotojii, taip pat ir 
nutarė trauktis paveikslų a-
teinantį penktadienį, liepos 
5 d., tuoj ipo pamaldų visi 
susirinks į tą pačią vietą, 
kur atvyks' fotografas ir nu
trauks visą grupę. Už tai ma
lonūs aštuoniolikiečiai, Mari-| 

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

—SMAIL MONTHIY PAYMINTS— 

AUMAKiS 
SOLD, RENTED 
A N D REPAIRED 

• ; - - • • . . . 

L"««te 
— I — II TtAOHN «UOW*N«— 
« M I I M U T I ( M I I ONI.V1M NIW.«UCMIMI •UAIANfl l 

*STAR TYPEVVRITER 
C O M P A N Y 

ROtERT C GOLDRIATT, Mmnuft 
189 W. MADISON ST. 

Phone D E A R B O R N 8 4 4 4 
I S T I M A T E S - F R I E - D I M O N S T R A T I O N 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
WholesaIe Furniture Co. 

6 3 4 3 So. Westėrn Avenue 
REPUBLIO 6051 

r 
INSURED 

SKOLINAME PINIGUS 
ANT PIRMU MORGIČiy 

•ifŠYS? 

Pavasariniai 
Puošnus Drabužiai 
VYRAMS IR JAUNIEMS L 

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
"ti WILL LIK E U S" 

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

PINIGAI Apdrausti Iki $5,©00 per Federal Savinjjs and Loan Insurance 
Corporation, po U. S. Government priežiūra. 

MOKAME 3i% UŽ PADĖTUS PINIGUS 

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

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

JOHN PAKEIi, Secretary 

rf 

m URGENT MESSAGE 
to vvomen who suffer 

F E M A L E VVEAKNESS 
Few wonMn today are free f rom sora* sijrn 
of functional troubU. May be you'va noticed 
YOUR3BLF gettingr restless. moody, ner-
voas,d*pre»aed lately—your work to© much 
for yoa— 

Tben wky not take Lydia E. Piakkara's 
Vegetable Compoum) to help quiet weary, 
hysterical aerves, relieve monthly pain 
(cramps, backache, beadaehet and weak 
dizay faintin^ spells due to functioaal ir-
recula rities. 

For ovcr 90 years Pinkhara's Compound 
has helped hundreds of taousands of we»k 
run-down, nervous "ailinr** wonen to pro 
smilia* thru "difficult days.M Why not give 
tins wonderful "voman's friend a ckanoe 
to aolp YOU ? Try it! m • 

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

Drabužių Pasipuošimui 
ir Darbui 

KAINA NEDIDELĖ 

PAULLEASES 

Tel. VVillovv Springs 1067 
ŠVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

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

Eduardas J. Kubaitis — Frances Kubaitis 
^ 

L 

MEN'S WEAlt 

3427 So. Halsted Street 
Chicago, Illinois 

• t ^ 

NAUJUOSIUS LIETUVOS 

2EMLAPIUS 
Galima gauti: 

*<Draugo" Raštinėje 
Kaina ... . . . tik 40 centų. 
Per paštą 50 centų. 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATL 
INSURANCE AND L0ANS 

Statau visokios ruširs naujus na
mus aut lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau vlsok| taisymo dar
na be Jokio cash {mokėjimo, ant 
lengvų aiėnesinių išmokėjimų 
(Išgauou geriausi atlyginimą U 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai* 
symo apdegusių n a m ų ) . Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale 
kit£s prie: 

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

BERTHA PUZAUSKIS 
VVHOLESALE DEALER - QUALITY MEATS 

MĖSOS IŠVEŽIOTOJA KRAUTUVĖM 

Pristatome visokios šviežios mėsos. 

Daug metu patyrimo mėsos pristatymo 
biznyje 

Trokas naujausios išdirbystes su šaldymo 
{rengimais arba "Refrigerated" 

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

Rezidencija 
6635 So. Rockvvell Street 

Grovehili 0318 
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Dedikacija "Draugo" Radio Programos 
Marianapolio Kolegijai 

(Kalba kun, J . Mačiulio! gyvename laisves krašte ir 
nio, MIC, pasakyta iš WGE, niekas mums nedraudžia sa

vo kalbos ir savos kultūros. 
Kada arkivyskupas Jurgis 

Pirmadienis, liepos 1 d., 1940 

6 stoties). 

Marianapolio Kolegija 
kurta 1926 metais Hinsdale,, Matulevičius, Tėvu Marijonų 

buvusis Generolas, steigė tą 
kolegiją, jis pramatė jos vai
dmenį lietuvių tautos gyve
nime. Arkivyskupas Matule
vičius *išgelbejo Tėvų Marijo-

111., o 1931 metais perkelta į 
Thompson, Conn. Šios lietu
vių kolegijos 14 metų dar
buote jau yra davusi daug 
gražių vaisių. Katalikiškos 
visuomenes jauni vadai — 
tai kolegijos produktas. Ims 
dar keliolika metų, o tuomet 
pamatysime šios kolegijos a-
lumnus pačiose Amerikos lie
tuvių veikimo viršūnėse. 

Būtų gera, kad visa lietu
vių visuomene Am]efrftkojfe 
kreiptų dėmesio į tą lietuvių 
kolegiją. Ypae dabar, kada 
pramatoma, jog ir Vytaut6 
universitetas Kaune bus ver
čiamas Rusijos idealams tar
nauti; gali uždrausti i r lie
tuvių kalbą vartoti, ka%) 
prieš 35 metus buvo uždraus
ta. Taigi, Amerikos lietu
viams teks išsaugoti lietuvių 
kalbą ar kultūrą, nes -čia mes 

nų Kongregaciją nuo išnyki
mo; įsteigimas lietuvių kole
gijos Amerikoje, gal, .išgelbės 
lietuvių tautą nuo panašaus 
ir skaudaus likimo. 

Atgaivinus Tėvų Marijonų 
Kongregaciją, ji išaugo iki 
penkių šimtų narių. Būtų la
bai malonu susilaukti penkių 
šimtų studentų Marianapolio 
kolegijos patalpose. Tada tik
rai apsaugotume labai daug 
lietuvių kultūros., kuri būtų 
kaip kibirkštis, jeigu mūsų 
tėvynėje ir užgestų visa tai, 
kas per 20 metų sukurta. 

Linkime Marianapolio ko
legijai išaugti ir skaičiumi i r 
dvasia iki kultūringiausių 
tautų aukštumos. 

Liepos 2 d. Marijonų 
Bendradarbių 
Susirinkimas 

Cicero. — Kadangi Mari
jonų Bendradarbių Draugijos 
21-mo skyriaus susirinkimas 

vargo besidarbuodami per 10, pripuola ketvirtadienį, liepos 
dienų, bet dabar visi džiau-Į 4 d., bet tą dieną išpuola A-
giames, kad karnivalas pasi-j merikos tautine švente, už
sekė geriau, negu tikėtasi.: tat susirinkimas įvyks liepos 
Pafeirodo, kad laks gražaus 2 d., antradienį, parapijos 

Pavykęs Parapijos 
Karnivalas 

North Side. — Parajpijos 
karnivalas jau baigėsi. 

Nors klebonas, komitetai ir 
draugijų darbuotojai gana pa 

Svarbi žinia lietuyiams 
Geri darbai, ir žmogui mi- nių vedimą. Taigi, Motinos 

rus, iškila aikštėn. 

Praeitą savaitę St. Louis, 
Mo., įvyko katalikiškų ligoni
nių Amerikoje atstovų konfe
rencija. Tai buvo jubiliejine 
(2o metių) konvencija. 

Svarstant ligoninių reikalus, 
konvencija paliete ir ligoninių 
vadų, įkūrejiĮ pasižymėjimus. 
Tarpe kelių kitų ligoninių, 
konvencija rado, kad lietuvai
čių šešerių Kazimieriečių ve
damos dvi ligonines Chicagoj, 
yra geriausiai ir pavyzdingiau 
šiai tvarkomos. 

Amžinos atminties sesuo 
Motina Marija buvo tose li
goninėse tvarkos nustatytoja. 
Nors Motina Marija jau mi
rus, tačiau jos darbai paro
do, gyvi. Jos vardu seserys 
Kazimierietės iš tos konven 
cijos direktorių gavo aukso 
medalį už pavyzdingą ligoni-

Kespublikonų partijos suvažiavimas Philadelphijoje sveikina atėjusį suvažiaviman sa
vo nominuotą kandidatą į prezidentą Wendell Willkie. (Acme telephoto) 

pelno parapijos reikalams. 
Kitas buvo gražus dalykas 

— tai geras susiklausymas 
tarpe darbuotojų, kurie dir
bo minėtame karnivale. Ypač 
posfcebeta graži kooperacija 
tarpe klebono ir parap. komi
teto. Nors į komitetą įeina 
vįsokio amžiaus ir ufcsiėmi-

AUKSO KASYK
LOS; KLIŪVA 
DANTISTUI 

» j Federalinė <4grand jury 
Chicagoj įkaitino dantistą 
Mark Muchow? 50 m. amž., tu
rintį ofisą 5 So". Wabash a ve. 

Traukiamas tieson už pašto 
naudojimą žmonių apgaudinė
jimui. 

Šis žmogus sudarė dvi auk-

Teisėjas Green 
bare mokytoją 

Laidų (užstatai) teisme tei 
sėjas Thomas A. Green smar
kiai išbarė Steinmetz High 
School zoologijos mokytoją 
Mrs. Gertrude Exarhos, kuri 
bandė padėti 200 dol. laidą už 
areštuotą vieną vyriausybe* 

Reikalauja 50,000 
dol. atlyginimo 

Retail Clerk's Union biznio 
agentas Milton Marks traukia 
tieson Ogden-North Public 

Marijos darbai vainikuoja 
garbės vainiku visų lietuvių 
vardą, ypač lietuvių katalikų 
ir visų seserį Kazimieriečių. 

Tegul šis atžymėjimas dar 
stipriau suvienija mus, lietu
vius katalikus, dirbti Dievui, 
•Tėvynei ir artimui. Oi sese
lėms Kazimierietėms, ypač 
toms, kurios dabar yra mūsų 
įstaigų vadėmis, tegul tas pri
duoda kantrybės, ištvermės 
dirbti sykiu iš vien žmonijos 
gerovei, tautos ir Dievo gar
bei, kad mūsų himno žodžiai: 
" I š praeities tavo sūnus te 
stiprybę semia," tiktų vi
siems. 

Visi dirbkime savo pašauki
mo bei luomo darbus taip, kad 
ir mums mirus, mūsų darbai 
likusiems galėtų būti kelro
džiu į geresnę ateitį. 

K. Jeronimas 
• 

Reikalauja mokėti 
teismo lėšas 

Miesto "laisnių" divizija 
turi daug išlaidų traukiant 
tieson nusižengusiuosius. Šim
tai asmenų pereina per mies
tinius teismus "laisnių' ' rei
kale ir iš jų neimama jokių 
teisminiių lėšų. 

Dabar miestas reikalauja, 
Market, 550 North ave., ma- k a d kiekvienam dėl " laisnių' 
nadžerį ir jo pavaduotoją, nusižengusiam teismai skirtų 
Reikalauja 50,000 dol. atly- Į i r teismines lėšas (kaštus), 
ginimo. j Tuo būdu tikimasi subalan-

Skunde nurodoma, kad geg.t suoti minėtos divizijos paja-
18 d. jis į tą marketą nuėjęs 
organizuoti darbininkus. Ma-

. šelpiamąjį darbininką, kalti 
mokyklos kambary Visi Te- S 0 kasykla kompanijas Orego-| r a m ą m o t e r s u ž g a v i m u . 
vų Marijonų Bendradarbiai, no valstvbėj, per paštą skelbė- ^ . . . p . nadžerio pašaukta policija 
"Kristaus Karaliaus Laivo" s i ir pardavinėjo Šerus. ®^o, t _ilTiT ;„,it? ?*ZZ\?Zii areštavo ir per 12 valandų 
skaitytojai, prieteliai ir dar-

pagavęs" apie 600 asmenų ir buotojai nuoširdžiai kviečia
mi liepos 2 d. susirinkti 7-tą 
valandą^ trauksimės paveiks
lą, kurio atvaizdas tilps sjpau-
doje. Užtat prašomi įsitėmyti 

mo žmonių, bet parapijos ir viršminėtu laiku visi būti, 
darbuose visi dirbo, kur tik kad paskui nerūgotumėte, 
reikėjo, kuris ką galėjo, pui- kad nežinojote. Susirinkimas 
klaupiame susikjausymeįj pe taip pat labai svarbus, nes 
jokių užsimėtinėjimų. Laiky- jau bus paskutinis prieš Lie-
damies ir toliau tokios vie- tuvių Dienos išvažiavimą, ku 

iš jų surinkęs apie 167,000 
dol. 

mokytoja ir tas areštuotasis 
priklauso jis tuo būdu su savo meškera1 ..f"""*"" " f . * TV" • jis be jokio kaltinimo buvo 

komunistų valdomai ' . . . „ , ,. . 

mas su išlaidomis. 

Po 24 metų 
paroliuotas 

Pagaliau pasirodė, kad jo 
sudarytos aukso kasyklos yra (kitus aštuonis tos organizaci-

įslaikytas Hudson ave. pohci-organizacijai International La . *̂  _ . _ . į .. , . metų paroliuotas savo , ^ p m . , - jos nuovadoje. Birželio 4 a v n ^ 
bor Deiense. Taip pat patyrė, ° . * . . . , , , . *^Mirma n ^ ^ o ^ r « m 
, , v. , . . . teismas nerado jokios kaltes 
kad si mokytoja yra jau pa- . 
,_. . . , . . . 0 Crt- , . v ir ji išteisino, dėjusi laidus iki 8,o00 dol. u* ,1 , .-. , Byla įskelta vyresniajam pažymėtos tik ant popieriaus. 

Tiesa, jis tenai nupirkęs že
mės plotus, jįfet Jtoje žeirlėje 
nėra jokių mineralų. 

Kai įdėjusieji pinigus ėmė 

nybės, tuomet galėsime daug' ris įvyks liepos 28-tą, Mari-j » s P a u s t i > J i s P r a n e S * k a d o r " 
gražių dalykų nuveikti para-| jos Kalneliuose, Hinsdale, 111. 
pijos ir lietuvybės naudai. Būtinai visi malonėkite kuo 

Pranas skaitlingiausiai susirinkti. 
Valdyba 

ganizuojąs trečią kasyklų kom 
paniją. 

BEMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. Būk teisingu, būsi laimingu. 

iflil*(*d h£ii\t *IL,VE,K n / t rrcn 
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AUTOMOBILIO 
UŽMUŠTOS 
MERGELES 

Dvi jaunos mergelės ntu au
tomobilio nukentėjo ant šali
gatvio Winnemac ave. Nuken
tėjusios yra June Carlson, 4 
metų, ir Barbara Bowen, 6 
metų amžiaus. June užmušta, 
kita paskiau mirė. 

Joms stovint ant šaligatvio 
staiga arti jlų susidaužė du au 
tomobiliai. Vienas automobilių 
nutrenktas ant šaligatvio, kur 
stovėjo mergelės. 

Policija sulaikė abu važiuo
tojus Curt Weber, 65 m., ir 
William Schnackenbeck, 47 m. 
amž. 

"Grand jury" įkaitinti 
trys % *r";ff 

Federalinė "grand j u r y " 
įkaitino suktybėmis H. U. 
Berkson, nekilnojamų savas
čių fimsjps vedėją, 3530 Roo-
sevelt road, ir firmoje dirban
čius jo du sūnus. 

Home Owners Loan Corpo
ration 

jos narius. 
Teisėjas atmetė mokytojos 

siūlomą 200 dol. laidą p a r e ^ 
kęs, kad tokius asmenis, kaip 
ji, mokytoja, reikia išsiųsti į 
sov. Rusiją. Dar klausė, ar gi 
International Labor Defense 
nėra komunistiška? 

"Ne, , : atsakė mokytoją ir 
ėmė verkti. 

Ją atlydėjęs teisman kaž 
koks pusadvoka1;is tuojau pra
bilo, kad teisėjas paliautų ją 
"•buldogavęs. , ,X 

"Sveikas nenurodyk u«;in, 
kaip šis teismas turi būti ve
damas ir tvardomas,' ' atrėžė 
teisėjas Green. "Toki žmonės 
kaip tamsta, neįvertina šios 
šalies. Manau, vra laikas 
mums susimesti prieš faktą, 
kad. kai kurie mokytojai mo
kyklose užsiima vien komunis-
tinę propaganda." 

"Ta i baisenybė," pratarė 
ašaras šluostydama mokytoja. 

"Tikrai baisenybė," atsakė 
teisėjas. 

Paskui teisėjas Green ntoky 
tojos palydovui, liepė išeiti i£ 
teismo rūmų patyręs, kad jis 
nėra advokatas. 

Palydovas pranešė, kad jis 
teisman grįšiąs su advokatu. 

apskrities teismo (Superior 
Court). 

\0hicago Bar Ass'ri komite
tas taksų reikalu iškelia rei 
kalavimą, kad Cooko apskri
ties taksų išrinkimo mašineri
ja būtų pagerinta taip, kad 
būtų galima be didelių sun
kumų kolektuoti užtrauktas 
(ilgus metus nemokėtas) tak
sas. 

Iš Jolieto kalėjimo po 24 
žmonos 

žudikas George Krupka, 62 
m. amž. 

Prieš 24 metus jis nužudė 
savo žmoną ir buvo nuteistas 
kalėti iki gyvos galvos. 

Bet jis turėjo bičiulių, ku
rių pastangomis tik po 24 me
tų išlaisvintas — paleistas iš 
kalėjimo. 

Už suktybes ir 
papirkas 

Kriminalinių bylų teisme tei 
sėjas W. J. Lindsay nuteisė 
puspenkto mėnesio kalėti bu-

John Lord O'Brien iš Buf-
falo, N. Y., iškelia Thomas 
B. Dewey prezidencinę kan
didatūrą respublikonų parti
jos suvažiavime Philadelphi
joje. (Acme telephoto) 

vusį valstybės nedarbo kom
pensacijos divizijos vyresnįjį 
klerką Bobert Meyers, 48 m. 
amž. 

J is pripažintas kaltu san-
kialbiavimu pasiglemžti vals
tybės fondų ir papirkimais. 

•fHAT UTTLE GAME"- •JUST LIKĘ HIS DAD 
fvW BoVŠ N l N E ^ E A R S O U : D , - «5o 
l SA\OTo \UK\ °G(CHAI*t>, | HEARD 
VOU UJBRE PLAYl N'- THE Liwl<3/SME 
-CoDA*:' AHD HE S N O B E S ' : 
e>o ( ASHED HlM HOtO tAOCH HE 
W o M AMD HE 5A^D"SEv/EMTEEN 
C E ^ 5 ' ( ' AN& l SA>to^VMHC U>ST , 
AMO HE SA\D *(TlMMY £>RO\*Nj' . 
tHAT'S "THE SON OF BROU>M UJHO 

AMO HE SA»D * l WOHT <SET THE x 
(Aot4Eyt O I M M Y ou;es I T TO M E . 

HO-Ho -

f JtMpAV Si)RE 
' TAKES AFTER 

H (S OUD CAM. 
Yoon T2>oy 
oJicc NEVE/2 
S E E THAT 
(V\ONEY. OuO "&ROU0N 

H A S ooJEt^ 

SiNCE HE WAS 
A UTTLE BOY-

I 'LU BET TH€ 
FlCST ueTTERS 
Op THE ALPHABET 
;THE Baov^N. 

CHILT5REH 
LE?ARN ACt 

MUAS HoHEST 
HE'D U>(2lTe 

tieson už k o k i ^ tai suktybes 
kolektuojant šiai korporacijai 

os visus tris traukia) priklausančias nuomas. 
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