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TRUMPAI 
P. T. 

Yra žinių, kad prez. Roose 
veltas reikalausiąs kongreso 
dar kelis bilijonus dolerių 
skirti ginklavimuisi šalies ap
saugai. Sakoma, apsižiūrėta, 
kad šiam tikslui paskirtų dau 
giau kaip penkių bilijonų dol. 
išlaidų neužtenka. Prezidentas 
sako, kariuomene turi greitai 
užsakyti, padirbdinti daugiau 
lėktuvų, tankų ir kitų ginklų. 

BALKANUOSE ĮTEMPTA ATMOSFERA 

Automobilių gamintojai 
Fonlas nusprendė tik savo 
kraštui — Amerikai tarnauti. 
J is sutinka šalies saugumni 
savo fabrikuose dirbti lėktu
vus, lėktuvinius motorus ir ki 
tokius karinius gaminius. Bet 
griežtai priešinasi, kad jo tie 
gaminiai būtų parduodami D. 
Britanijai. Tomis dienomis jis 
atmetė vyriausybės pasiūlymą 
pagaminti tūkstančius lėktuvi
nių motorų Britanijai. 

' 

Vos tik spėjus respublikonų 
partijai nominuoti savo kandi 
data į prezidentą, demokratų 
kolumnistai ir spauda tuojau 
susimeta kritikuoti ir peikti re 
spublikonų kandidatą. Pareiš
kia, kad jis yra stambus biz
nierius ir nutolęs nuo darbi
ninkijos. TTC nifliierMT juo 
džiaugiasi. Girdi, prezidento 
rinkimuose tik biznieriai jį 
remsią. Sako, jei toks kapita
listas būtų išrinktas preziden 
tu, darbininkai pirmiausia pa
justų gyvenimo kietumą. 

RUSIJA SKUBIAI 
OKUPUOJA BESARABIJĄ 

Rusijos reikalavimai Turkijai 
BUKAREŠTAS, liepos 1 d. <la gali uždaryti Dunojų, aiš-

- Mažieji Rusijos tankai nu-! kiai gresia Vokietijos intere
sams. leisti orlaiviais -dominuoja že

mutinį Dunojų, Vokietijos bū
tiną vandens kelią su rytais. 

Dėl nevisai aiškių priežasčių 
Besarabijos ir šiaurinės Buko
vinos okupaciją Rusija labai 
skubina. 

Keliose vietose rusų kariuo
menė perėjo nustatytąsias su
tartimi ribas. 
Tuo pačiu laiku Bukareštan 
ateina pakartotini pranešimai, 
jog Rusija reikalauja Turki
jos, kad paskutinioji įsileistų 
Rusiją Dardanelių kontrolėm 
Pagal susitarimą su Maskva, 

Romunijos kariuomenė iš Be
sarabijos ir šiaurinės Bukovi
nos turi išsikraustyti iki tre
čiadienio. 

Rusijos mažieji tankai ats-
krisdinti orlaiviais Reni apy
linkėj kur Prut upė įteka į di
desnes upes, maždaug apie se
ptyniasdešimt mylių nuo Juo
dosios jūros. 

Rusijos parašiutistai tuo 
pačiu laiku nusileido prie Bol-

i grado, dvidešimt mylių į šiau-
rrvčius nuo Reni. 

Faktas, jog dabar Rusija y-
ra tokioj pozicijoj, kad bet ka-

Demokratai atkreipia dėme
sį į respublikonų kandidatą 
AVillkie politinį nepastovumą 
ir savo pažiūrų keitimą. 1932 
metais jis daug kuo prisidėjo 
prezidentu išrinkti Rooseval-
ta. Vadinasi, neigė respubliko
nų kandidatą. Bet jau 19361 Vokietijos užsienio biuras pra 
metais jis kovojo prieš Roose-įnešė Jungtinių Valstybių am 
veltą, remdamas respublikonui basadai, manoma, jog ir ki 

Romunijos generalis štabas 
susirėmimus tarp romunų ir 
rusų pavadino "vietiniais in
cidentas", tačiau patikimi šal
tiniai sako, jog kovos buvusios 
daug smarkesnės, negu pripa
žįstama. 

Karo rateliuose kalbama, 
jog susirėmimai įvykę, kai 
raudonosios armijos daliniai, 
eidami Bnkovinon perėjo Prut 
upe keliose vietose. Besitrauk 
kianti Romunijos kariuomenę 
atsisuko ir atmušė rusus at
gal už upės. Rusams padaryta 
nemaža nuostolio. 

Tačiau rusams skubiai atvy
ko parama ir jie vėl perėjo 
Prut upę ir suėmė vieną Ro
munijos generolą. 

Pranešama, jog Romuniją 
apsupo minomis Juodosios jū
ros uostus Constantą ir Suli-
ną. Taip pat kalbama, jog vy
riausybė išsikelsianti iš Buka
rešto kur nors į Karpatus. 

Iš Constantos išvyko Romu
nijos delegacija Odeson, kur 
įvyks pasitarimas su rusais 
dėl galutinos demarkacijos li
nijos. 

BALBO NEŽUVO KOVOJE 
. LONDONAS, liepos 1 d. — įvyko toj pat dvasioj kaip gen. 

Anglijos užsienio biuras pra,- von Fritsch", užsienio biuras 
vedė paralelę tarp "neišaiškin 
to s " mirties Italijos oro mar
šalo Italo Balbo ir Vokietijos 
gen. barono AVerner von 
Fritsch. 

"Bus prisimenama, jog jis 
(Balbo) buvo paskirtas Libi
jos general gubernatorium, 
nes jo buvimas Italijoj buvo 
neparankus Signor Mussolini. 
Cituodamas Vokietijos radio 
pranešima, jog "Balbo mirtis 

pareiškė: 
"Vienas faktas, kurį galima 

patikrinti, yra, jog maršalas 
Balbo nežuvo kovoje su An
glijos lakūnais. Tyrinėjimai 
rodo, jog nevienas Anglijos 
lakūnas nedalvvavo maršalo 
Balbo žuvime ir todėl neteisin
ga sakyti, jog jis žuvo kovo
je. 

"Kaip Fritsch ir daugelio 
kitų atvejuose tiesa gal nieka
dos nebus žinoma". 

Vengrijoj Mobilizacija 
Bulgarija stiprina apsaugą 

Įsivilkęs Ji baltą uniformą diktatorius Hitleris atlanko Na
poleono kapa Paryžiuje. (Acme telephoto) 

PANAIKINA U, S. 
ATSTOVYBES 

BERLYNAS, liepos t d. -

kandidatą. Dar tik prieš porą 
metų jis įsiregistravo respub
likonu. Suprantama, demokra
tai bijo stambaus biznieriaus. 

Vienas Šveicarijos korespon 
dentas praneša iš Berlyno: A-
dolfas Hitleris planuoja trium 
falinį savo grįžimą į Berlyną 
rugpiūeio 1 <Ueną, nugalėjęs 
D. Britaniją. Taip jtet praneš 
ta, kad Berlyne jau ruošiama-* silikti. 
si tam triumfaliniam paradui. 
Jei taip dalykai stovi, tai Bri
tanija geriau padarytų pasi-1 j a* 
davusi Hitleriui. Deja, Britą-, Pažymėtina, jog Danijai pa-

toms ambasadoms, nutraukti 
diplomatines misijas Norvegi
joj, Belgijoj, Luksemburge ir 
Olandijoj. 

Užsienio biuras pranešė Jung 
tinių Valstybių ambasadai, jog 
visi politiniai klausimai, liečia 
tas valstybes turi būti rišami 
per Berlyną. 

Konsulatams leidžiama pa-

l tą grupę mjeina Prancūzi-

nija taip nedarys. J i tikisi su-
klupdyti Hitlerį. 

ITALAI UŽĖMĖ 
BRITĮĮ POSTUS 

ROMA, liepos 1 d. — Ita
lijos vyriausios karo vadovy
bės pranešimu italų kariai už
ėmę keletą anglų postų prie 
Libijos — Egipto sienos. 

Italai pašovę du, gal net tris 
Anglijos orlaivius, k n m mė
ginę bombarduoti Tob:-i.!?, Li
bijoj, aerodromą. Kita* anglų 
orlaivis pašautas kovoje virš 
Massana, Eritrėjoj. 

Sekmadienį Mussolini pralei 
do apžiūrėdamas Italijos ka
riuomenės užimtąsias pozici
jas Prancūzijoj. 

likta teisė tiesioginai rišti po
litinius klausimus. 

Lenkijai nepalikta net kon-
Užgrobę Pabaltijo valstybes sulatų. 

Rusijos bolševikai dabar įsi
veržia į Romuniją tikslą ją su. . ... 
. , , . . . . pagalbos. Bet ar«:i vilkas vilkiu 

skaldvti, susovietinti n p n - *~& . / . » . » , 
. T> .. -r, , šoks į aki. Ju is anksto buvo 

jungti Rusijon. Romunijos ka- , . ... -^ 1 -utarta naudotis sąmisiu Eu-

HITLERIS APŽIŪRĖJO 
MAGINOT LINIJA 

BERLYNAS, liepos 1 d. -
Tuo pačiu laiku, kai Prancū
zijos ir Vokietijos delegacijos 
tarėsi dėl taikos sąlygų ištę.-
sėjimo, Hitleris apžiūrėjo Ma-
ginot liniją. 

Prancūzų-vokiečių komisijų 
pirmasis posėdis įvyko \Vies-
badene. 

Hitleris apžiūrėjo apsaugos 
liniją prie Mulhouse ir aukš
tutiniam Alzace. 

Nacių karo vadovybė prane 
ša apie sėkmingas orlaivių a-
takas Anglijoj ir apie nereikš
mingas anglų atakas Vokieti
joj-

Šeštadienį vokiečiai sėkmin
gai atakavę Kardifą ir Bristo
liu, žymius uostus, ir Lincol-
ną, Nottinghamą ir Yorką, kur 
yra vieni svarbiųjų aerodro
mų. 

Žuvęs vienas vokiečių orlai
vis ir pašauta keturi anglų. 

Paryžiuj Vokietijos karo vy 
riausybė įvedę nacių krimina-

LONDONAS, liepos 1 d. - j l in» i ^ t y m ę , pagal kurį mir-
Žvmi Londono moterų rūbų ga ties bausmę gali paskirti karo 
nykia siūlo moterims madin- j tribunolas ar specialus teis 
gas skrybėlaites plieno p a m u | m a s u£ laikymą radio siunti 

BERLYNAS ĮSPĖJA 
ANGLIJA 

BERLYNAS, liepos 1 d, -
Sąryšy j su Chamberlaino kal
ba Vokietijos autorizuoti sluo-
gsniai pareiškė: 

BUDAPEŠTAS, liepos 1 d. 
— Oficialiai pranešama apie 
Vengrijos kariuomenės mobili
zaciją Romunijos pasienyj. 
Tai vykstą dėl įvykusių "inci
dentų" tarp Romunijos ir Ven 
grijos kariuomenių. 

Pareigūnai išdalino tūkstan 
čius šaukimlų kariuomenėn at-J 
sarginiams dirbantiems dirb-f Prie Romunijos ir Turkijos 
tuvėse, raštinėse ir namuose, pasienių Bulgarija sukoncen-
Daugeliui įsakyta tik apsireng travo 250,000 kariuomenės, 
ti ir eiti su policija, Bulgarija yra laikoma tradici-

nuose ir kavinėse uždrausta 
per keturias dienas pardavinč 
ti alkolinius gėrimus. 

Nepatvirtinti pranešimai sa
ko, jog iš vasarvietės Kende-
res grįžo į sostinę Vengrijos 
regentas admirolas Nicholas 
Horthy. 

. . Mes tikrai nepamiršime jo 
tvirtinimų, jog civiliai gyven
tojai sudaro dalį Britanijos 
ginkluotų pajėgų''. 

Jie pabrėžė, jog Chamber-
lainas kalbėjęs apie žmones 
šaudančius iš namų į Vokieti
jos kariuomenę. 

Anot jų, Vokietijos kariuo
menė netrukus atsakysianti į 
Chamberlaino kalbą. 

Virš sostinės skraidė orlai
viai, mėtydami lapelius, ku
riais kreipiamasi į piliečius 
palaikyti Raudonąjį Kryžių. 

Budapešte visuose restora

ne Rusijos drauge todėl ir ne 
sitikima, kad įvyktų susirėmi
mų tarp rusų ir bulgarų, bet 
labai galimas susirėmimas 
tarp turkų ir bulgarų. 

BERLYNAS, liepos 1 d. — 
Vokietijos radio pranešimu va 
kar Latvijos vyriausybė legali 
zavo kamunistų partiją. 

<alu. 

ralius greit atsidurs monar
chų tremtinių tarpan, jei jam 
nepasiseks išsisukti iš bolševi
kų nasrų. Jis šaukias Hitlerio 

ropoję. Ne veltui Hitleris per 
eitais metais iškeldino vokie
čius iš Pabaltijo ir kitų valąty 
Hų. 

ORAS 
Chicago j ir apylinkėj: — 

Dalinai debesuota, galima lie-
Itaus, lengvi šiaurryčių vėjai. 

mo aparatų ar ginklų. 

Taip pat bus baudžiama už 
klausymąsi ne vokiečių radio 
pranešimų, dalyvavimą antivo 
kiškose demonstracijose ir nž 

VOKIEČIAI UŽĖMĖ 
ANGLIJOS SALAS 

BERLYNAS, liepos 1 d. — 
Vyriausioji karo vadovvbė 
praneša, jog vokiečių kariuo
menė užėmė Anglijos sąsiau
rio salas Guernsey ir J^ersey. 
Guernsev užėmė vakar, o Jer-
sey šiandie. 

Okupuojant salas pašauta 
du Anglijos kovos orlaiviai. 

Salas daugiausia okupavus 
Vokietijos oro kariuomenė. 

MASINIAI AREŠTAI 
0KUPU0T0J 
BESARABIJOJ 
BUKAREŠTAS, liepos 1 d. 

— Romunijos pareigūnai at
vykstą iš okupuotų apylinkių 
praneša, jog okupuotose teri
torijose, vyksta masiniai suė 
mimai ir teismai. 

Pabėgėliai, mėginą praslink
ti pro rusų linijas į senąją Ro 
muniją, be pasigailėjimo šau
domi. 

REIKALAUJA PAŠALINT 
CHAMBERLAINį 

LONDONAS, liepos 1 d. — 
Nežiūrint Chamberlaino pasa
kytos kalbos, reikalavimai, kad 
jo kabineto nariai būti] paša
linti kasdien auga. 

Kartu auga ir gandai apie 
vyriausybės pasiryžimą tartis 
su Vokietija. 

Sąryšyj su Chamberlaino 
pastebėjimu, jog vokiečiai "ga 
lį vienur ar kitur psarilaužti" 
Daily Mirror pareiškė, jog tai 
esąs, "balsas kalbąs iš apgailė 

Curentul, provokiškas Buka- tinos praeities". 
rešto laikraštis, rašo, jog Rusi 
ja planuoja sunaikinti Romuni i 

j . augaus laukus. i PANAIKINTA LATVIJOS-
ESTIJOS SUTARTIS 

NEW YORKAS, liepos 1 d. 
— Čia gautas Berlyno radio 
pranešimas sako, jog Estijos 
ir Latvijos vyriausybes sutarė 
panaikinti sąjungos sutartį 
tarp abiejų valstybių. 

CRAZiANI BALBO 
VIETON 

ROMA, liepos 1 d, — Mar
šalas Rodolfo Graziani, Itali
jos karo štabo viršininkas, 
nuo šiandie perėmė Italijos ka 
riuomenės Libijoj vadovavimą. 
Prieš tai šią vietą užėmė žu 
ves Italo Balbo. 

SANTOS, Brazilija, liepos: 
1 d. — Iš Rio Grande do Sul 
atvyko Jungtinių Valstybių * G r a z i a n i o r l a i v i u i g s k r i d o į 
naikintuvas O'Brien. Tikimasi,! šiaurinę Afriką, kur vykstą 

skleidimą antivokiškų brošiū-! jog trečiadienį jis išvyks į aštrūs susirėmimai tarp anglų 
1 rų ir žinių. I Belem. I ir italų Egipto pasienyje. 

BUDAPEŠTAS, liepos 1 d. 
— Oficialioji Vengrijos žinių 
agentūra pareiškė, jog šiuo lai 
ku susidaro "bendras vaizdas, 
jog Romuniją turės sugriūti3 ,-,4-:>> 

* 

file:///Vies-


D R A U G A S Antradienis, liepos 'J cL 1940 

«c. 
D R A U G A S 

• • « «OCTB CMOOJET ATK.. OKICAOO. fLUMUlB 

THE LITHUAMAJf DAILY FRLEKD 
PubiUbea Daily, ezcept Sundays 

%«bnrrtp(lofM. On« Yew — $1.10; Stz Montiu — 
»« MotiUM — $» <»• , U«« MODU> T* 

t. OLI %. uUu> — >4.«0; 
4rt**rtixfcm lo DRAUGAS'* Oriąja 

Nesiseka Padėti Britanijai Nekvalifikuotoji Vyriausybė 
J. A Valstybių administracija p&>iiryw> 

D. Bri«anijai parduoti 20 motorinių torpe
dinių laivų. Bet aną dieną prazidentas Roose-
veltas staiga atšaukė tą pasiryžimą. Gene 

D R A U G A S 

Rašo Klaipėdiškis 

Kas per a s m e n y s naujai Už revolincijonierišką nusi-
ralinis prokuroras Jackson pranešė prezi- paskirtos Lietuvos bolšev.isti- statyme sėdėjęs katėjime. Dar 
dentui, tad ta transakcija būtų neteisėta, nes vyriausybes? Sunkus bet nesenas vyrukas. 

* * 
n a M M Jtaina: Junt. Ameriko* VaifltyMM; 
— It.uO; **u»ei Metui — **.W>; Trim* Mdu*-

— *2.10; Vlen«m MėuMlul — .tfOi Kitom v*l»-
preimB«nua: Mttams — $1.00; Puaal M«iu 

$4.00. Ptviente numirti — Bo. 
tfoadimaarbi&ms Ir korespondentam* raAtų negauna, 

jtt neprašoma tai padaryti ir nepriaiunčiama tam UK*-
lUi pašto ieuklu. KedaKcija pasilaiko sau teise taisyti 
ir trumplnll visus prisiųstus rastus ir ypač K.ore*poa-
iencijas palis savo nuožizroa Korespondentu prašo ra-
•ijru trumpai ir alakiai (Jei galima rašomąja mašinėlėj, 
tAliekaat didelius tarpus pataisymam^ vengiant poie-
ookos ar asmanlikumu. Fasanusias aoresvondencijos 

— • — 

tfkelbimu kamoa piisiun&aunos i>areiiiaiavus. 
ttatered as tfeooaa-ciaas Matttr Maron 81, l» l f . at 
Cnicago, liiinois Unuer tne A'X ot kutrcn s. i*7». 

Kataliky Bažnyčia Prancūzijoje 
Vokietijai su Italija nugalėjus Prancūziją, 

daug katalikų susidomėjo Bažnyčios likimą 
Prancūzijoje. 

Kiek žinoma, dauguiLafc prancūzų yra ka
talikai ir paskutiniais metais Jen bažnyčia 
buvo laisva — nevaržoma. Alzaso ir Lorai-
no provincijose, kurias Vokietija pasiryžu
si pirmiausia pasisavinti, yra apie du mili
jonai katalikų. Tenai galioje yra 1802 me
tų konkordatas. Nuo l&kil metų Prancūzija 
turi diplomatinius santykius su šventuoju 
So$stu. _ 

Prancūzijoje yra 17 arkivyskupijų ir 68 
sufraganes vyskupijos. 

Prancūzija skaito daugiau kaip 40 mili
jonų gyventojų. Ir jų skaičiuje yra tik apie 
vienas milijonas protestančių. 

'! ^andieninis premjeras maršįilas Petain 
ir vyriausias kariuomenes vadas gen. Wey-
gand yra praktikuojantieji katalikai. 

Nacių režimiii yra žiaurus Bažnyčiai Vo
kietijoje ir Austrijoje, uzgrcoioje iiemajoje 
naciai irgi spaudžia Bažnyčią. Anot žuuų, 
Slovakijoje naciai visiškai nesikiša į Baž
nyčios* reikalus. Tenai nevaržomi nei kuni
gai, nei pasauliečiai katalikai. ' 

Nėra žinių, kad naciai kištųsi į Katalikų 
Bažnyčios reikalus Olandijoj, Danijoj, Nor
vegijoj ir Belgijoj. Tad reikia spati, kad 
naciai nesikiš j .Bažnyčios reikalus nė Pran
cūzijoje. 

Bet galimas daiktas, kad Hitleris pano
rės prie savo reicho prijungti kai kurias 
Prancūzijos teritorijas. Jei ttis įvyktų, tos 

Prieš tai iždo ir laivyno departamentai re
komendavo parduoti laivus. Bet preziden
tas atsiklausė prokuroro nuomones. 

Minėtu^ laivus norė.a parduoti slaptai. 
Nors slaptai buvo tariamasi, visvien apie 
tai patyrė kai kurie kongreso nariai ir jie 
šį klausimą iškėlė kongreso rūmuose. 

Senate sukeltas nepaprastas triukšmas 
prieš tą slaptą administracijos transakciją 
su D. Britanijos agentais. Nurodyta, kad 
transakcija yra priešinga 19(17 metų espio-
nažo aktui, kuris yra galioje. Pažymėta, 
kad jei ne kas kL&s, tai federaliniai teis
mai gali sulaikyti laivų pardavimo trans
akciją. •'Jfc'S 

Teismų įsikišimas pasirodė nereikalingas, 
nes prokuroras suskubo pareikšti gavo nuo 
monęę ir viskas nutraukta. • 

Šis įvykis aiškiai liudija, kaip šalies ad
ministracija susirūpinusi padėti D. Britani-

įseiviją intriguojąs klausi-1 Žydo Kogano, agronomo j 
mas, nes daugelio dabartines Milkio visai nepažinojau ir: 

vyriausybės narių vardus te-] nieko tikro apie juos neži-
ko išgirsti tik pirmą karto.; nau. Galima spėti, kad buvo! 
Kuriuos asmeniškai pažinau,' vieni aršiųjų bolševistinės i 
čia trumpai apibudinsiu. j dejos skleidėjų Lietuvoje. 

Justas Paleckis, tariamasis! Gal dėl žmonių akių dar 
prezidentas yra mažo išsila-| paliko vyriausybėje jau bu-
vinimo ir siaurų (pažiūrų žmo-.| vusius asmenis krašto apsau 
gus. Jis buvo geltonosios gps ministerį generolą Vit 
spaudos platintoja net kurį kauską ir finansų - susisieki-

su Rusija ir gabeno komunis
tinius aplinkraščius Kaunui 

jai. Tokia pagalba nepaprastai pavojinga. ^ ~" 
Ji provokuoja Vokietiją ir Italiją. Dėl ma- ™to susitikti Rygos gelesm-
žo dalyko J. A Valstybės gali pasijtįjti į - l k e l l ° s t o t W i r K a u n e « . G a l 

Po sviete pasidairius 
CHICAGO, 111. — SLA. sei

mas, dalindamas *' tautiškus 
centus," paskyrė $100 ir Eti
nės Kultūros Draugijai Lie
tuvoje. Toji draugija, su dr. 

laiką pats leido panašius laikl mo ministerį Ernestą Galva-,. J. Šliupu priekyje, rūpinasi 
raštukus, demoralizuodamas nauską. pirkimu žemės sklypų bedie-
jaunimą. Paskutiniuoju metttj G e r i a u s i a i n m n p a ž į s t e m a s vuuns laidoti. Mano delnas, 
Kaune atstovavo Rygos bu!-1

 E r n e s t a g G a l v a n a ū g k a s . tavoršeiai, rodo, kad už dyką 
varme 'spaudą. Daug važinė-, J į g , a b i a u s i a i į y i s u g k v a l i . 
jo j Rygą, zmoma susis.ekė ^ ^ m i n i s t e r i 0 ; n e t p r e . 

trauktos karau, dėka administracijos neap
dairumui. 

jis ir gabus propagandistas, 
agitatorius, bet visai nekva
lifikuotas ministerio kėdei. 

N a u j i V y r i a u s y b e s I š l a i d ų M e t a i 
Vakar, liepos 1 d., prasidėjo nauji šalies 

vyriausybės išlaidų metai. Anot Chicago 
Daily Tribūne, atsiginklavimui šiais fiska
liniais metais bus išlejs.os tokios milžiniš
kos sumos, ko niekad nebūta šalies istori
joje, išėmus pasaulinį karą, kai J. A. Val
stybės įsikišo į karą Europoje ir finansavo 
santarvės valstybes. Tais laikais J. A. Val-
stypės buvo pakilusios apsaugoti demokra
tiją nuo žlugimo. Tačiau po karo laimėji
mo greitai nusivilta, nes neatsiekta tas, kas 
buvo siekiama. 

Minėtas dienraštis apgaili, kad šalies ad
ministracija per eilę metų nieko nepadarė 
atsiginklavimo reikale. Pereitais meJeis be- k o m i ^rams , jis gali sėdėti 
gamųjų išlaidų vyriausybė turėjo daugiau m m i s t e r i o kėdėje, neturėda-
kaip pusdesimto bilijono dolerių, bet atsi- m a s J o k i o lemiamo iodžio 
ginklavimas buvo užmirštos. j Povilas Pakarkh> irgi dau 

Šiandien atsiginklavimui padidintos tak- &iau linkęs į žunralizmą ir 
sos. Tuo keliu bus surinkta bilijonai dol. 
Kad tik viskas būtų sunaudota skirtam rei
kalui. Tada nereikėtų bijoti jokių išorinių 
priešų. 

PrancūzijoG vyriausybės priešininkai spie
čiasi į Afriką ir į D. Britaniją ir sakosi jie 
toliau kariausią prieš Vokietiją. Jie nenori 

Krėvė Mickevičius — ver
tinamas Lietuvoje kaip pada
vimų ir apysakų rašytojas, 
dėstąs universitete literatūros 
dalykus. Jis yra labai žemo 
ūgio, jau pasenęs žmogelis. 
Mes galime jį vertinti kaip 
rašytoją, .bet g* vi'sai nieko 
nenusimano užsienio politiko
je, nežino teisių dalykus. Ne
suprantama, kaip jis gali ei
ti užsienio reikalų ministerio 
pareigas, Gal tas pareigas at-

zidento vietai. 
Galvanauską^ baigęs aukš 

tuosius mokslus Rusijoj h 

rodo laužynas: priversta viso
kių medžių, šiukšlių, atrodytų 
lig ne kapai, ale sąšlavų duo
be. ;-:) 

Kadangi bedieviai ^ Smogų 
laiko paprastu gyvuUtų ! netu
rinčiu sielos, tai ir'palauiojus 
nesirūpina palaikymui š\ aros 
ant jo kapo. Esą, koiss; čia 
skirtumas, ar žmogus, ar fcoks 

tik SLA. seimas skyrė tą ft$ gyvulėlis .pakastas. O gavus 
tinę. Lietuva juk atsidūrė vėl l š Amerikos pinigų, well, kas 
po ruskio, šiuo syk baisių be- k l t a- U ž P i n i ^ a t s i r a s n o l i ^ 
dievių, barbarų balšavikų vai- ^ m e d ž l u s i k l t a v l e i a * 
džia. Bedieviai saviškiams lai - ; k r a u t l i r v l s o k i a s s a š l a v a s i J' 

Prancūzijoj, įsigijęs kalnų in- d o t i &l™ d a o t i d y k a i n e tik;.**-,^L 

žinieriaus diplomą. Buvęs ku-' kiekvienam mieste ir miestely 
rį laiką ministeriu pirminiu, j geriausius sklypus, bet ir Kau 
ku. 1934 m. įsteigė Klaipėdo- n e Pa^ ioJ L a i s v 5 s AleJ°J-
~e Prekybos Institutą ir jam 
rektoriavo iki 1939 m. Vy
tauto D. universitetas už 

CLEVELAND. O. "Prusei-
ka, patyręs , kad Nashua, 
N. H., Dzūkai Lietuviai suau-

I ko jo Vilniečių šelpimui 
MARIJAMPOLE. — Vietos" $555.55, tuoj nuskrido ten kaip 

sakalas pasipinigauti. Bet tur
būt mažai pešė, nes šiomis 

bedieviai labai nusivylę pra-
mokslinį darbą jam isuteikėj e i t^ s ubatą pasibaigusiu Chi-
profesoriaus laipsnį. Jis yra ^ ^ I1L> SLA. seimu, kuris, d i e n o m i s j i s n u t u pe vėl Cika 
griežto būdo, taupus ir darbš- t a r p k i t ų a u k ų > ž i m t a dolerių 
tus. Galvoja gana kietai, eko- p a s k y r e ir pirkimui Lietuvoje 
nomiskai. Jis tiki tiktai į pi
nigą ir dėl jo dirbo. Taip pat 
yra trokštąs garbės ir ambi
cingas, užsispyręs. Klaipėdo
je buvo laikomas vienu iš 
'turtingiausių lietuvių, turė-

liekant Maskvos atsiųstiems ję?s savo namų, plytų fabri
ką, daug akcijų ir obligacijų 
didžiulėse medžio įmonėse. 

Nuostabu, kaip tokį "bur
žujų" kapitalistą bolševikiš
koji vyriausybė galėjo jj pa
sodinti net ant dviejų minis
terijų kėdžių? Gal "Vilnies" 
ir "Laisvės" draugai galėtų 
tai išaiškinti? 

žemės sklypų bedieviams lai
doti. Esą, kodėl nepaskirta 
pinigų jau nupirktiems skly
pams valyti nuo šiukšlių. Štai, 
Marijampolės parapijos ka
puose yra atskira vieta bedie
viams laidoti. Vieta žymiau
sioje kapų dalyje — prie pat 

goję, be jokio trukšmo, kaip 
vabalas." (D.) 

N a u j i P r i e ž o d ž i a i 
Keikia savo priešus, kaip 

balšavikai Stalinui "išlaisvi
nus" Lietuvą. 

įvažiavime vartų, bet at-1 rainą. 

"Išlaisvino," kaip Stalinas 
Lietuvą, Latvija, Estijų, Uk-

Hitleriui paduoti ir Prancūzijos laivyno. Jų 
teritorijos pakliūtų Vokietijos nacių griež- k o v o s p a s i s e k i £ n a & priklausys nuo D. Brita-
ton kontrolėn ir tada ten pasunkėtų Baž- nįjos pasisekimo kare su Vokietija ir Italija, 
nyčiai stovis. 

Negali būti dviejų nuomonių. Karo pa
liestuose plotuose Bažnyčia turės sunkumų. 
Bet pabaigoje ji bus nugalėtoja. 

Abiejų Ameriku . respublikų konferencija 
ap&augos klausimu įvyks Havanoj, Kubos 
saloje. Prasidės liepos 17 d, 

Pasikalbėjimas Su Nuncijumi Arkiv. Centozu 
(XX) Jau keliais atvejais karto maniau, kad kokia šve-' daro kultūringo .ir sparčiai 

agitacinį darbą negu į rimtą 
mokslinį darbą. Jį^teko sutik
ti Tilžėje 1927 ritj kaijpo ne
pasisekusio korrttmistų pučo 
buvo išbėgęs į Vokietiją. Ji? 
yra parašęs keletą pamfleti 
nių straipsnių — šiaip visuo
menėje vi'sai nežijnomas. Jo 
draugas majorate Majus po 
Tauragės pučo, pagrobęs ban
ko pinigus .išbėgę į užsieni, 
dabar Brazilijoj tari nusipir
kęs dideles plantacijas, o ne
kalti, jų suagituoti jaunuoliai 
sukilėliai buvo sušaudyti ar
ba uždaryti į kalėjimus. 

Antanas Venclova, 1934-
1938 m. dėstęs Klaipėdos Vy
tauto D. gimnazijoj ir Pre
kyboms Institute Ifctnvių kal-

'Generolas Vitkauskas rodos 
vienas iš tų Prūseikcfe titu
luojamų '' ponpalaikių'' h* 
"smetonlaižių". Bet kaip ne-
vienodai draugo P. protas 
veikia — čia jis keikia, šmei
žia viename puslapyje tuos 
Smetonos vyriausybės žmo
nes, čia kitame deda gen. Vit
kausko fotografijų ir biogra
fiją. Tur būt, ne savo protu 
vadovaujasi, bet tik gauta iš 
Paleckio vyriausybes nurody
mais ir propagandine medžia
ga. 

Naujos Masinos 

džius Lietuvoje. Naujasis Nu
ncijus maloniai sutiko pri
imti. 

— Ekscelencija, mums jau 
žinomos diplomatų tradicijos, 
kad jie mėgsta daugiau veik
ti, negu ajpie savo veikimą 
pasakotis. Vis dėlto mums 
būtų labai įdomu ką nors iš
girsti apie Tamstos patirtus 
įspūdžius. Kaip vyko, Eksce
lencija, kelionė į Lietuvą f 

— Labai gerai. Iš Romos 
teko valiuoti per Brenerf, o 
toliau per Vokietija. Lau
kiant Berlyne traukinio, bu
vo maloni proga ilgiau pasi
kalbėti su Lietuvos įg. mi
nisteriu Vokietijoje p. Škir
pa. 

Nuo pat įvažiavimo į Lie
tuvą teko patirti siurpryaus 
vieną po kito. Stotyse buvo 
gausiai žmonių susirinkę; iš 

iškilmių metu mūsų visuo- ntė, ir kaip buvau sujaudin- progresuojančio miesto įspū-
meaė turėjo progos matyti tas patyręs, jog čia sponta-l dį. 
naųįąji Nuncijų J. E. arkiv. niškai 'susirinkę žmonės ipa-| ™ . 
L. Centozą. Buvo įdomu pa- reikšti savo sūniško rvšio su . I ^ T S S * - Z ™ ^ *' ^ l ^ ^ ^ ^ , M 
tirti apie Ekscelencijos įspu- šv. Sostu. Iš vvriausvbės * ? * * % * ^TTI * ! £ * * f ^ f ******* N e r e g u l i a r u s , 

— Teko aplankyti tą gra- kelis revohucioniė-iško pobū-1 TJžsieniO P a š t a s 
žiųjų bažnyčių miestą. ViU džio romanus. Arįi toks žmo-
nius su savo šventovėmis tu- gu s gali aprėpti plačius kul-
ri daug patrauklumo. Reikia tūrinius Lietuvos reikalus, 
linkėti ir tikėtis, kad Vii- kai galvoje sukinėjasi romą-J užsienio pašto pristatymas į 
niaus religinis gyvenimas eis niška, svajinga nuotaika. G y-j Lietuvą. Pašto koresponden-
1 imties ir [pilnos harmonijos veninio realybė dįmg skiriasi * ei ja ypač labai retai dabai 
kryptimi. nuo romanų romantiškumo. • ateina iš Amerikos. Ne tik 

— Jau ir kiek anksčiau KorsakaU-Radvilas — da- retai ateina, bet ir labai il-
mūsų krašte tai šen, tai ten bar paskirtas Eltos dirėkto- gai eina. Šiomis dienomis į 
buvo balsų, kalbančių apie; riumi. Jis buvo,, kairiosios Kauną buvo atsiųsta kores-

stovų, aukštosios dvasininki
jos, iš studentų ir visuome
nės teko patirti malonaus pa
lankumo jau pačioje kelionė
je į Kauną. 

. — Ekscelencija Lietuvoje 
jau esate keletą 'savaičių. Ko
kį įspūdį daro mūsų kraštas 
ir Kaunas, kuriame gvvena-
te? 

— Malonu man rasti Lie-

KAUNAS. — Prasidėjus 
karui, gerokai trukdosi^ ir 

viltis, kad Lietuva susilauks spaudos kritikas, įrecenzentas.j pondencija, kuri iš Amerikos 
buvo išsiųsta net kovo mėne-tuvoje žmones tikinčius, mėg-l ir savo kardinolo. Kokia 

stančius darbą. Būdamas šia-1 Ekscelencijos nuomonė! 
nie krašte susidarau įspūdį, — Aš jau porą kartų esu 
kad čia gyvena žmonas verti pasakęs, kad Lietuvą laikau Lietuvai ir Lietuvos visuome-j Taip pat šiuo metu labai ne 

reguliariai pašto korespon-

"DRAUGO" SPAUSTUVĖS MAŠINŲ FONDUI 
AUKOTOJAI: 

Mašinų Fonde Buvo ; $2,21150 
R. Klenavich, Duąuesne, Pa 1.00 
S. Bardauskas, Chicago, 111 2.00 
J. Žvirblis, Ch.icago, 111 2.00 

didelės ateities. Kaune esu | lyg savo antrąją tėvynę, ir nei. 
pirmą kartą. Anksčiau Lie- todėl suprantama, kad šiam 
tuvoje neteko būti. Iš visko, kraštui iš širdies linkiu vi-
matyti, kad parodyta labai' so geriausio. Jau pereitą sek-
daug pastangų ir padaryta madienį konsekracijos pro-
daug pažangos. J akis krin
ta gražios Kaunov apylinkės, 
su upėmis, šlaitais, tiltais. 

susilauktų lietisvio kardinolo, sį, taigi iš Amerikos į Lietu- C. Cibulskis, Aurora, 111 2.00 
Toks buvo mano linkėjimas vą ėjo net apie du mėnesius. B. Mankevicienė, Baltimore, Md 2.0 

A. Slivinskienė, Brooklyn, N. Y. 2.00 
Z. Vieliekiūte, Buchlash, Conri. ' 2.00 
F. Pareštas, Chicago, III < 2.00 
P. Voleska, Kenosha, Wisc 2.00 
H. Savickienė, Elizabeth, N. J 2.00 
O. Stankienė, Chicago, 111 2.00 
A. Gužaitis, Chicago, 111 '. 2.00 

— Kokie dabar Ekscelen- dencija ateina iš Anglijos ii 

ga surengtose iškilmėse iš-j kad esu užsiėmę^ dirbu ir 
reiškiau aavo linkėjimą, kad( norėčiau savo jėgas pašvęsti 
iš tarpo kilnaus episkopato Lietuvos Bažnvčios ir šalies 

cijos svarbieji rūpesčiai? | Prancūzijos. Kaip žinoma, o-
— Mūsų darbo sritis — ži-' rinis pašto susisiekimas su 

noma. Galiu tik pasakyti,' šiomis valstybėmis dabar vi
siškai nutrauktas. 

Miestas su savo įstaigomis j LieJuvos žydinčioji Bažnyčiai gerovei. 
REMKITE, PLATINKITE 

KATALIKIŠKA SPAUDA. 

Viso $2,237.50 

Nuoširdžiai ačiū visiems kurie prisidėjo prie " Draugo 
Spaustuvės Mašinų Fondo. 

>> 
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ISTORINIS ĮVYKIS S V. PRANCIŠKAUS VIENUOLYNE 
Liepos 4 Dieną Dideles Iškilmes 

Apvaizdos Kalne 
Pittl bnrgto. Pa. — Liepos lynas, kuriame randasi ir dr-

ketvirtą dieną Amerikos lie
tuvių akys bus atkneiptos j 
Pit tsburgh, kur įvyks pašven
tinimas kampinio akmens Sv. 

bartinė akademija mergai-
ten*. Naujoji akademija stn-
toma netoli vienuolyno. 

Naujoji akademija, sulig 
Pranciškaus MergaiAhg Aka planais, galės talpinti 400 
demijos. 

Tai kitas Amerikoje lietu 
vių kultūros židinys! 

Šią katalikybes ir lietuvy
bės įstaigą stato šv . Pranciš
kaus Seserys, kurios darbuo
jasi įvairiose lietuvių ipara-
pijose Šiaurės i r Pietų Ame
rikoje. 

Darbščiosios sesutes stato 
•naująja lietuvių mergaitėms 
akademiją ant Apvaizdos kal
no, gražioj apylinkėje, vadi-

studenčių. Rūmai bus ketu
rių aukštų gotinio stiliaus. 

Naujoj akademijoj bus j -
steigta didele biblioteka, ku
rioje tilps virš 10,000 4omų 
įvair.ių knygų i r skaityklos 
salė. Naujojoj akademijoj bus 
įrengta ir moderniškiausia la
boratorija eksperimentams bi
ologijoj, fizikoj ir chemijoj. 

Fizinio auklėjimo reika
lam* bus didele gimnastikos 
sale (gymnasium) su maudy-

namoj South Hills, prie nemis («hower baths) . Tai, 
pat Pit tsburgh n\iesto. Ant toj gal, bus vienintele lietuvių j -
kalno ir dabar vra vienuo staiga su tokiais moderniniai! 

NAUJAS LIETUVIS 
I GYDYTOJAS 

W^Ę^ JA 1 

^^3 1 
V 

* _ > . _ . 

Per vartus ir taką taip. žaliuojančių medžių matosi vienuo lynas su ikišioline akademija ant aukštojo Apvaizdos kalno. 

paruošimais mergaičių fizi- yra užtvirtinta Pennsyhnnia 
niam auklėjimui, kuris dabar valstybes. Čia įgyt:'s mokslas 

Tra pripažintas t a u k š t e l i " 
mokvklu. Baigusios akadeini-

yra labai įkainuojamas. 

Naujoji akademija statoma 
teikimui progos mergaitėms . ** S a l i s t o t i ! h l l e k o k i {> k o" 
lankyti a u k š t i n ę mokyklą1 l e « ™ b e i universitetą. 
ne vien iš Pit tsburgh, bet ir! Akademija užgir.ta ir pri-
visos Amerikos. Akademijoj klauso prie National Catholie 
bus ir bendrabutis. Ypač ge- Education Association, tnter-
ra proga mergaitėms gyven.1 national Federation of CatJio-
Pittsburghe, nes Šv. Pran«-.iš-j lįc Alumnae, Eastern Com-
kaus Akademija yra vienui- mer,eial Teachers' As*oeiation' šys, kuriom neseniai pasodin 
tėlė South Hills apylinkėje. J įr National įįąholastic Press Į tos. Takai tarp gelių ir me-

Šv. Pranciškaus Akademija' Association. . džių teikia studentėms ramu-

Akademijos tikslas yra mą, poilsį ir sudaro jaukią 
ruošti mergaites lietuviškam 
veikimui. 

Apvaizdos kainas randasi 
gražiausioje Pit tsburgh apy
linkėje. Tų kalnų, pilnų įvai
riausių gelių ir medžių, kun. 
Juozas Skripkus, fakulteto 
narys ir kapelionas, pavertė 
tikru "žemišku rojum". 

Ant kalno žaliuoja ir pu-

vietų dvasinėms meditaci
joms. 

Čia skamba ir lietuviška 
kalba. 

Čia mokina seserys lietu
vaitės, kurių daugelis yra 
baigusios aukštus mokslus u-
niversitetuose su laipsniais ir 
pasižymėjimais. 

Seserų ir akademijos vadė 
— Motina M. Aloyza. luikU, Brazis ir Ieva (Staniukynai 

Daktaras Petras T. Braris 
Šiomis dienomis daktaras 

Petras T. Brazis atidarė sa
vąjį ofisų, 6757 So. Western 
A ve., ir priiminėja ligonius. 

Daktaras Petras T. Brazis 
yra baigęs Loyolą Universi
tetų ir interno praktikų vie
nus metus atliko Šv. Krv-
žiaus Ligoninėje. Metų pabai
goje buvo pakviestas būti na
mų gydytoju Šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Šias pareigas ėjo 
net du metu. Šiuo laiku, be-
abejo įgijo daug patyrimo ir 
f'same tikri, jog jojo intere
santai bus labai juo paten
kinti. 

Daktaro tėvai, Petras K. 

-

Prelatą* M. Krušas*, Šv. Pranciškaus vienuolyno įsteigė
jas, dalyvauja naujų akadenvjos rūmų kampinio akmens 
pašventinimo iškilmėse. 

ir darbšti. J i rūpinasi dau
giausiai pastatymu šio lietu
viu mokslo ir kultūro 
n i o. 

čio'. ios lietuviškos 
nes. 

visuome-

J. A. D. 

Dalis akademijos mokytojų, seserų Pranciškiečių, rimtai studijuoja naujos akademijos 
statybos -planus. 

i *****t&ijfi' 

tė) Brazienė yra plačiai ži
nomi visuomenininkai North 

židi- Gidėje. Savo sūnų jie gražiai 
išauklėjo ir šiandien susilau
kė dienos, kai jų sūnus pra-

Amerikos lietuviai, ypač d 5 j o v i s l l Q m e n e i d i r b t i . 
dabar, kuomet mūJsų Lietuva M e g į g ̂  p u , ^ s U n k i m e 

vėl pateko po žiauraus mso ) n a u j a m p r o f e s i j o n a l l l i ( iaug 
bolševiko batu, supranta svar, p a s i s e l d m o i r turime vilties, 
t a šio židinio. J i s palaikys k f l d , s u s i l a u k s p a r a m o s jg p i a . 
mūsų Lietuvą Amerikoje. Dėl 
to visi, -prie kiekvienos pro
gos, šiai ir kitoms lietuvių 
įstaigoms Amerikoje teikia 
piniginę pagalbų. 

Tūkstančiais iš visur suva
žiavusių .lietuvių liepom 4 d. 
bus ant Apvaizdos kalno, 

• kuomet bus šventinamas kam 
i pinis akmuo. Iškilmės įvyks 
I 3 vai. popiet. 

Tikimasi, kad šiose istori
nėse iškilmėse dalyvaus ir Jo 
Ekscelencija vyskupas Httgh 
P.oyle, D.D., iš P.ittsburgb. 

Iš eikagiečių daly vau > pra
lotas Mykolas L. Kruša*, šv. 
Jurgio parapijos klebonas ir 
Šv. Pranciškaus vienuolyno 
įsteigėjas. 

Listen to 

PALAMECH'S 
TIGOSLAV-AMEIICAI 

RAOIO BROADCAST 
Every Saturday, 3 to 4 P. M. 

STATION W H I P 
1480 Kilocycles 

(First Station on Your DiaI) 
A n n o u n c e d i n E n g l i s h 

Featuring a Program of 
CUSSICAL AND FOLK MUSIC 

Te naujoji akademija, kuri — 
neužilgo priglaus s iutus lie-j Teugdo šioje įstaigoje Šv. 
tuvaičių, bujoja laisvoje A- Pranciškaus seserys visa, kas 
merikos šalyje. ] lietuviška ir katalikiška. 

^ V ^ ^ 

Viršuje matome Šv. Pranciškaus Seserų Akademiją, kuri 
t a ip išrodyt*, kuomet bus baigta statyba. Žemiau žemės pra
kasimo pamatams iškilmės, kurios buvo surengtos praeitų j Šv. Pranciškaus Akademijos pavyzdingų studenčių grupė. Neužilgo jos 
žiemą. . ' akademijos rūmus. 

II 
i i 

I 

i 
i 

p?reis į n augus 
i 

Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos. Nei Nuošimtį Noo 1 Dienos. 
TURTAS VIRŠ #4,900,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - $350,000.00 
Dabar mokam 3Vį% °* P*" 

dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVI TV(xS Ouutered by U. & 
U-L*- • M.J.^KMKJ 8AVTNOS FETDERALLT 

and INSURED 
LOAIf A8SOOIATIOH ...... J_^_ 

O P cmoAGo « W AEOHEE AVENOT 
/ U S T I N MACKIEWICH, Prtm. TE3J. TTRGINIA 1141 

VAL.: • iki 5 p. p. Trečlad.: • Iki H:O0 p. 
m^*>»^ m» m» m »mu^^^>^»» » * * » » » • » ^ ^ » ^ ^ ^ ^ < 

fieštad.; • iki 8:00 T. r. 
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Vilnius dzūkų lūpose ir 
mintyse 

. (KAIMO NUOTAIKOS) 
(Jirdejo dzūkai p^reitę fu- slapta atsigrc*U8j į pitti>ru>* 
ii j pietuose patrankas punk- žegnojasi. 

sint, ir JŲ širdyse knitėjo vio- • • • 
na slapta, didžiulė viltis. Bū- Tai, šaky c, vaike, cik įš 
davo susitiks kūmas kūma. Vilniaus sugrįžai! Kap jis 
turguje ir — <lartės t v atrodo? Gal dar 

Tai, sakye, Lenkijos tep dzidesnis, nekap prieš vainas 

kap ir n ė r . . . . Kap tu .u«- b u v o ? ~ U*™MJ* I W * 
,. , -. t - l • i čiulpdamas dėde Tamošius, 
lini kuinai, o su v įlnium kas * 
., # . . , - , i — O prieš vainas. deue, ar 
įsaisf . . . . Man rodos, ner ko f » • 
laukcie. Gana prilaukeml UVa* ! "1UJ,* T̂ * 

, . . • — Tai šnekta! Nu, kur 
— Ir man tep rodos Į 

m . . . . gi nebūsi! Ir dar krak buvau 
— Tai ko evlimf i . . ,. VT 
— Palauk, ' valdžia gerau ~ v l s u s P e n k e h s m e t u s - * u " 

žino « • « . Kap raiks, bu, p . * u ' ū s P " 1 * * * * + " £ . S ? 
_ „ vaiskų atslūzanau Vilniuj. 

raikąs ~ . . 
kI 'Baiteliu buvau ciesoriaus vais 

ki, unterio gradusų pavsine-

sit! Ak jei jau labai nori, aš 
nežinau, klausk tėvo 

— Niekus nioe, tauzini — 
"kų jūs ty darysit, kų ma 
eysit " Tegp važuoja vai
kai, pamaeys, paragės. lrjme 
miestas širdzin liks, meile, sa-
kanc, aciras, prisirišimas. Už
augs ir neužmirš. Niekam 
daugiau jau neaeiduos Vil
niaus. Gana laukėm nemaey-
dami, anoc to, neragedami. 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Tai. YAI4a 3146 

V . . L A N D O S : Nu© 11 iki 12. 
2 iki 4 ir 7 iki 9 

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki f» 
Šeštadieniais: 11 iki 1? 

DR. V. A, ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau, 

_3343 S. Halsted Street 
fei. CANal 5969 

DU. VVALTER PHILLIPS 
Bile cik možna, tegul Važuo- ! ffiSFSjįJ1 S CHIRURGAS 
ja ; ir mes važuosim. Aja, jau Z 1 5 5 *į* Cermak Road 
{• , • , v, , „ J ' . \ OFISO VALANDOS 
kiek cia kastuos! Bene svietų 
pergyvensim. Iš paskueinio, 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir pagal sutarti. 

šiau. 

Sunku buvo dzūkui laukti 
ir nesikarščiuoti. Kas geriau 
mate brolių ir seserų vargų, ffl u# 

kas aiškiau girdėjo jų tylų Ir staiga pasitempia dėde. 
dejavimų, jei ne dzūkas? Kų Tamošius, prisiminęs "vais 
gi! Juk vienoje ežero pusėje k ų " ir "unterio gradusų, 
laisvas dzūkas žemę arė, kito- klumpėm kaukšteli ir kelnes; 
je toks pat dzūkas vargų var 

Respublikonų suvažiavime vadai vieni kitas sveikina, kad partijai pavyko nominuoti 
kandidatu į prezidentų Wendell Willkie, atifcinkamiausių vyrų. Michigano delegatų, pri
klausančių Vanderbergo sąjūdžiui, pirmininkas H. C. Lawrence (kairėje) praneša, * kad 
Michigano balsai pasukami už Willkie. Alf. Laadon (dešinėje) sveikina Minn. gubernato
rių ktassenų. (Acme telepfioto) 

• 

gelį kentė. Kiek čia, rodos, 
— šimtas metrų per ežerų, 
bet Pamojuodavo kūmas slegia. 
kūmui kepure iš kitos esero 
puses — ir viskas 

ir pamestas! Let paaina, o ir tas; ragi tas, kur anais me i rengia. Jau mus ir giedoc vi 
jam dar, ragi, raikės zbitkų. tais ir mūs miestelin abrozų sap mokina. Kap cik dazbeigs 

Buvai jau išsebuvai viso no- r a i t e l i a i b u v o a t n e š l ***** ™k^™, tuoj ir važuojaiu. 
_ _ . — , _ „ . . _ *<S o aš dar nei peio, Noj, kū • * k a P s u s c i k c i e • * » » - . 
smunTančias aukštvn trūkte- tu ty darysi! Lyg tau bažny-1 ° Karaliaus Gedemmo pilies, 
i * . ^ ; , ^ I'A W O „ < ! čios šventos rŪDČs. kaip nu- , Bako> k a s P e r aukstumelis, 

sakanc. 
* * • 

Dzūkai, dzūkes — ir seni 
ir jauni — visi veržiasi į (Vil
nių, visų mintys ir širdys į 
pietryčius krypsta. Gerai, 
anot jų — "pamaeys, ir mei
le prisirišimas širdzin dzidec-

• DR. F. C. MNSKUNAS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso teL CANal 2345 -
Oiiao Vai.: 2—4 ir 7—9 

2305 So. Leavitt St 
Re*, tel. CANal 0402 

nis aciras >> 

Albinas Stanulis 

leja, užmiršęs, kad pečius cios šventos rūpės, kaip nu-
sapcynios dešiincy?'' metų1 važuosif Aš Aušros Vartų 

Panelai Švenčiausiai apžadus 
Aha, tai sakai per Nerį1 padariau, anava, kadaisei, kap 

cyltas cies Katedrų pastacy- I Juozukas sirgo, Kalvarijas 
Budeniop skrido gerves į1 tas? Mano čėsais to dar ne- aplankysiu, o tu f Aš tavy ne 

pietus, o dzūkų pasiekė link-j buvo. Keltu plaukiodavom. 
sma žinia — Vilnius laisvas, j Klausinėja dėdė visko smulk 
I r džiaugėsi dzūkai, anot jų, 
— " džiaugsmas iš širdzies 
per briaunas varvėjo, »> 

meniškai. Ar labai apgriuvo 
Gedimino bokštas* fcmiose ka
reivinėse gyvena Lietuvos ka-

maenas tu sviete! 
— iTai sakau, mieliausioj, ir 

saviškiu vis šneku, kad ir kož-
ne kas, o per Petrines važiuo
jam ir gana. Gi ekskursija 
bus girdėjau 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Mama, ar duosi 5 litus — ciek| Telefonas: Hemlock 5849 
kaštuos kelias, sakė! 

— Tai, ragi, anavo, ir jie-
rai raiks Vilniaus! Nu, kų jūs 
ty macysit, kų jūs ty dary-

Tebesidžiauga ir šiandien, reiviaif Viskas jam įdo-
Vilnius dzūko lūpose ir min- mu. Nenuostabu! Juk šis mie-
tyse. 

— Nu, ir kap gi, ragi, ne
sidžiaugsi ! . . . . Acimenu už
perė tų pavasarį — ultimatu
mų. Visa* mūs jaunimas *n 
kojų stovėjo. Raikėjo cik žan-
klo Ir, va, anoc to, -
Vilnius mūs. Nu, kap gi ne
sidžiaugsi ! 

Nušvito pavasaris. Prasidė
jo ekskursijų sezonas. Jr dzn-' retan, aplankycie tuos take-
kas, dzūkė su džiaugsmu nesaldus, katruos, anoc to, jaunas 

stų miestas taip savas ir ar
timas kiekvienam lietuviui, 
juo labiau seniai seniai jame 
buvusiam ir didžiai pasiilgu
siam. 

— Na, o kaip, dėde, ar ne
sirengi pats į Vilnių važiuoti ? 

— Tai kap ee tau. vaike, 
pasakius Ak jau su va-
žaviniu norėc tai ir labai no 

daturės iu! . . . . 
— Ragi, — prasdzėk su bo-j Tai jau raiks, raiks. 

bu! — beviltiškai mosteli j Kap gi 
galva dėdė Tamošius. Nusi 
spjauna, smarkiau trūkteli 
pypkę ir, nustojęs paskutinėm 
vilties, nudūlina savo senat 
vę nešdamas. 

sunkiai uždirbtų litų ekskur 
sijos vadovui, 

— In Vilnių, in Aušros 
Vartus, Kalvarijas 

Kiekvienų sugrįžusį iš Vil
niaus smulkiai klausinėja, lyg 
anas danguj būtų buvęs. Į to-
kj visas kaimas su pagarba 

būdamas mindžiojau. Ale, ra
gi, su tuom pin igu . . . . fcany-
sta, matai, Jauni visi važiuo
ja, o ir mano Rožūlka oratos 
rėkia. Sako, kū tu ty, sani. — 
buvai jau. Ale bala, \af jos, 
ragi, klausys. Nedaturesiu 
katrų dzien 

žiūri, tiki kiekvienų jo žodžiu. — Aš tavy nedaturesiu! Ak 
— Ak tu, Dieve, maenas! ( tu, Dzieve maenas! — 

Šiciek bažnyčių —linguo- Į staiga šokasė dėdis "Rožūl-
ja galva senyva dzūkė ir, ka , " — ot, sanis bieso neštas 

— Tai susiedkėla, tai mie
liausioj, tai cūdai. Ana, su 
grįžo zakriscijoniene iš. Vįlw 
niaus, tai kad pasakoja, kad 
porėna Bažnyčių, girdzi, 
tai kožnan žingsnin po kelias 
rasi. O visos gražios, o žiba, 
o baltos, kap perkelis. Auš
ros Vartų Panelė Švenčiausia, 
girdzi, žiba, šviečia, kap sap-
cynios aušros. Gryno aukso, 
mačy k, pupute, o, girdzi, žūro, 
prost kap gyva in tavy. O 
Katedros kas per gražumėlis, 
— sako, Švento Kazimiero 
Karaliūnaičio grabas, girdzi, 
terp aniuolukų padėtas; vieno 
s idabro . . . . I r Karalius Vy
tautas Dzidzysai ty pakavo-

Parbėga Jonukas iš mokyk
los ir puola prie motinos. 

— Ak, mama, kad žinotai! 
Nugi, važuojam, oi-oi-opa-pa! 

— Kur gi tu važuoji, tu 
strapziliau, sakyk, anoc to, j 
jei sakai. j 

— Oi mama, mainą, nugi in 
V i l n i ų ! Ekskurs i jų mokytojas ' 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINT 

W ^ ^ ^ ^ ^ P S ^ ^ ^ W ^ ^ " * W ^ ^ ? » 

AKIŲ GYDYTOJAS 

• " • ' i i . . 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 

DR. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

OPTOMETRlCAliLV AKIŲ 
iiisrrnns 

Vuvlri 80 metų praktikavimo 
Mano Garantavimą* 

Falenavica akių {tempime, kaa ea 
t priežastimi galvos skaudinimo 
svaigimo, aklų {tempimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karšt}, atitaiso 
trumparegystę Ir toliregystę. Priren 
gia teisingai akinius. Visuose atslti 
kimuose egzaminavimas daromas su 
<slektra, parodančią mažiausias klal 
las. Special i atyda atkreipiama ) 
mokyklos valku* Kreivos aky» »t< 
taisomo* 

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. rak 
Nedėliotais pagal sutartį 

P«««e ly atsitikimu ajkys atitaiso 
mos be akinių. Kainos pigias kali 

47)2 SO. ASHLAND A VE 
Telefonas TAJRds l » 7 s 

•SU • M W S f M W M M S < 

She's pretty as 
a pieture, 

but..... 
No one can Inkrate halitosLs (bad breath). 
It can ruin almost any girl's popularity 
. . . her cloąest ir jendships. 

Food fermentation ia the mouth is aaid 
by so me authorines to be a major cause of 
halitosis. And the insidious thing about 
this offensive condition is that anyone 
may have it and never realize it. Friends 
know, of courae... only too well. But, un-
fortunately, it is such a delicate subject 
taey won't tau. 

So don't »mble with your sočiai oppor-
tunit ies ana your bappiness by taking un-
necessary '•Vann'B l t is so simple to take 
precautiona by gargling with pleasaat-
tasting Listerine Antiseptic—mouth t«r-
mentation is quickly caeoked and its 
odors are overcome. 

Get the Listerine Antiseptic habit. TJse 
it . . . mormiag and night. and before all 
irnportant sngagements. La m bert Phar-
macal Company, St. Loait, Missouri, 

L I S T E R I N E 
<or H A L I T O S I S 

LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES E. ZEKAS 
ATTORNEY AT LAW 

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

TeL Hemlock 1940 

Budriko Rakando Krautu
vėse rasite patyrusį akių 
daktarą (optometrisfoį), ku
ris pritaikins jums akinius. 
Teisingas ir geras patarna
vimas. Akių egzaminavimas 
dykai. 

1941 Meti] liadiošį 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 3088. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

BUDK1KO PROGRAMAI: 
WCFL, — 970 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
WHFC — 1420 kil., Ketvirta
dienio vak. 7 vai. 

DR, PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
, O tiso Valaiulob: 
l'o piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9 

bckinadicniais sulyg sutarties 

DR, P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446So.49thCt, Cicero, 111. 
Autradieniais, Ketvi i tadieuiaia 

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

314/ S. Haisted St, Cihcago 
Piiniadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: b — 8 popiet, 

1—4 ir b:30—8:30 vakare 
Telefonas CANal 7329 

DR. FEI EB J. BARTKUS 
(iŪDYTOJAS IR CJURURGAS 

2zuz West Cermak Road 
O l l S O VAl iAMDOa: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
Sekiuadiesiaib uupgi pagal sutartį. 

^Res. telefonas SEiUey 0434. 

DR. V. E. SIEDLINSK1 
DANTISTAS 

4143 SouUi Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

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

(2-tros lubos) 
TeL MIDway 2880 Ckica«o, DL 

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto. 
' • • JI. 11.11 Į 

DR. MAURIGL KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4t)3l So. Ashland Avenue 

TeL lARds 0994 
Rez. tel. PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėlioniis nuo 10 iki 12 vai. dieni 

TeL Cicero 1484 

DK. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. lotos Oat. ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS: 

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

Res. 1625 bo. outh Avenue 
TeL Cicero 1484 

TeL YARds 5557 

DR. FRANK G. KW1NN 
'< . (Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 VVest 47th Street 
OFISO VALANDOS: 

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 VJLRguua 2421 

DR. P. J. BEINAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS D2 CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI; > 
Ofiso — WENtworth 1612. 

Res. — YARds 39551 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 
Tel. YARds 2246 

DR. C. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 1 
arti 47th Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

(BAD BREATH) « 
J m 

D U O D A M E 

k P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

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

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. TeL GROvehill 0617 
Office teL HEMiock 4848 

DR. J . J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 W. Marąuette Road 

INSURED 

SAVE BY 
MA1L 

TAUPYKIT PER 
PASTĄ S T . A N T H O N Y ' S 

B U I L D I N G & L O A N A S S O C I A T I O N 
1506 South 49th Court, Cicero 

TeL CICero |12 Jos. F. Gribauskas, Sec. 
T i L : Pirm., Ketrir., fieštad. t Iki 8 v. • . ; Antr., Trečisd. » i k J S ^ į . j 

DABAR MOKAME 3 | ^ VŽ P A D f i T U S P»N«GU{ 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
Goru., wmpMmst«m. P' CL 

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 1.930 

TeL CANal 6122 

DR, BIE2IS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA: 
6631 S. California Ave, 

TeL ftKFnbUi 7MI 

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

DR. J. J. K0WAR 
(Kowarskas) 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: KENwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso 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 CHIRURGĄ* y 

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

Nedėliomis pagal sutartį. 
TeL CANal 0257 

Rez. teL: PROspect 6659 

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: U v. ryto iki a noyūrt 

I iki fi vai, vakar*. 
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IŠ TĖVŲ KRAŠTO 
Biržų Apskrityje 
Pasirodė Pavojingos 
Museles 

Statys Didelę 
Ligonių Prieglaudą 

KAUNAS (E). — Kauno 

Biriu apskr. ir kt. v ietok meAo Savivaldybė* * • * 
• , . .. •• , ,- dnų dvare netrukus bus ,pra-

pasirode ypatingos nedideles * . . •f. 
juodas M M f e , kurio* yra ̂ , t a * * * m ū r , f f v , « « 

.. aukštu ligonių prieglauda, ku 
ypao pavojingo* gyvuliams. ? 6 • J a « » i - * 
a . , . .. , n kainuos apie 600,000 litų. 
Šios museles gyvuuuvs sukan- *̂  ,,. 
Užioja, lenda į Šnerves ir ki- * » v a s a r * s t a t 0

l
n ' 0 S į a u n e 

tokiais budai, juo, kankina. d v l """J08 " " ^ ^ *™!°" 
Kartai, gvvuliai nuo Siu am- s , e w e * b a s flu\mai u z b a l S" 

.. .. ,. t • * Xf tos. Jų gtatvba kainuos apie 
sehų įkandimo krinta. Muse- nn^ * ' . *~ 

H
 x - 2,000,000 lt. Pernai pastaty-

les pavojingos ir žmonėm*, ' ' ' . . . 
, i ta lo komplektų mokykla 
bet žmogui nuo jų ne*unku- * v.* \ . . . 

., -. Šančiuose šiemet baigiama l-
apsiginti. Kaip žinoma, p̂er--

. _. i- i u įrengti. įvairiose Kauno mies-
nai aios museles labai gau- ° * 

šiai buvo pasireiškusios Lat
vijoje. 

Į Biržų apskritį specialiai 
muselių tirti ir gyvulių kri
timo priežastį nustatyti buvo 
nusiųstas Veterinarijom Aka-

to dalyse bus pastatyta 178 
butai darbininkams. Prie na
mų esą sklypai bus atiduoti 
darbininkams naudoti dar
žams. Pigiųjų butų statybai 
bus išleistas 1,000,000 l t Į-
vairiose nuėsto dalyse Savi-

C L A S S I F I E D 
P A S K l B f c K l T E ĮSIGYTI 

GKA2U N A M * 

Pardavimui modernus naujas du-
fietis namas. Randasi prie pat Mar-
ąuette Parko. 4 ir 5 kambariai, 
karšto vandens šiluma. 7144 Souih 
Mozart S t . t d . HALkliffe 1«22. 

• • -

KORI MAINYTI 
Noriu išmainyti € flety moder

niška mūrinj namą, garu apšildoma 
ant įrengtos t'armos. Namas turi 
mažą morgu"j. Atsišaukite: 

John Chmielinski, 
2317 > \ Kurk* < 11 M. 

AtiuiujluViie Ir I>agraiinkite 
N \ m ų Grindis 

••DUSTLESS F L 0 O R SAKDING" 
Kpkainavimaa Dykai — 

1S Mėty Ps t yrimo 
Darba* t; * rantuota* 

Dil Specialių 8ąly*ju 
šaukKs Dabar 

COMPLETE FLOOR SFRV1CE 
Telefonas Normai 4 7 t t 

pAKttAviNui • • ' — * 
Iš priežasties vyro mirties turiu 

parduoti nuosavybes, kurias jis pa
liko. Marąuette Parke: Krautuvė ir 
trys fletai. Kaina 412,500. 

Namas, 2 fletai po 6 kambarius, 
2 karų garadžius. Kaina $6,700. 

Namas, 2 po 4 kamb. fletai. kar 
*«" vandeniu apšildomi.' Kain 
$6,200. i +% 

a jotai prie 70-tos ir Cali . „ 
g- \ ių parduodami už žemą kainą 

Bridgeporte: Krautuve ir 6 fle
tai arti 35-tos ir Halsted g-viu. 
Kaina $5,500. 

Atsišaukite: 3553 So. Halsted St. 
Tel. Yards 6118 

Kainą 

ifornia 

PARDAVIMUI NAMAS I R BIZNIS 
Pardavimui namas, 4 kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Tfeverno fiksčeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Kandami ant 
63-čios gatvės. Atsišaukite; Telefo
nas fROapect aOTa. 

"DRAUGO". LABOR DAY 
PIKNIKAS 

Rugsžjc 2 d., 1840 m. 
VYTAUTO PARKE 

dėmi jos doc. Motiejūnas. Ve-} mtem' , „ - . . , » 
tennanjos Departamentas ^ ^mton* tęsti i r |Ž in iOS h D U L R 
griebėsi skubių apsaugos priej *~" 
monių. Atitinkamai jau pa-

Wendell Willkie žmona, kuri daug įdomavo respublikonų suvažiavimo eiga. 
(Acnie telephoto) 

informuotas visas veterinari
jos personalas ir vietos ūki-

tęsti 
Kauno pilies konservavimo 
darbai, kuriems paskirta ne
maža suma. Šiuo metu yra 

ninkai. Kovai SU muselėmis S™*™™ visa eilė gatvių 
paspartinti, ūkinei spaudai' i r a i k š ^ ' d a u g e l i s * a t v i , J 

jau parengta specialiai ūk i - 1 - e inama ir praplečiama 
ninkams skiriamų straipsnių' ^ ^ u a c ų o s ir vandentiekio 
ir paaiškinimų. Nustatyta, d a r b a i v > k d o m i lygiagrečiai; 

su gatvių tvarkymo darbais. 

Suvažiavimo 
KAUNAS (E). Visuo-

už.«ienio lietuvių vaikams ko- bių gyvulių įpjrkejai prade 
loniją manoma įrengti Vii- da kreiptis į Pabaltijo vai- ~ 
niaus srityje, kur tam tiks- stybe's ir del to numatomas, -
lui yra pastatų ir vietos. Bu-j didelis gyvulių pareikalavi-

H0LLYVV00D INN 
Svetaine renduojama susi
rinkimams, parems, vestu-j 
vems ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas ii- Elzbieta Rudauskai 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Vlrginla 9780 

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ 
Sporto reikmenys, meškeriojimo 1-
rankiai cigarai, tobakas, šalta ko
še, saldainea, mokyklos reikmenys, 
ir kitas tavoraa. J steigt a 10 metų. 
Parduosiu tiktai u i cash. Agentai 
nepageidaujami. Atsišaukite: 2519 
\Wsi «8rtl StroeC, lel. PROspect 
HM. 

• • • • 

LABAI PIGIAI 

tiniame Draugijos, Užsienio į v o 'ruošiamas leidinys "Už-'mas. Atitinkamos įstaigos rū-' 
Lietuviams Kemti suvažiavi-

Skipitis savo pranešime pa 
stebėjo, kad draugija jau vei-

I kianti 8 m. Draugijai rūpi 
kad muselės labiausia i ^ į ^ " ^ K a ^ T ^ H * b Ū k : 
jingos saulėtomis die0omts,; ^ ^ ^ le ji rupmasi, kad lietuviai 
todėl jos labiausiai pasireiš- ^ s u k_ užsienyje smarkiai netirpių, 
kia, gegužės, birželio ir Ue-; ̂  * n e i M a u ^ Lzsieniuose smo 
pos mėnesiais. Kai kuriose- ^ J " ' v^^{n^Jin€t ^ ^ j metu gyvena apie l,o nulijo 

me, draugijos tpirm. adv. R.| nių nesurinkus, nuo išleidi 
sienio lietuviai", bet visų ži- j pinasi gyvulių veislės geri

nimu. 
mo teko atsisakyti. Šiemet; 
Draugija turi 12 skyrių su! 
apie 1,000 narių. Po jpraneši 
mo kilusiose diskusijose ypa 

Prie Vilniaus 
Teismų Dirba 
28 Advokatai 

vietose dabar stengiamasi gy-. .. / valdv.be šelpia, išlaikydama vulius ganyti nakUmis arba! ***** 'r > 7̂ .* . 
per lietų, nes tada muselės 
nepasirodo. Saulėtomis die
nomis gyvuliai laikomi užda
ryti tvartuose. 

Veterinarijos Departamen
tas per savo vietos veterina-j 
rijos gydytojui dažnai ir 

r smulkiai informuojamas ir 
kovoje su muselėmis nuolat 
įsakinėja griebtis įvairių ge 
rai veikiančių apsaugois prie 
monių. 

}Uos prieglaudose, teikdama 
nuolatines ir kartines pašal
pas ir kitais būdais sudary 

no lietuviųj kurių skaičius 
kasmet 2 nuoš. sumažėja. 
Tiek jų nutausta. Be tų lie
tuvių, kurie išvyksta į toli-

tingai pabrėžtas repatriacijos 
reikalingumas iš užsienio at-j P r i e Vilniaus teismų šiuo 
vykstantiems lietuviams dar
bo bei vietos parūpinimav?. 
Atvykstantiems 

Moteriškos Rankos 
Pakruojo*. — Geležinkelio 

stoties ribose, už malkų krū
vos, rastos dvi moteriško* 
rankos. 

metu Savivaldybė išlaiko a-
pie 500 senelių. Nuolatinių 
ir kartinių pašalpų per me
tus išmokama apie 17fJ,0QO lt. 
Šeimų prieglaudoje nemoka
mus butus gauna 468 žmonės. 
Bedarbiai aprūpinami darbų 
prie viešųjų darbų. Betur
čius Savivaldybė gydo nemo
kamai. Šiam reikalui yra eilė 
ambulatorijų, sveikatos glo
bos centrai ir eilė kitų įstai
gų. 

- •_ mus kraštus, vpatingo rupes-
dama Jiems pragyvenimo sa-* „. . '*#?.. **v . . 
, ri i- , . w ••• ... cio kelia artimoji emigraci-
lygas. dalintiems dirbti dar- . , , . 
, , . v - • J -u &-„^ja — laukų darbams ir pan. 
bo birža parūpina darbo. Smo^J v . * 

Apie 80 nuoš. emigravusiųjų 
jaučiasi nepatenkinti ir no
rėtų grįžti į Lietuvą. Praė
jusieji Draugijos veiklos me
tai praėjo karo ženkle. Dėl 
to ir užsienio lietuvių eks-J 
kursijų buvo mažiau. Drau
gija išlaiko 8 lietuvių mo
kyklas, kurias lanko apie 700 
vaikų, be to visų eilę mo
kyklų šelpia. Greta mokyk
lų rūpinasi užsienio lietuvių 
chorais, studentais, mokslei 

DUODAM PASKOLAS 
A N T 

PIRMŲ MORGICIŲ 
Chicagoj ir Apielinkėj. Lengvais Išmokėjimais: Pir

kimui, Pataisvmui ir Statymui Naujų Namų. 

MOKAME %\% 
Dividendų Už Padėtus Pinigus. %m 4K / ^ 

Kiekvieno asmens taupiniai yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings & Loan Insurance CorįK, 

Washington, D. C. 

Turtas Virš $ 1 0 0 0 , 0 0 0 . 
Dėl informacijų kreipkitės į: 

m? 

EDERAL SAVINGS 
[AND LOAN ASSOCIATION 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Of CMICAGO 
2202 West Cettnak Rd. Chkago, IU. 
Tel. Ganai 8887 Ben. J. Kazanauskas. secy 

RAŠTINĖS VALAHD06: 
Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. v. 
Ketverge nuo 9 ryto iki 7 v. v. 
Seredoj nuo 9 ryto iki 12 diena. 

& * 

H 

S 

iš užsienio 
lietuviams reikėtų duoti že
mės, išdalinant Vilniaus kra
što dvarus; praugijos sąmata 
šiems metams.priimta 344,630 
lt. sumai. 

»'iii 

Sparčiai Nyksta 
Gražusis Kaimo 

• _ _ 

Menas 
Pikeliai. — Lūšės, Ritinės 

ir kituose kaimuose, pakelė
se Ir prie kai kurių ūkininkų 
sodybų, matyti seniai staty
tų, labai gražių, turinčių di
delės meno vertės kryžių ir 
rūpintojėlių. Kai kurie ,iš jų 
yra statyti prieš 50-60 metų, 

laiku dirba 28 advokatai, ku
rių dalis yra priimti iš anks
čiau Vilniuje dirbusių. Be j 
advokatų yra ir privatinių \ 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LIQU0R 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 
Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

gynėjų. 
«^^^« i m i»rm.%. 

viais ir U . Užsienio lietuvių' aefinomo ir jau seniai miru-
vaikų vasaros kolonijoje v a . : sio kaimo menininko Kai ku-
sarogo Prancūrijc*. Anglijos, ™ Ryžiai ir rūpintojėliai y-
W Latvijos lietuviukai. Kilu-; ra dar gerai ishke, kiti bai
sieji iš Prancūzijos dėl karo S>* trūnyti ir išvirsti, o jų 

i-- m r̂̂ ;x+; ^«m« iv vietoie kitų nebestato. negalėjo sugrįžti, namo W y**mv4 n 
hiokinasi Lietuvoje. Šiemet "".. " ^ 

Pahaltijis - GyvuliŲ 
Tiekėjas 

Ligšiol daugis kraštų gy
vulius pirkdavo iš Danijos 
ir Olandijos. Dabar dėl susi
dėjusių aplinkybių šios val
stybės savo įyvulių į užsie
nius negalės išgabenti. Ry-, 
šium su tuo visi šių valsty-' 

Kidneys Nusl 
Clean Ouf Acids 

Szcess Adds and polsonous wastęs to your 
blood »re remoTed chiefly thru 9 mUlipn tlny 
dalicate Kldney tubes or fllters. And non-
oiganic and non-systemic ditoidera of UM 
Kidneys or Bladder may oauM CtetUng Dp 
Hights. Nervousness, Leg Palns. C'jrcles ūn-
dįr Eyes, Diaainess, Backache, Swollen 
Anklas or Burning Passaaes. In many sucb 
cue«itiie diureze actiono! the Doctor's prt-
scription Cystex belos the Kidneys clean out 
SeeM Aclcb. TbjT^sutti«1SaWjlw work oi 
Cyatex may eaafly a»ka you fajįMta a w*v 
Jrson in just a hw days. Tiy C » * ^ wder 
the guarantee of money back unleas com-
pktely satiafled. Cys*ex costs only 3c a dose 
it dru^giats and the guarantee proteets you. 

t • 

Skveru (Aikšte) .^ 
Tik Žydai Naudojasi 

Alytus. — Dr Basanavi-
6iaus aikštėje įrengtas gražus 
skveras, tačiau juo naudoja 
'si beveik išimtinai tik žydai. 
Jie čia nuo pat ryto iki vė
lyvo vakaro užsėdę suolus er
zeliuoja ir neužleidžia ki
tiems. Be to, skveras netvar
kingųjų žydų užteršiamas vi 
šokiais popiergaliais ir nešva 
rūmais. [.' I 

s i e s P i r m o s R ii 
JUODŽEMIS 

gėlynams ir žolynams 
Parduodame btišeUals ar vežimai* 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 

. 1& bušelių $2.50. 
STANLEY GAVCUS, 

110 So. Ridgeland Ave. 
WORTH, ILL.INOIS 

Tel. Oafc Uwn 193J4 
wmmm^mm 

PLATlNiOTE "DRAUGĄ' 

F O R 
I T C H I NG 

S K I N 
Ar ' kenčiat© meaiejim ,̂ 
nudegimą, arba odos ligą^ 
Nekentekit! Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
salina eezema. išbėrimus, 
spuogus ii kitokius odoa 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandien! Visuose aptieko 
ne. S5c, 60c. tl.OO. z e m o 

F O . 1 S K I N | R R I T A T l Q N S 

T 

CONRAD 
Fotografas 

»ludlja Jrengta pir 
mos rūšies «u mo-
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. D a r b a 8 
G a r a n t u o t a s 

420 VVest 63rd Street 
Tel: Bisnio - ENGlewood 688a.) 

Ees. mm EN€ttewood 684o.< 

»%•*** + 

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

Rugsėjo 2 d., 1940 m. 
VYTAUTO PARKE 

storas ir 3 fletai — mūro namas. 
Karstu vandeniu apšildomas. Rea-
dos $50. i menes}. 18-tos gatvSs a-
pylinkėję. Mainysiu ant lotu ar kej 
lių akerų žemės ar mažos farmos, 
netoli Chicagos. Rašykite arba at
silankykite: 4644 bo. Paulina M. 
(antrame aukšte) . 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
Norime išmainyti 2 fletu PO C 

kambarius narna Rrighton Parke 
ant mažesnio. Atsišaukite: 

8044 so. Artetdan Ave. 
— — — ^ — — — — — . _ _ _ ^ _ _ _ ^ _ ^ 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui 3 mėty senumo 6 

kam barių bungalow Beverly Hills 
apylinkėje. Garu apšildomas. 50 
pėdu lotas. Nauji įrengimai. 

Atsišaukite: Tel. Beverly 3650 

PARDAVIMUI MAKMi 
Pardavimui S-fistų namas Brldffv-
puri«. Atsišaukite: iiaziiiiieras liaa-
uHsa, ą»go houtb W»Hae» Ntrceą. 

PARDĄVPIUI NAMAS 
Pardavimui moderniškas 2 fletų, 

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

6825 So. Wasbtenaw Ave. 
(pirmas aukštas.) 

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui Fran and Bddie's Tav-
ern, ant Archer Avenue vieškelio ir 
Kean Avenue — 1 blokas Šioj pusėj 
Tautišku kapiniy. Parsiduoda biz
nis, fiksčeriai, stakas; viskas gatava. 
Biznis gerai išdirbtas. Lietuviams 
gerai žinoma vieta. Atsišaukite: 
Ed. J. Kubaitis, Archer and Kean 
Avenue, JuMlce, Ulinois. Tel. WiUow 
Springs 1067. 

VASAROTOJAMS ATYDA 
Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro ir prie upės — netoli miestelio. 
Geras privažiavimas su automobi
liu ar traukiniu. 62 mylios nuo Chi-
cagos. Kelias 83 ir 45. Kreipkitės į: 
Peter Kernota*, Box T", ttilver Lake, 
EiaooB&ia. 

•••k.... j i ^ « M H M V H I ^ ™ f c ' 

HKli iALlNGAS SALES 
MENEDŽERIUS 

Turi būti patyręs šilumos inžinie
rius arba arkitektas. Naujas iš
radimas kuris neturi kompetici-
jos visose Suvienytuose Valstijose. 
Rašykite: KJM Heat latensifler 
Corp.. 4T08 So. \Vestera Avenue 
Chlcago, 111. 
Lietuviai inžinieriai, nepraleiskit 
šios progos. 

REIKALINGI PARDAVĖJAI 
Gerai susipažinę su šilumos sis
tema. Naujas išradimas, kuris ne
turi kompeticijos. bus plečiamas 
per visa Ameriką. Atsišaukite: 
KMZ Heat Inteasifier C*»r». 4708 
So. Western Ave., Chiuago. III., 
Tel. Virguua • ! » § . 

PARDAVIMUI 
Pardavimui kūdikio vežimėlis, 1% 
metų senumo. Storkline išdirbystes. 
Pilka spalva, gerame stovyje. Pfi-
ginania kaina. Atsišaukite telefonu: 
RADclUfe 0519. 

- » i ^ - • • w ^ « « ^ ^ 
GREITAM PARDAVIMUI 

Likerio krautuvė su baru. Biznyje 
penkis metus. Uždarbinga vieta. 
Pardavimo priežastis — partneriai 
nesutinka. $3,000. nupirks. Atsišau
kite: 3219 West 63rd Street. 

tf 

SHE LOŠT 20 
POUNDS OF FAT 

Feel full of pep and possess th i 
slsnder form you erave-^-you can't 
tf you listen to gossipers. 

To take off ejtcess tat go light o n 
fatty meats, butter, cream and sug-
aiy sweets — eat more fruit and 
rtgetables and take a hall teaspoon-
ful of Kruschen Salts in a glass of 
bot water every morning to elimi-
nate ezcess waste. 

Mrs. Elma Verille of Havre de 
Grace, Md., wrttes: "Į took off 20 
Ibs.—my clothes flt me fine now." 

No drastic catharties—no constl-
pation—but blissful daily bowel ac-
tkm wken you taką your Mito daily 
4oss «f Kruacasa 

SICK, NERVOUS 
PDAMIsTY"EVERY 0 UIIAIi lM MONTH"; 

Then Read VVHY 
Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound Is 
Rear*Woraan'sFriend"! 
Some womes suffer severe monthly 
pain ( eramps, backache. headache) due 
to female functional disorders while 
other's nerret ten d to become upset and 
they get eros*, rcsūess and moody. 
' So wby not take Lydis E. Pinkham's 
Vegetable Compound made Mpcciatfy 
to hslp tired, run-down, nervoug wom-
en to go smiling thru "dirncult days." 
Pinkham's Compound contains no opi-
stat or ksljti fwinlng ingradients. It 

fa made from nsture** own beneficial 
rooU and herbs —each with ita own 
#p«ciol purpose to KELP WOMEN. 

Faraous for ov«r •0ya»rs-r-Pinkh*m'» 
Compound fa th« best known and ons 
of ths mčat efteetiv ,4womsn • tonies 
obuinabfa. Try it! Į 

Pastovumas-
Tą liudiją įstaigos 44-riy mėty gyvavimas. 

Ęjį 
M bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
tarnu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasiu 
•Magesnės vietot, taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NĄJL&. PĘB MŪ8Ų JŲENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLAN^, ANT ILGŲ METŲ! 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION U 
3236 South Halsted Street 

TeL Oalumet 4118 Jot. M. Moierla, Sec'j. 

Iki «ft,000.00 redera*in«j€ jsfsĮCiJn. 

W 
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KAS GIRDĖT KITUR 
Sparnuotas Lietuvis 
Lietuvių Dienoje 

tinių išsilieja pražios lietu
viškos patriotinius dainos, ža
dinančios kiekviena lietuvį j 

Kun. dr. Jonas Navickas, darbą del Lietuvos laisvės ir 
Tėvų Marijonų Kongregacijos nepriklausomybės. 
provincijolas, Marianapolic; W skamba mūsų dainos 
Kolegijas rektorius, praneša ! P° W i l plačiausias! Lai pa-
kad T. Matusevačius Brainard saulis išgirsta, kad lietuvis 

nori gyventi laisvai ir nepri
klausomai, kad jis nenori ver-i 
gauti svetimiems! j 

Field, Hartford, Conn., vai 
stybes akredituota.- lakūnas, 
savu lėktuvu pasižadėjo at
lėkti liepos 4 d. į Lietuviu V.isi į Lietuvių Dienų, lie-
Diena, Marianapolio parkan V* •*, Marianapoly, Thonip-
Lakūnas Matusevičius praleis MB> Conn.! R. K. 
visą dieną. Kuris svečių no-

A. a. Seselė M. Elzbieta 

proga — paskraidyti ore. 
Lietuvių Diena prasidės iš-

Babe Didrikson Zaharias.! 
J i nugalėjo Mrs.* Russel Mann 

Ur^uline g° l f ' m n kc Women's AVestern 

t€s, gailį pasinaudoti šia B a i g ė A u k š t u s 

Mokslus 
Cleveland, O. — 

kilmingomis pamaldomis 10 K o l e g i j a fl& b a i ( y - M a t i l d a Open turnamente, Milwaukee, 
vai. rvto (Dienos šviesos tau- *.,, ._* . , , 

• _ V _ , , . Zitkiute jgvdama gamtamoks-
„ymo taiku). Po pamaldų p.e- ] y B a k a l m i r a t o „ • . - r P g į a U g ė j O D a r b a i 
tns, sportas, šokiai, žaidimai, , ' . . , 7 , • 

1 \_ - _ J ^. laipsni mokytojos — techno
loge. 

meno megejų programa. Po
pietines programos svarbiau-

Frigorifico Anglo, Brazili
ja. — Anglų kompanijos sker-

sia dalis, tai dainų progra-j Baigus Šv. Petro komer- dyklose paskutiniu laiku dar
nia, kurią išpildys jungtinu' cine. mokyklą, įstojo į Notre bas eina pilnu tempu. Dauge-
.parapijų chorų clioras. j Dame aftademiją. Paskui lan- Hs darbininkų gauna dirb'i 

Lietuvių Diena yra t rad i , ke Ursuline kolegiją biologi- Jlgas valanda's, todėl ir už-
jcine Naujos Anglijos lietuvių' jos ir chemijos fakultetus. dirba dabar daugiau. Bendrai 
Šventė. Svarbiausia, kad to-| ' L — - | k o , M M a t U d Frigorifioo Anglo lietuviai 
ji šventė kasmet įvyksta. ^ ^ s t n d i j r a s d a v o , a į . gyvena po senove, Vien. 
kaip mfisu išeivijos didysis l n o k v t o j f t u t t o j e p a ( , i o j e - gu r s t a k.t. gyvena k ,ek ge-
literatas, Jonas Kn.itas, sa- > i j o j e M o | ^ ^ ^ nan. Yra i .omn,,ųpers.kelh 
ko mūsų išeivijos Vilniuje. . I gyventi \ žemės ukj, nes bi-

Lietuvos nepnikla^omvbf ' ' .l°ma> M a t e i t y J e Kali p u n , a -
Kolegijos vadovybė, maty- žėti 'skerdvklose darbas. 

i * 

dama Matildos gabiunuls che«- _ _ , . _ . 
Tuo tarpu dėl darbo stokos 

Belaukiant džiaugsmo at-
skrendančio su atostogų ir 

poilsio metu, jaukioje ir my
limoje mūsų kongregacijos 

šeimoje, suaidėjo dvasių sle
gianti ir nykų liūdesį su
kelianti varpai pranešdami, 
kad AukšAiausias pasišauks 
Savo karalijos mūsų mylimą 
Seselę M. Elzbietą. 

A. a. Sesele Elzbieta buvo 
pirmoji amerikiete stoti į ką 
tik įsisteigusią mūsų brangią 
kongregacijų. Kiekvieno di
delio darbo pradžia yra sun
ki, taip ir šiame kūrimosi 
darbe. Vienok, nepaisant var
go, sunkumų, visokių trūku
mų ir nuovargių, velionė drą
siai stojo eilesna pirmųjų pa
sišventėlių i r visą savo gyve
nimą paaukojo kilniems kon
gregacijos darbams. Teko 
daug sunkių pareigų atlikti, 
vienok, degdama Kristaus 
meile, visur reiškė savo tvir-' 
tą prisirišimą prie vienuoli- j 
jos labo. 

j Ypač malonu prisiminti ją 
kaipo mokytoją, sią pareigą 
ji ėjo sąžiningai ir su meile. 
Jote linksmas malonus būdas 
patraukdavo mokinių širdis, 
taip kad jie kreipdavosi į Se
selę ne tik mokslo daly kuo-
se bet ypač charakterio ar 
būdo taisyme. Tikroje žodžio 
prasmėje ji buvo mokytoja* 
auklėtoja. 

Be kitų dorybių pažvmėti-
nas joje kuklumas, kuris bu
vo tikrai ryški nuosavybė. 
Del savo kuklumo, ji dirbo 
užsidariusi, tyliai,, netroško 

būti žinoma, todėl ir paskuti
nę žemiškosios kelionės va
landą ji užbaigė ramiai ir ty
liai. A. a. Seselės Elzbietos gy
venime išsipildė Kristaus žo-
d v • • 

z ia . i : i 
I 

„"Iš jų vaisių pažinsite! 
juos". Josios gražus pavyz-j 
dingas gyvenimas bus mums 
nuolatas paraginimas užmirš-, 
tisave ir dirbti vien Dievui. 

ir laisve pavojuje. Mūsų tau 
ta privalo būti vieninga. Su-

Ivairios Mintys B ū k t e i s msn> mlsi laimingu. 
Visuomet smalsus šuo nas-

Biblioteka - visu žmonijos m i š ( ] e g a > 

dvasios brangenybių lobynas. 
G. Leibnitz mmmmammmmmmmmmmm 

Laimė ir gyvenimo pasise
kimas priklauso nuo ne išori
nių priežasčių, bet nuo mūsų 
pačių Lubbock 

Il'.'S važiavę j Lietuvių Diena lie-| » • * £ * * * k o 1 ^ ^ _te" čia nusiskųsti netenka, 
tuviai praš>1* Aukščiausiojo' * » * £ Tas pare igas p ejo ^ ^ e i n a ^ ^ ^ 
apsaugoti Lietuvą, jos nepri-j p e r t n > me lls* j ateityje, dabar niek.s nežino. 
klausomybe ir laisvę; prašys Rudenį žada įstoti į John 
palaiminti ir mūsų išeivijos Carroll universitetą ir siekti liną Žitkevičius, kurie eleve-

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

Rugsėjo 2 d., 1940 m. 
V Y T A U T O P A R K E 
IIII •imiii 111 UBAI į i M u m a i i i u ^ 

darbus Bažnyčios ir tėVynėt 
Lietuvos naudai. 

Lai iš mūsų lietuviškų krii 

aukštesnio mokslo. landiečiams žinomi kaipo p r -
Sveikiname naujų lietuve, mieji lietuviai fotografai. 

mokytoją, sykiu ir jos tėve- Rap. 

A. A. Kun. Jono M o s Paminklą Fondas 

Atvaizduojamas paminklas bos pastatytas šv. Kazimiero kapinėre prie a. a. Kun. J. Juškos kapo. 
Iškilmių?os dedikacijos ceremonijos įvyks sekmadieni, Iiepos-July 7 d., 1940 metais. 
Norėdami pagerbti įsteigėją ir r*rodyti meilę ju geraširdžiui vadui, Švento Kryžiaus C. Y. O. 
Jaunų Vyrų kliubo nariai notare pastatyti paminklų jo atminčiai Kadangi neturi gana lėšų tą 
sumanymą įvykdinti, jie kreipiasi į vi uomenę pagalbos; prašo visų priddeti prie steigiamo fon
do. Visos aukos, taip didelės taip ir mažos, bu-, priimtos su dėkingumu. 
Norime padėkoti tiems, kurie jau prisidėjo ir iš anksto dėkojame tiems kurie padės šį užsimojimą 
įvykdinti. 

AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI 
Paminklo Fonde buvo $315.00 Mrs. Kondratas , 
Mr. & Mrs. P. Wenglinskis 
Mrs. Norbutiene 
Mr. & Mrs. Bistras 
Mrs. Tručinski ir sūnus . 
Mrs. R. Telenie 
Mrs. A. Yucus 
Mrs. Dombrou 
Mrs. G raminta 

• • 

5.00 
5,00 
2.O0 
2.00 
1.00 
1.00 
r.oo 
1.00 

Mr. J . Kavaliūnas . 
Mrs. E. Dubrock . . . 
Mrs. Shulis 
Mrs. Gregait 
Mr. A. Dambrauskas 

Viso . . . . . . . . . . . . 

1.00 
1.00 
l.OO 
1.00 
1.00 
.50 

$338.50 

DfPORMACI .̂ ftATJKITE: AL. STJDEIKIS, YARDS 6952; J. P. KAVALATJSKAS REP. 6590 

VENETIAN MONUMENTCO. 
5 2 7 N. Western Ave. Chicago, III. 

TEL. SEBLEY 6103, AEBA SAUKITE TELEFONU REPUBLIC 6590 

iii Ji* 
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E.YE. S 
j Write for Free Boc/c 

" A Wor ld oi Comfort for Yoor ty«»** 

Nfght and Morning 1 
Vėrjo ar Dulk iu , vanok iu k . - I K I R 
' •u- MnHn*»: lJ*i«*»>jr'!»»•» X I « * ^ I » 
i»» ak<^ 

MURINĘCŪMPANYc
D

H^TAco • 

JRBA Gėl#;s Mylintiems. 
Vestuvėms, Uin.kie 
(ams Lai<lo(u\«'ui 
ir INioštmams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENTTE 

Phone LAFayette 5800 

VVOLK STIDIO 
w 1945 VVest 35"" Street 

(PA0&>f/u*jt>Aest. 
ftrt otseAt-

JO 
MODERN,...... 

CpMPLETE 

ADVANCED PHOTOGKAPHY 

jLOWE^-,PO$SiBLE PR1CES 

PHONE LAFAYETTE 2813 S 

KLAUSYKIME 
Saltimiero Rytmetiniu 
W. H. I. P. 
LIETUVIŠKU RADIO PROGRAMŲ 

R A $ T I N C 
« 

6912 So. VVestern Avenue 

10:00 VALANDA RYTO 
1480 KIL. 

PSOspect 4050 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermltage Ave. 
• Tel. LAFAYETTE 0727 

4447 South FaJrfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų radlo pro^ramo Antradienio Ir 
SeStadienJo rytais 10:00 valandą, iš UUUP stoties (1480 k.) 

Sa Povilu šaitiniieru. 

Antradienis, liepos 2 d.f lfHO 

SESUO MARIJA ELZBIETA 
(K atari n a Baidokai te) 

Mūsų mylima Sesele M. Elzbieta miiv 1!)4() m., 
birželio 30 d., 6:50 vai. ryto. 

A. a. Sesele gimė 1086 m. gruodžio 4 d., Sventa-
žeryje, Suvalkuose, Lietuvoje, duktė Prano Baido
ko ir Rožes Bergiūtės. \reliouė išgyveno Vienuolyne 
šventuose apžaduose 29 metus. 

Paliko nuliūdime: Šv. Kazimiero Seseris, savo my-
Hmą brolį Joną, sesutę Marijoną, uvainį p. Hazulevi-
eiu, jo šeimą, giminaitę Ses. Al. Alarionet.-į — šv. Ka
zimiero Seserų Vienuolyne, dėdes, tetas ir gimines. 

Laidotuves Įvyks trečiadienį, liepos 3 d. Gedulin
gos pamaldos prasidės 9:30 vai., šv. Kazimiero Se
serų koplyčioje, 260] W. Marąuette Rd., Cbieago,lll. 
Po pamaldų l)us nulydyta į Šv. Kazimiero kajiines. 

Nuolankiai prašo maldų už jos vėle — 
Šv. Kazimiero Seserys, sesuo, brolis ir giminės. 

JVov'lT'S EASY to nokt 

CDRLS 
SEff "AUTOMATIC 

'OUMMAtt fAiHaziaju 

SIMPLY...CurlAsYouComb 
Merei th» loit word in •osy curlins 
aiethodt. It't th« i»«w "Automotie** 
•ollocurl. wilh o regulor comb ot on« 
•nd ond o Mogk ditopp*oring comb 
oi lh« ©ther You įimply cvrl os yo* 
comb . . . with on« ond yoo comb. wit» 
the olhor yo« curl ootily. qnickly ond 
with beouty thop perfec- On/y 
lion On tol* ot yoor tocol 
doporlmont. varioly ot 
choin tloro. 
§m «JI Typm •# CmrU, UmęlmU. «*» 

vniy 2& 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

K E L N E R — P R U Z 1 N 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 

Phone 9000 620 W. 15tb Ave. 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ ^ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III A M I1 C PATARNAVIMAS 
A M D U L A l I U L DIENĄ IR NAKTĮ 

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE DYKAI 

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

Antliony B. Petkus 
6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Oourt 
CTCero 2109 

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

Ladiawicz ir M 
1.U 

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

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

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

Antanas M. Phillii 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 



g 
Antradienis, liepos 2 d., t!U0 DHHI9I8 

t? 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
Sekmadienį Liberty 
Grove Galingai 

^Skambės Lietuviškoji 
Daina ir Kalbos 

Ateinantį sekmadienį, Li-
bertv Grove (seniau bu v. 
Dambrausko darže) ruošia
mas piknikas Liet. R. K. Su
sivienijimo Amerikoje .Chica-
go apskrities. Jei tik bus gra
ži diena, suvažiuos daug mar

is Federacijos 
Darbuotes 

Bri^hton Park. — L. R 
K. Federacijos 19 (skyriaus 
susirinkimas įvyko birželio 

d. Vadovaujant pirm. S. 
Vaicekauskui, pasitarta įvai
ria draugijų darbuote ir iš
klausyta raportai. 

Federacijos piknikas pavy
ko. Nuoširdų ačiū tariame 
Peoples Furniture Co. už do-

\ 25 

gojo svietelio. Chicagoj ran-
d * i desėtloas Susivieniji^ I v a n*- t a W tob.mnka.™: 
, 4. • • v - i v P. Vaikučiui, Vaiskiu, T. 
kuopų, taigi žmonių bus iš . - » \ 

i i ••„ n *~ i _u* \aikutienei, M. Balcienei, M. 
visų kolonijų. Be to, pakvies- \ , ' • v j _ . j , 4.- Ivarionienei, F. Vaicękaus-tas ir pasižadėjo dalyvauti a JV » . s 

kui, K. Zaromskim. 
Liet. Vyčių Chicago apskri
ties choras. Šis choras visuo
met dainuoja darniai ir ga
lingai. Turbūt, nėra kito lie
tuvio choro, turinčio tokį di

ldei į repertuarą, ir dainuojan
čio visas dainas atmintinai. 

Dabar dar mokinasi nepa
prastai "margą'*, naujai su
komponuota dainą "Pafcejau 
kanapę". Taigi, to choro dai
nos skambės po visą apylin
kę. 

Jau bus grįžę iš Susivieni
jimo Pildomosios Tarybos su 
važiavimo prezidentas L. Ši
mutis ir daktaras - kvotėjas 
dr. A. Rakauskas. Jiedu pa-

Draugijos Saldžiausios Šir
dies Viešpaties Jėzaus pikni
kas bus liepos 14 d., Liepos 
darže, prie 82 ir Kean ave. 

šv. Kazimiero Akademijos1 Automobilių Paroda 

Šį Vakarę Marijonu 
Bendradarbių 
Susirinkimas 

28 d.,. Marijos Kalnelitoose. 
Hirfcdale, m. Įsitemyki.b vi
si, Tėvų Marijonų bendradar
biai, "Kristaus Karaliaus 

CICERO. — šį vakarą, 7-tą Laivo'' skaitytojai ir visi jų 
valandą, liepos 2 d., prašomi; prieteliai,: kuo skaitlingiau-
kuo skaitlingiausiai susirink- šiai susirinkime dalyvauti na-
ti į parapijos mokyklos kam-1 traukime paveikslo, kad paa-
barį viršminetu laiku, bus kui nerūgctuniėte. kad ne
nutrauktas viso Marijonų Be-jnojote. Nuoširdžiai visus pra-
ndradarbių 21-mo skyriaus šo valdyba: 

Sriubienė. pirm. 
Valančius, sekr. 

paveikslas, o po to įvyks K. 
svarbus paskutiniu susirinki- A. 
mas prieš Lietuvių Dieną, ku-
rios išvažiavimas įvyks liepos, rLATINKTTB "DRAUGE 

P 

\Vendell "VVillkie savo politines kampanijos ofise, Phila-
delphijoj, gauna Šania, kad jis nominuotas kandidatu į pre
zidentą iš respublikonų partijos. (Acme telephoto) 

' r 

Remejų piknikas liepos 21 d., 
Labdarių naujam ūkyj. 

Šv. Kazimiero Karalaičio 
dr-jos piknikas liepos 28 <i., 
Kubiliaus darže, 18228 Kean 
ave., Willow Siprings. 

Marijonų Bendradarbių pi
knikas liepos 28 d., Marijonų 
ūkyje. 

Lietuvos Vyčių 36 kuopos 
jubiliejaus bankietak spalių 
13 d. Kuopa išleis "Sklabro 

Visi kurie dar neįsigijo ti-
kietų del Lietuvos Vyčių pik
niko turės progą tą padaryti 
trečiadienio vakare. Tą dieną 
bus sudaryta milžiniška auto
mobiliu paroda ir lankys vi
sas parapijas. Šokanti tvarka 
numatoma: Visi dalyviai su
sirinks prie Aušros Vartų pa
rapijos <3:30 vai. vak. Iš ten 
važiuos į sekančias parapijas: 

knygų'• su Vyčių istorija ir; Dievo Apveizdos, 7:00 vai., 
darys svarbių, pranešimų, nes paveiksĮąį^ Prašoki* VISU 
tuo pat laiku buvo ir Fede I Brighton Park draugijų pa-
racijos Tarybos suvažiavimas.,rašyti savo istorijas, taip pat-
Begalo svarbus bus , visiems 'paveikslų, kurios bus įdėtos 
išgirsti Fed. Tarybos nutari
mus Amerikos lietuvių veiki
mui vaduoti. Lietuvą iš Sov. 
Rusijos vergijos. 

Taigi, visi prašomi atsJTan-
* kyti į šį piknikų. Įžanga ne

mokama. Norintieji laimėti 
dovanų gali iš anksto įsigy
t i bilietėlių pas kuopų na
rius. &-s 

į "s idabro knygą 
Parapijos piknikas įvyko 

birželio 30 d., Vytauto parke. 
Rengiamuose r//knifcuo?>e 

• >visi .prašaiui dalyvauti. 
JSus-me dalyvavo vienuoli-

Šv. Mvkolo 7:30 vai., Nekalto 
Prasidėjimo Švč. Paneles 8:00 
vai., Šv. Kryžiaus 8:30 vai., 
Šv. Jurgio 9:00 vai., Visų 
Šventų 9:30 vai., Gimimo Pa

neles Švč. 10:00 vai., ir Šv. 
Antano 10:30 vai. Paroda pri 
važiuos prie visų viršminetu 
parapijų ir pastovės trumpą 
laiką kad visi norintieji gale-
tų įsigyti tikietus. 

Laimėjimo tikietai tiktai 5e. 
perkant iš anksto, o prie var
tų bus 25c. Su Šiais tikietais 
turėsite progos laimėti vieną 
iš 5 didelių dovanų, būtent: 
1) 1940 Plymouth automobilį; 

2) 1940 metų Phileo radio; 
3) $25.00 cash; 4) $15,00 cash; 
5) $10.00 cash. 

Dovanos bus leidžiamos iš-
laimejimui Lietuvos Vyčių die 
no j e, Liepos 4-toj, Vytauto 
Parke. 

Policijos ir ugniagesių 
pramogos 

Cbieagos policijos ir ugnia 
gesių departamentai ir šiemet 
rengia savo pramogas, kurios 
įvyks liepos 14 d. Soldiers' 
fielde, Grant parke. 

J šias pramogas pakviesti 
ir Chicagos aplinkinių mieste-

kos draugijų atstovai: F. Vai
čekauskas, P. Vaikutis, J. 
Valskis, M. Tvarejoniene, T. 
Vaikutiene, lt , Balčiene, O. 
Žiliene, M. Navickiene, O. 
Gaspariene, varg. J. Kudir
ka, K. Zaromskis. 

Rast. K. Z. 

Sudegė namai, policija 
sueme įtariamąjį i 

Naktį sudegė septynių kam-1 
barių namai, 600 No. Miehi-| 
gan ave., .Villa Park. Polici- Į 

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

— SMALL MONTHLY PAYMENTS — 

AU MAKfS 
SOID, RENTED 
AND REPAIRED 
- M M TOADI-M AUOMAMCt — 

- C T A D TYPEWRITER w ^ l#%l% COMPANY 
ROMRT C. •OIM1ATT, M M 

189 W. MADISON ST, 

Phone DEARBORN 8 4 4 4 

UNFVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Baiikietam s u t e ik i am Pa

tarnavimą. 
Linksmas Patarnavimu* Visiems 

756 W. J |st Street 
A. A. NORKUS, sav. 
TeLVidgry 9670 

A PLAV0R A l i 
ITS OYVN THAT 

MiLLIONS P8EFER 

AN URGENT MESSAGE 
"to women who suffer 

FEMALE VVEAKNESS 

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

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

Kviečiame visus mūšy gerbiamus skaityto
jus pasiklausyti siu radio programa, nes bus 

dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-

sias ir vertas jūsy pasiklausymo. 

WGES - Kiekviena Antradienį - 7:30 v. vak. 
^ 

ISTIMATES— I 

ja sueme kaimyną Leslie 
lių policijos ir ugniagesių vii- j Spangler, 52 m. aniž. Jis įtar
si nink ai, kaip garbes svečiai, f tas padegimu. 

KIDS 

Pavasariniai 
Puošnus Drabužiai 
VYRAMS IR JAUNIEMS 

Few women today are f ree f rom some 'sigrn 
of functional trouble. Maybe you've noticed 
YOURSELF getting restless, moody, ner-
vous, depressed lately—your work too much 
foryou— 

Then why not take Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound to help ąuiet weary, 
hysterical nerves, relieve monthly pain 
(eramps, backache, headache) and weak 
dizzy fainting spells due to functional ir-
regularities. 

Por over 60 years Pinkham's Compound 
has helped hundreds of thousands of weak 
run-down, nervęus "ailing" women to go 
smiling thru "difficult days." Why not give 
this wonderful "woman's friend" a chance 
to help YOU? Tryitl m « 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
Wholesale Furniture 

A v e n 

# 

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

Drabužių Pasipuošimui 
ir Darbui 

KAINA NEDIDELĖ 

PAUL LEASES 
MEN'S WEA* 

3427 So. Halsted Street 
Chicago, Illinois 

Tel. Willow Springs 1067 
ŠVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Blatz Pilsener ir Blatz Old Heidelberg 
Chop Suey Trečiadieniais — Fish Fry Penktadieniais 
Eduardas J. Kubaltis — Frances Kubaitis 

4> 
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NAUJUOSIUS LIETUVOS 
ŽEMLAPIUS 

Galima gauti: 
"Draugo" Rastinėje 

Kaina tik 40 centų. 
Per paštą 50 centų. 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
INSURANCE AND LOANS 

• 

Statau visokios rų&c-s naujus na 
mus ant v lengvu mėnesini ų išmo
kėjimų. Darau visok| taisymo dar
bą be . jokio casb {mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausi atlyginimų iš 
Pire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Danus 
paskolas ant' naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesiniu išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų, Reikale kr* tp-
kites prie: 

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

BERTHA PUZAUSKIS 
VVHOLESALE DEALER - QUALITY MEATS 

MĖSOS IŠVEŽIOTOJA KRAUTUVĖM 

Pristatome visokios šviežios mėsos. 

Daug mėty patyrimo mėsos pristatymo 
biznyje 

Trokas naujausios isdirbystes su šaldymo 
{rengimais arba "Refrigerated" 

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

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

file:///aikutienei
file:///Vendell
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Antradienis, liepos 2 o\, 1940 

DIDELI ISLAIMĖJIMAI LIETUVOS VYČIU DIENOJE 
"FOURTH OF JULY" 

įvyks Ketvirtadieni, iiepos-Joly 4 Diena, 1940 Metais 
Vytauto Parke, 115 Gatve, arti Pulaski Road 
Pradžia 11 valanda ryto. Įžanga 5c, perkant iš anksto; 25c prie varti, 

Ima dovana: 1940 metu naujas Plvmouth automobilius; 2ra dovana: 
1940 mėty Philco Radio; 3čia dovana: #25.00 cash; 4ta dovana: #15.00 
cash; 5ta dovana #10.00 cash. Lietuvos Vyčiu Chicago Apskričio 
Choras išpildys programa; bus dainos, šokiai, svečiai, vaišės, kontest 

ir kiti margumynai. Kviečiame visus atsilankyti. . 

Jau mokamos naujos taksos; 
tas yra šalies ginklavimuisi 

Liepos, 1 dieną visi J . A. 
Valstybių gyventojai pradėjo 
mokėti naujas taksas šalies 
vyriausybei. Tas yra šalies 
apsaugai — ginklavimuisi. 
Naujų taksų reikalavo admi
nistracija. J i nenurodė šalti
nių. Tai paliko spręsti kon
gresui. 

Kongresas rado taksoms šal 
tiniu8. Taksas padidino už 
perkamus automobilius, už 
aliejų, gazoliną, teatrų lanky
mą, už cigaretes, alų ir deg
tinę, už pajamas ir kitas įvair 
rias smulkmenas. 

Už pajamas pirmiau vedu
siai porai buvo daroma išim 
tis iki 2,500 dol. per metus, 

[ dol. Nuo liepos 1 dienos ta 
išimtis sumažinta iki 2,000 
dol. ir iki 800 dol. 

Alaus statinei pirmiau buvo 
penki doleriai taksiu, dabar 
jau 6 doleriai. 

Be .šių vyriausybes taksų 
kiekviena paskiri valstybė sa
vo keliu turi dar savas tak
sas. Tokiu biklu taksos eina 
paskui taksas ir tai visa turi 
sumokėti ne kas kitas, kaip 
tik vartotojai. 

Kiekvienas mielu noru mo
ka padidintas taksas ginklavi
muisi. Tik nori, kad surinkti 
milijonai dolerių tikrai ap
saugoti) šalį, laisvę ir demo
kratiją nuo išorinių ir vidaus 

o pavieniui asmeniui iki 1,000 /priešų. 

Liet. Vyčių Chicago Apskrities Choras dalyvauja šio vakaro dienraščio "Draugo" radio programoje iš stoties 
WGES (1360 ki l ) , 7:30 vai. vak, 

Šis choras • taipgi dalyvauja Vyčių Dienos išvažiavime, Liepos 4-tą dieną, Vytauto Parke. 

Keturi žuvo automo- Langai daužomi, bom-
bilio nelaimėje 

Keturi vyrai žuvo ir penk 
tasis asmuo sužeistas automo
biliui pasukus nuo Rand plen
to ir smogus į medį arti Des 
Plaines. 

u , 

Nukentėjusieji chieagieeiai 
Sakoma, jie važiavę į Chica- [ 
gą namo iš Fox Lake. 

Žuvo: Charles Jenkins, 36 
m., Lawrence Lloyd, 28 m-
Harold Anderson, 35 m. ir jo 
brolis Enoch, 30 m. amž. 

Sužeistas Charles Miller. 

bos sprogdinamos 
Nežinomi piktadariai pir

miau daužė langus krautuvė
lių, kuriose pigiau parduoda
mas pienas. Dabar pradėta 
sprogdyti bombos. 

Policija seka piktadarius. 

Paežety atidarytos 
maudynes 

Michigan paežery, Chicagoj, 
vakar atidarytos maudynes 
vasaros sezonui. 

APIPLfišE 
KUNIGUS 

Trys plėšikai vakar anksti 
rytą įsilaužė į Our Lady of 
Pompeii parapijos kleboniją, 
1224 Lexington gt. 

Piktadariai savo bildesiais 
pažadino 3 kunigus iš miego 
ir pareikalavo atiduoti pini
gus, sukolektuotus parapijos 
karnivale šeštadienį ir sek
madienį. 

Kunigai sakė, kad jie netu
ri jokių pinigų. Bet piktada
riai ketvirtajam klebonijos 
aukšte užtiko cigarines dėžes 
su pinigais. Būta 1,000 dol. 
— 400 dol. banknotais ir 600 
dol. sidabriniais. 

Piktadariai pagrobė dėžes 
ir paspruko. 

Vienas kunigų pro langą aš-
tuonius kartus šovė į bėgan
čiuosius, bet, matyt, nė vie
nam piktadariui nekliuvo. 

Chicagoj reikės apie 180,000 
v *• sveumšaliŲ registruotis 

Prez. Eooseveltas pasirašo I tyje yra apie 213,000 svetim-
kongreso prave'stą įstatymą, šalių, iš kurių apie 180,000 
pagal kurio visi .T. A. Va^ty j gyvena Chicagoj. Jiems 
bėse gyveną svetimšaliai turės; šiems reikės registruotis. 

vi 

įsiregistruoti ir paduoti rankų 
pirštų antspaudiis. 

Imigracijos biuro Chicagoj 
direktorius Fred D. Sc' lot-

Anot jo, įstatymas bus vyk
domas tik po dviejų mėnesių. 
Apie registravimosi vietą ir 
tvarką bus paskelbta per laik-

feldt randa, kad Cooko apskri-' raščius. 

Nežino penktosios 
kcliumnos 

400 Vaiky 
Krikšto Tėvas 

i 

tatėviu, daugiausia varguo
menės vaikučiams. Daugelis 

MlD <ŽTfe»PE5 HANDICAP,*ftoufcfH OF CflHY 
BACE R * <fK).000 AT ARUUCtOU PfcftK, GuCNaO. 

teiss^^anB^a^ <4^»jfS*^m. 

Nušovė vyre; suimtas 
Suimtas Kaymond Sobol, 

Jr., 19 m. amž. 
Sobolio tėvas yra bartende-

riu taverne, 1318 Webster ave. 
J is susiginčijo su kostume-
riu George Sa\valish, 30 m. 
amž. Šis kėde smogęs barten-
deriui Soboliui į pakaušį. Tai 
matė bartenderio sūnus. 

Neužilgo sūnus šautuvu ant 
šaligatvio nušovė Sawalishą. 

Vaikinas suimtas ir policija 
tiria ir aiškina įvykį. 

Chieagos vokiečiai šį sek-' Žagarė. — N. Žagarės baž-
madienį minėjo-kasmetinę Vo; nyčios zakristijonas Nainys 
kiečių dieną Kiverview parke. J per 30 zakristijonavimo metų 
Įvyko iškilmės. Kalbėjo ir Chi 400 naujagimių buvo krikš-
cagos mayoras Kelly. 

Vokietijos generalinis kon
sulas dr. E. L. Baer pareiškė, Nainio " sūnų" spėjo pratur-
kad vokiečiams nėra žinoma j tėti ir .buvusio savo podės 

į Amerikoje jokia nacių penkto-; visai nepažįsta. 
ji koliumna ir tokia negyvuos 
Ja- REMKITE, PLATINKITE 

Anot jo, valstybės vyrai ir KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ, 
generolai pasiteisinimui už at
liktas savo klaidas išgalvoję 
penktąsias koliumnas. Tai tik 
pasakos, sakė konsulas. 

Laiškas Redakcijai 
1940, birželio 27 d. 

Gerb. p. "Draugo" 
Vyr. Redaktoriui, 
2334 So. Oaklev Ave. 
Chicago, 111. 

Dienraštis "Laisvė" savo 
birželio 27 dienos numeryje 
patalpino laišką kokio tai 
Jono Grigolaičio. Pabaigoje 
to laiško pridedama J. Grigo
laičio pastaba, kad apie jo 
asmenį gali paaiškinti Lietu
vos Generalinis Konsulas p. 
Budrys, šiuo pareiškiu — 

1. Paprastai asmuo, kuris 
remiasi kitu asmeniu, krei
piasi į šį pastarąjį arba bent 
perspėja. Tačiau p. Grigolai-
tis nei vieno nei kito nepa
darė. 

2. Užsienių Reikalų Minis
terijos "Žinyne", kuriame 
įtrauktos visų tos Ministeri
jos ir prie jos esančios L. 

Hali įvyko draugijos susirm- T e ] e g r A g e n t ū r o s " E l t o s " 

Žinutes iš Suvalkiečiu 
t-

Draugijos 
Birželio 27 d., Marąuette 

kimas, kuriame, be kitko, pi 
kniko komisija pranešė, jog 
metinis draugijos .išvažiavi
mas bus liepos 21 d., Willow 
VvTest darže, (prie 88 ir Wil-

tarnautojų pavardės, tokios 
pavardės nėra, 

3. Iš buv. " E l t o s " tarnaut, 
sužinojau, kad " E l t a " turė-

low Siprings Rd. Išvažiavimui: jo kurį laiką tokį korespon-
rengiama graži programa. Į-, dentą Klaipėdoje. Aš asme-
ėjimas nemokamas, tik rei
kia gauti tikietų nuo narių. 
Su tai's tikietais ne tik bus 
galima įeiti į daržą, bet lai
mingieji dar ir dovanų lai
mės. 

niškai tokio asmens neprisi
menu, niekuomet iš jo jokių 
laiškų nesu gavęs. Aišku, kad 
nežinodamas apie jo egzisten
ciją, nesu jam nei rašęs. Gi 
apie p. Grigolaičio laišką, til-
pusį " Laisvėje'', sužinojau 
tik iš to "Laisvės" nume
rio. 

Prie progos prašau paklau 
syti Suvalkiečių choro, kuris 
dainuos liepos 2 d. New City 
Furniture Co. radio progra
moj, tarp 8 ir 9 vai. vakare. 
Dainavimo .pamokos įvyksta1 _ ^ ~ » _ _ _ _ _ _ _ . 
kas trečiadienį, Marąuette nuoti prašomi prisidėti prie 
Hali. Chorui vadovauja G. šio choro. 

Reiškiu pagarbą 
Jonas Budrys, 

Generalinis Konsulas 

Zelen.iu.te. Mėgstantieji dai- Koresp. O. Svirm. 

"THAT LITTLE CAME, .̂t.™nc.ru..c..,!».T.-By B. Link 
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Suimtas už dviejų 
vyrų pašovima 

Policija areštavo Edvardą 
Rutkauską, 23 m. amž., 3907 
So. Halsted S t Jis kaltinamas 
pašovimu dviejų piliečių už 
garažiaus, 3759 So. Halsted 
gt. 

Areštuotas Rutkauskas, kaip 
praneša angliški laikraščiai, 
nėra pilietis. Prieš trejus me
tus jis atvykęs iš Lietuvos, 

Rutkauskas sakosi, tie vyrai 
ii pajuokę, kad jis svetimšalis. 

3T » 

Automobilių aukos 
Chicagoj ir apylinkės* auto

mobilių nelaimėse sekmadieni 
14 asmen'ų žuvo ir 10 sužeista. 

RA Of 0 
Šiandie, 7 valandą vakare 

ir vėl skambės oro bangomis 
graži radio programa. Tai 
nuolatinė, jau 11 metai lei
džiamų kas antradienį Peo-
ples baldų bendrovės. Šios 
dienos programos klausytojai 
galės pasigrožėti dainom, ku
rias padainuos solistė A. An-
čiūtė, duetais ir kiti. Be to, 
bus "Gimnazisčių" vaizde
lis, kuris juo toliau, tuo da
rosi įdomesnis. Bus Smagios 
muzikos ir naudingų prane
šimų. Nepamirškite pasiklau
syti. Eep. XXX 

. 

http://Zelen.iu.te

