
ai 
D R A U G A S 

LKIDtlA MARIJONV BKYDROVft Inlu 
13*4 So. Oakley A\e., Chkvgo, IUlnots 

Administratoriaus telefonas CANal 7776 

Vienintelis tautinis ir tikybines minties 
lietuvių dienraAtls Amerikoje. 

D R A U G A S 
The Lithuanlan Daily Fricnd 

PUBLISHED BY MARIA N GUOLD. Inc^ 
2334 So. Oakley Ave., Chioiujo. lUinois 

T»lephone CAJJHI 7190 
The most influential Lithuanlan Daily 

in America. Established in 1909. 

T H E H T H U A N 1 A N D A I L Y FR1END 
No 157 3c a Copy Chicago, Illinois, pirmadienis, Liepos-July 8 d., 1940 m. Kaina 3c V0LXIV 

T R U M P A I 
P. T. 

Suskilo American Youth 
Conjcrviss -komunistų valdo
ma organizacija, turėjusi su
važiavimą Lake (Jeneva YYis. 
suvažiavimo vadovvbe ne-
pripažino atstovybes manda
to iš Xew Yorko atvykusiu 
delegatų grupei. Tai d-el to, 
kati ta grupe buvo pasiryžu
si valyti organizaciją nuo ko 
munizmo. Nepriimta grupe 
sudaro naują American 
Youtli organizaciją. Prie jo 
dedasi ir kitos grupei. Tokiu 
būdu ši senoji American 
Youth Congress organizacija 
bus pilnai komunistiška. 

PANAI KI NA BALTIJOS SANTARVE 
LIETUVOJ NAUJI 
GENEROLAI 

Naujas susisiekimo 
mini 

KAUNAS, liepos 3 d. — 
priimtu įstatymu kariuome-

Paiveluoti oficialius prane
šimai iš Lietuvos nieko aiš-

ne pavudinta Lietuvos Liau- kaus nepaduoda apie Krėves 
dies Kariuomene. Įsteigta po
litinių vacjovų institutas ir 

vizitą Maikvoje. Kalbama a-
pie savitarpio bendradarbia-

Nepaprasta karo išlaidų ? a n t a r v ? . S u s i s i p k įm ( > milii*t 
našta slegia T>. Britaniją. Nu 
matyta apie trys bilijonai 
svaru sterlingu karinių, iš
laidų šiems (metams. Metų 
pradžioj buvo skirta apie du 
bilijonai svarų. Dabar vy
riausybe parlamento reika
lauja skirti dar vieną bilijo
ną 'svarų. Šios milžiniškos iš 
laidos turės būt sudarytos iš 
gyventojų imamais mokes
niais. Vienas bilijonas evarų 
sterlingų yra apie keturi bili 
jonai dolerių. 

kariuomenes propagandos vimo klausimus, bet koki? tas 
skyrius. Panaikinta Baltijos [ bendradarbiavimas, kokia jo 

plotame (paliekama spėlioji
mams. 

Beto, iš pranešimo kažkaip 
aiškėja, jog Lietuvoj šįmet 
buvo sausra. 

ru paskirtas Stasys Pupeikis. 
Raudonarmiečių koncerto lie-
ipos 2 klausėsi 30,030 žmonių. 

KAUNAS, liepcB 4 d. -
Krėve-Mickevičius vizito Mo
lotovui metu Maskvoje aiški
no Lietuvm SBSR prekybos 
santykių praplėtimo ir kitus 
savitarpio bendradarbiavimo 
klausimus. Pulkininkai Čepas, 
Zaskevičius, Sprangauskas 
pakelti brigados <iienerotais 
Rengiamas ligas nelaimių, 

; invalidumo, senatvės ąpdrau-

Plinta sąmišiai Europoje. 
Be karo vykdomi mažesniųjų 
valstybių užgrobimai, tautų 
pavergimai, skaudus žydų 
.persekiojimai. Tat? yra baisi 
rykšte už tautų vadų ir val
stybių valdovų nutolimą nuo 
Dievo. Ne Dievas leidžia šias 
kiisias nelaimes. Žmones ipa-
tys jas sau sukelia ) paneigė 
l>ievo įsakymus. 

k limo l^tatJym^v, Kunnatomial 
dirbančius paliuosuoti visokių 
įnašų mokesčių. Sumažintos 
miestuose butų nuomos. Sian-
dien puikiai palijo. 

Mūsų komunistai gal ir 
džiaugsis del Balstijos san
tarvės panaikinimo, nors 
mums daug maloniau, buvo 
matyti giminingais tautas, y-
pač Lietuvą ir Latviją, bend,-
rai dirbant. 

Ko-ne-ko, bet žmonių skai
čiaus dabartine Lietuvos vy
riausybe savo propagandoj 
tikrai nesigaili. Pas juos su
sidarė tikra Rusijos komu
nizmo didybes manija —' vis
kas skaičiuojama dešimterio
pai. 1 

ANGLAI PRIEŠ 
PRANCŪZUS IR ITALUS 

LONDONAS, liepos 7 d.— .cūzijos laivyno stovį šiaip: 
Anglija vėl atakavo Prancū
zijos laivyno likusius dali
nius ir pravedė oro ataką 
prieš Italijos laivyną. 

Atakoje dalyvavo ir jūrų 
ir oro laivynai. Paskandinta 
du paskutinieji Pranzūzijos 
karo laivai. 

Anglijos orlaiviai bombar
davo Italijos laivyną Tabru-
ko uoste, Libijoj, kai tuo pa
čiu laiku kiti Anglijos orlai
viai atakavo Catanijos aero
dromą Sicilijoj. 

Autoritetingi sluogsniai 
Londone apskaičiuoja Pran-

Iš devynių Prancūlijos ka
ro laivų du pagadinti, du 
Anglijos uostuose, vienas A-
leksandrijoj, vienas nuskan-
dinta)s,vienas smarkiai pagia<-
dintas ir du dar plaukioja, 
bet vokiečiai negalį jų gauti. 

Iš dviejų orlaivių vežioto
ji] vienas (paskandintas ir vie
nas nežinia kur. 

Iš septynių 10,000 tonų 
knizerių trys Aleksandrijoj. 

Iš septynių lengvųjų kru-
zerių vienas Aleksandrijoj ir 
du Anglijos uostuose. 

Britų jūrininkai užgrobę prancūzų karo laivą pietinės An
glijos pakrantėse. (Acme telephoto) 

RUSIJA RUOŠIAS 
NAUJOS ATAKOMS 

LEIDŽIAMAS NACIU 
TRANZITAS PER ŠVEDIJĄ 

Kenčia krikščionys, bet žv 
d a r o tenka kentėti daugiuu. 
Xes žydų tauta yra davusi 
daugaarJua raudonųjų gaiva
lų pavergti Rusiją, iš kurį togoms Švedijos geležinke-
šiandien po visą Europą p l in ' i m į s 

ta raudonasis bedieviškas ko 

STOCKHOLMAS. — Švedi
ja davė Vokietijai leidimą 
siųsti reiknienius, įimartt ir 
karo ginklus, Švedijos gele
žinkeliais Norvegijon. Taip 
pat ir vokiečiai kareiviai Nor 
vegijoj galC-fc grįžti namo ato 

mvunizmas. Žydų persekioji
mai iš Vokietijos seniau per 
simetė Italijon, dabar gi 'Ru 
munijon ir Vengrijon. Tūks
tančiai žydu. yra pavojuje. 
Juos laukia skurdas ir badas. 

Užsienio reikalų ministeri 
k . jos pranešimas sako, jog " p a 

sibaigus kovoms Norvegijoj 
taisvklū< tranzitui iš ir į Nor 
vegiją per Švediją panaikin
tos. Todėl bet kokiols prekes 
gali būti siunčiamos per Šve
diją'*. 

D. Brifciinijos valstybes vy
rai viliasi, kad jei Vokietijai 
nepasiseks britų palaužti ir 
nugalėti iki rugsėjo mėnesio 
galo, tai Britanija bus išsi
vadavusi. Britų žinovai aiš
kina, kad užgrobtuose Vokie- SANDUSKY, O. Čia su 
tijek kraštuose šiemet bus! imta devyniolika Olandijos 

SUIMTA LAIVO 
SUKILĖLIAI 

VENGRIJA NEPATENKIN
TA RUMUNIJOS 
YYRIAUSYRE 

BUDAPEŠTAS, liepos 7 d. 
— Herai informuoti sluogs
niai praneša, jog Vengrijos 
vyriausybe nepatenkinta pas 
kyrimu Transylvanijos vo
kiečio naujuoju (ROTO unijos 
mažumų ministeriu. 

Tie sluogsniai sako, jog pa
skyrimu Hans Otto Rotb šiai 
vietai norėta gauti Vokieti
jos paramą (prieš Vengrijos 
reikalavimus Komunijos pro
vincijos Tranfcylva<nijos. 

Neatrodo, jog Vengrija, bai 
gusi mobilizaciją demobili 
zuotų kariuomenę kuri su
traukta prie Komunijos pa 
sienio. 

BUDAPėŠTAS, liepos 7 d. 
Dėl Rusijos kariuomenes kon
centravimo Besarabijoj ir 
prie Persijos pasienio Balka-

geležinkelius- Rusijos trauki
niams, kad tuo palengvintų 
kariuomenes perkėlimą. 

Iš Belgrado pranešama, jog 
nų sostinėse manoma, jogt Komunijos uostas Juodojoj 
Rusija ruošiasi naujiems vei-, jūroj ruošiamas prieš galimą 
kfcmams. 

Karo sluogsniai spekuliuo-
ataką. 

Vengrija dediai didžiausias 

SULAIKĖ RAUDONOJO 
KRYŽIAUS SIUNTINIUS 

SHANGHAJUS. — Kinijos 
•Raudonasis Kryžius Chungki 
nge pranešė Amerikos komite 
tui Sbangbajuj, jog Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus siunčia
mus šalpos reikmenis Kinijai 
feulaikė Indo-Kinijoj. 

Amerikos komitetas bando 
sužinoti ar sulaikytas siunti 

NORI SĄJUNVOS SU 
SOV. RUSIJA 
Rinkimai kitą 
sekmadienį 

LONDONAS, liepos 7 d.— 
Reuters pranešimu iš Kauno 
Lietuvos darbo unija, kuri 
nesenai sukurta sąryšyj su 
komunistų partija bendrai no-

nys yra Amerikos 'Raudonojo. m i n u o t i kandidatus į" žmonių 

ja ar tik Rusija nemėgins viltiis į ItalijoVs užsienio rei-
užirnti Dardanelių. 

Vengrijos pranešimai sako, 
kalų ministerio Ciano ir Hit
lerio pasitarimus. Vengrijos 

jog raudonosios armijom in- armija tebelaikoma pilnoj 
žinieriai pritaiko Besarabijos mobilizacijoj. 

ŽINIŲ SANTRAUKA 
SHANGHAI, liefpos 7 d.— 

Jungtinių Valstybių jūreiviai, 
patroliuodami Shanghajuj sa.-. 

BELGIJOS KARALIUS 
PRAŠO PARAMOS 

BRUSELIS. — Belgijos ka 

Kryžiaus. 

Pagal Prancūzijos sutartį 
su Japonija, japonai gali su
laikyti karo reikmenų siunti
mą per Indo-Kiniją. 

NORI SIRIJAI 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

parlamentą/' pravedė balsa
vimą, kad Lietuva nuolati
niai susijungtų su Sov. Ru
sija. 

Rinkimai Lietuvoj skelbia
mi kitą sekmadieni. 

ATAKA ANGLIJOJ 
j 10 DIENU 
*• ir 

vo sekciją, suėmė penkiolika Valius Leopoldas III pagaliau 
Japonijos civilių žandarų. 

NAUJAS PANAMOS 
GUBERNATORIUS 
WASHINGTONAS. — Nau 

LONDONAS, liepos 7 d.— 
Vokietijos orlaiviai pakaito
mis perskrido šiaurinę Ang
liją. Vakar oro atakoj Ang
lijoj žuvo nemažas Iškaičius 
žmonių. 

nvkus javų derlius ir uz po- krovimų laivo Prins A\ įlhain' . 
TT , . ... . T r i • i u- Ijuoju Panamos kanalo guber-

rcls mėnesių Vokietija pasi- II narių, kunei kaltinami su J / . . j . e . 
. T. . ji* 11 T • \ -i - J + • natonum vieton rezignavusio 

jus neturinti kuo maitintis, kilimu ir laikomi deportaci-
jus 
Kai ka< sako, kad tai tuščias, jai. 
britų raminimąsis. Maisto' 

brig. gen. Clarence S. Ridley, 
paskirtas kap. "Glen E. Ed-
gerton. Ridlev keturių metų trūkumai s^ili dar labLau pa- ir moterims pripažįsta dar; f . ' . . * 

didinti naciu plėšikavimą vi- 'daugiau *i, ių. Prez. Roo.<e- t * T r a H , a s ^ ^ ^ ™ ^ ' u -
somii-: pusėmis. J veltas pasirašė kongreso pra-

• velytą įstatymą, i kuriuo re-
fimiantis moterims bufe grąžin 

GALWAY, liepos 7 d . — 
Besirengiančiu plaukti Jung
tinių Valstybių- laivu Washin 
gton keleivių bagažuose ras
ta nemažas skaičius ginklų 
Ginklai konfiskuoti 

nutraukė kelių 'savaičių tylą 
ir kreipės į visus belgus, kad 
galį paaukotų Raudonojam 
Kryžiui, kuris padeda ( grįž-
tantiems namo belgams.. 

Karalius pabrėžė nekalbąs 
kaiipo valdovas, bet kai p . vie
nas belgų. Aiškiai pažymėta, 
jog atsišaukimai nėra oficia
lus. 

Šiuo metu pas karalių lan
kosi labai maža svečių, bet 
pas jį dažnai lankosi Ameri
kos ambasadorius John Cu-
dahy, su kuriuo karalius ta-

BACDADAS, Iraq. — GenJ 
Nuri Bs Said Paslia, Iraąo; 
užsienio reikalų ministeris,! CTOCKOLMAS, liepos 7 d. 
pareiškė, jog Inaiąas ir Turki
ja butano, jog Prancūzija, ku
ri turi Sirijoj mandatų, turė
tų suteikti Sirijai pilną nê -
prik 1 ausomybę. 

Užsienio reikalų ministeris 
padare šį (pareiškimą, jog Si
rija yra pilnai priaugusi ne
priklausomybei, grįžęs iš kon 
ferencijos sul Turkijos ofici
ozais Ankaroj. * 

LAIVYNAS 
DEMOBILIZUOTAS 
BE KOVOS 

— Vokiečių šaltiniai praneša, 
jog 10 dienų bėgyje prieš 
Angliją bus pilnai pravestas 
žaibo karas, kurį pradės per 
šešias dienajs be perstojo 
bombarduodami 3,000 orlai
vių į dieną. 

Tie patys sluogsniai parei
škė, jog daugelis bombonešių 
vešis su savimi po du prik
rautus bombų, sklandytuvus, 
kurie bus palendžiami Angli
joj. Nustatytu lai-kd tų sklan
dytuvų tsparnai susiglavA> ir 
jie visu smarkumu pasileis 
žemėn. 

ROMA, liepos 7 d. — Ren
giamas įstatymas, pagal kurį 

rial4 apie pašalpą ir grynai! KAIRO, liepos 7 d. — Sa- grįžę iš kitų valstybių italai 
'koma, jog Prancūzijos laivy-*™ kolonizuojami Afrikoj, 
nas Aleksandrijoj deanobili-1 Ministeriu kabinetas prie-

" hunuainitarimais reikalais. 

Amerikos moterys turi ly-' ta jų prarasta pilietybe joms 
gybę su vyrais politikoje. Bet apsivėlus su svetimšaliais vy 
kongresas tuo nepasitenkina rais prieš 1922 m. rūgs, 22 d. 

čio 26 d. 

ORAS 
Chicagoj ir apylinkėj: — 

Dalinai debesuota ir šilčiau. 

NEW YORK, liepos 7 d.— 
Londono radio pranešimu an-, 

- , . . TT j 7 d. — Teisingumo departa 
gių orlaiviai pasėjo mmų Vo- *~ . , . .. . . . 
T. .. « , . . . . mentas įsake pravesti tyrme-
kietijos Baltijos uostuc(>e iri ̂  ^ veikia 16,000 sve-
Norvegijos pakraščiuose. Tai timšalių, kurie yra Jungt. esą didžiausi minų laukai 
šiam kare. 

WASHINGTONAS, liepos1 zuotas be kovos. 
Kap. Salisbury Jonės ra

dio pranešime sako, jog dėka 
Prancūzijos ir Anglijos jūri-

Valstybese Isvečiavimosd vizo- ninku draugiškumo demobili-

mis. šiL zacija įvyko labai taikiai. 

mė $13,250,000 sąmatą page
rinimui laivyno bazių. 

Karo fronto pranešimai sa
ko, jog dvi smarkios priešo 
atakos atremtos prie fortų 
Capuzzo ir Birlman, šiaurės 
Afrikoj. 
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Skalbimų kainos prisiunčiamos oareaalarua 
Sniered as Secona-Class Matter Mareli 11. 1110, ai 
Cnlcaffo, Illinois Under tn» A«* of Marcto s. 1«7». 

Maskvos sudarytosios vyriausybes Lietu
voj, Latvijoj ir Katijoj rengiasi prie parla
mentarinių — seimo rinkimu. Rinkimai bū
sią dar ų mėnesį. Rinki ui .Į į s ta tymu patie
kė Maskva. Jie bus tok-e, kokie esti bovie-
tų Rusijoj — bolševikiški. 

Sovietu Rusijos rinkunai yra i.okie: yra 
tik viena komunistų partija, kuria, val
do raudonasis imperatorius — diktatorius 
Stalinas. Tik ta partija išstato linkiniams 
\savo kandidatų sąrašą. Kito sąrašo nėra. 
Piliečiai, eidami balsuoti, jokio pasirinka
mo neturi. Jie turi balsuoti u i komunistus. 
Tie, kurie b a t a o d atsisako, yra skaudžiai 
baudžiami. 

Tokie rinkimai, žinomo, nėra rinkimai. Tai 
yra žmonių mulkinimas ir demokratijos dės
nių šlykštus išniekinimas. 

Kad Lietuvoj ir kituos3 Baltijos kraštuo
se bus panašūs rinkimai, apie tai abejoti 
netenka. 

Maskvos paridymu yra legalizuota Lietu 
voje komunistų partija, kuri d d. savo išda
vikiškų, priešvuistybiškų darbų buvo užda
ryta. Tautininką partij.i yra uždaryta. Ki
toms partijuniH — k r . i š : leninis demokra
tams, valstiečiams liaudį įn ik tus , socialde
mokratams ii kitoms pjVliinenis grupėms 
draudžia veikti Kandidatais į seimo atsto
vus bus tik tie, kurie pasiisdės pildyti 3o 
\ktų Rusijos užgaidas — komunistai ir 
jicHts parsida a s ; p. Piliočir.1 Kitcl::> pasi-
iliJrimo c e t u r v balsuoti V13 dėlt-> l n* ver
čiami eiti. 

Spaudos agentūros praneša, kad '"išrink-
Tiųj* Baltijos valstybių "seimT?" vaidmuo 
basiąfe ypatingas. Jie priims tų valstybių su-
sovietinimo įstatymus ir suvaidins judošišką 
vaidmenį — formaliai nebalsuos sujung
ti Baltijos respublikas su Sovietų Rusija. 

i'o*ie Ui bus "r inkimai° Lietuvoj ir t oi J 
jų tikslas. 

Amerikos ir kituose kraštuose gyveną lie
tuviai turi būti pasiruošę protestuoti prieš 
tokį Maskvos smurtą ir pareikšti pasauliui, 
kad mes nepripažįstame tokių rinkimų ir 
kad tokiu būdu išrinktas "feeimas" neturi 
teises kalbėti Lietuvos vardu, nes jis atsto
vaus Maskvos, bet ne lietuvių tautos valia. 

Žydy Vaidmuo 
Dauguma žydų Jautos žmonių buvo išti

kimi Lietuves respublikai. Bet daug jų la
bai negarbinga vaidmenį yra suvaidinę ne-
priklaw>aa)s Lietuvos gyvenime, žydų tar
pe yra daug internacionalistų, užsikrėtusių 
ateistiniu komunizmuT kurie nekartą yra 
pakėlę ranka prieš Lietuvos nepriklausomy
bę. Dtibgunoj šydai vadovavo ir palaikė sla
pta priešvalstybinį komunistų sąjūdį Lie
tuvoje. 

Šiuo kritišku Lietuvos gyvenimo momen
tu žydai komunistai pasielgė biauriai. ne 
garbingai. Jie smoge Lietuvos nugaron pei 

S{»udoj3 pranešimu, ke.uri tūkstančiai žy
dų 'darbininkų ' savo masiniame susirinki 
me pasveikinę raudonąją armija, pasveiki
nę ir užgyrę sovietų smurtiška žygį, išreiš
kę lojalumą 1) Lietuves komunistų (žydų 
valdomai) partijai. 2) Maskvos ranka Isuda 
rytai Paleckio vyriausybei ir 3 \ naujai 
"žmonių kariuomenei '. Keisciauijia. kad žy
dai "darbininkai ' einą ir prieš savo tau
tos interesus: jie pareikalavę, kad žydų mo
kyklose būtų panaikinta hebrajų kalba. 

Reikia laukti, kad ištikimieji Lietuvos 
respublikai žydai (kilę iš Lietuvos) pa
smerks savo tautiečių komunistų labai ne
garbingus žygius, kuriais padedama žudyti 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. 

A P Ž V A L G A 
* Apie Steigiamąjį Seime 

" K a r d a i ' (11 nr.) įdėjo platoka straips
nį apie Lietuvos steigiamąjį Seimą, iškelcta-
muo jo darbus ir nuopelnus. Straipsnis bai
giamas tokiu St. Seimo įvertinimu: 

'* Vertinant Steigiamojo Seimo darbus, ten
ka apskritai pasakyti, kad jie yra dideli ir 
lieka užfiksuoti Lietuvos istorijoje. Atsimi
nus tai, kokiomis išorinėmis ir vidaus poli
tinėmis sąlygomis Steigiamasis Seimas pra
dėjo darbą ir kokiame aptvarkytame gyve
ninio kelyje jis paliko Lietuvą, galima drą
siai sakyta, kad St. Seimas paliko epochi
nes -vertes savo duurbų lobyną. J is padėjo 
Lietuvai juridinius pagTindus, sutvarkė mū
sų tantykius su. užsieniais, nustatė Vilniaus 
bylos teisingą kryptį, įvedė Lietuvą į tarp
tautinę bendruomenę, išsprendė opiuosius 

Jaunimas, Kiras ir Bolševizmas 
Jaunimas trokšta karo. Se-, Tos jų idėjos yra senos, 

nieji, kurie jau mate karo bai-kaip ir žmonija, bet vis karto 
seny bes, neapkenčia jo. Jau-I jamos tam tikrais šimtine 
nimas dar ieško azarto, nuo- čiais ir vis nieko nepasiekia 

nervu ma. tykių, pergyvenimų, 
perdeginimo. 

Senimas viso to jau paty 
Amerikos lietuvių jaunimas 

turėtų realiau pažvelgti, ką 
rė, išragavo. Jaunimui karas yra " d a v ę " progresui, taikai 

I 1 

tik pramoga, įdomumas, pro- ir demokratijai lietuviški bol- P o S v i e t ą P a s i ž v a l g i u s t ^ " kuge l i s dainuoja įvaį-
ga atsizymėjimui ir savo drą- ševikai ir aiškiau išeiti kovon" MARIJAMPOLĖ Lietuva 
sumui parodyti. Jei karo nė- p r i e š juos. Aš neskelbsiu šiuo _ P a v o g t i koU ' k i l n o j a m ^ 

straipsneliu pacifizmą, anaip- j daikt^ a r b a k a d i r k v a i l . } b a l . 
tol, atvirą kovą valstybes,' šaVįkų kareivį yra baikis, ale 
progreso ir demokratijos prie' j)avogtį n a m ą . 1 j a u kita ro-

ra jaunimas kitur savo drąsą 
rodo: bėga po kelis mėnesius 
nenustodami, apalpdami, ir 
vėl prikelti lenktyniuoja kol 
lieka nugalėtojais, kovoja su 

sams bolševikams. Skelbiu 
kultūrinę kovą, skelbiu jų so-

jaučiais, eina j pavojingas gy-' dalinę ir kultūrinę izoliacijos 
vybei arklių ar motociklų lenk kovą iš lietuvių veikimo t*T-
tynes, mėgsta žiaurius sporto vidaus politinio, ekonominio, kultūrinio ir 

socialinio gyvenimo klausimus, steigiamojo | žaidimus. Tokia jau vyro pri-
Seimo darbai byloja apie lietuvių toutos po- Rimtis buVO ir pasiliks, 
litinį subrendimą. Dėl to, kaip kas šiandien ^ k i e k ^ o r i i r k a s n o n 
begalvotų ir kokių (politinių nusistatymų be 
būtų, vits tiek būdamas tik objektyvus ne
gali neigti ir mažinti Steigiamojo Seimo 
reikšmės įf jo darbų, nes toks neigimas, ma
žinimas iatr net kai kada pasireiškiąs ironi
zavimas tėra im kas kita, kaip tik politinis 
nesubrendimas ir savo krašto istorijos nie
kinimas. Tiesa, mūsų valstybinio ir politinio 
gyvenimo ligšiolinis patyrimas kai kada, gd 
būt, ir leidžia Steigiamajam Seimui pada
ryti šiokių tokių neesminių priekaištų dėl 
jo vienos kitos klaidos, betgi atsiminus prieš 
2J mietų buvusias mūsų išorinio ir vidaus 
gyveninio sunkias sąlygats ir stačiai visiš
ką trūkumą valstybiniame gyvenime paty
rusių žmonių, tie priekaištai turėtų atkristi. 
Iš Steigiamojo Seimo sudėties matėme, kad 
91,9 nuoš. jo narių buvo lietuviai, taigi, 
žmonės, kurie Lietuvai norėjo tik gero, dėl 
to St. Seimas savo darbus dirbo taip, kaip 
jis geriausiai išmanė. Už tai Steigiamajam 
Seimui Lietuvos istorijoje tenka svarbi ii 
garbinga vieta". 

Senieji Lietuviai 
'Vienybe" rašo: "Vienas seniausių Broo-

klyno gyventojų lietuvių Andrius Kundro
tai, šiomis dienomis šventė savo amžiaus 
septyniasdešimts penktų metų sukaktuves. 
J is atvyko į Ameriką 1888 metais ir visą 
laiką buvo veiklus vietos kolonijoje. Vien 
tik būdamas piliečių klubo vadu jis padėjo 
tapti šios šalies piliečiais 2,403 lietuviams. 

skelbti (pacifizmą, karai neiš
nyks, nes negalima žmogaus 
prigimties dalykų pakeisti. K a 
raiĮ lygiai taip neišnyks, kaip 
neišnyksta įvairūs asmenišku
mai, ginčai, bylos, žudynės. 
Tai vis yra bjaurūs ir "baisūs 
dalykai, bet jie yra įsišakniję 
žmonijoje. Pas įvairias tautas 
tam tikruose laikotarpiuose 
įvairių kriminalų nuošimčiai 
yra beveik pastovūs. Karai 
taip pat kartojasi maždaug 25 
— 35 m. perijodais. 

Socializmas skelbė pacifiz
mą — patys pirmieji pritarė 
karui. Bolševizmas, komuniz
mas reklamavosi savo pacifis
tinėmis idėjomis — prie pir
mos progos viešai užpuolė 
mažąją Suomiją ir dabar gin
kluotu įsiveržimu pasigrobė 
mūsų mylimą tėvynę Lietuvą, 
taip pat Latviją ir Estiją. Jei 
turi dar didesnį apetitą, greit 
pasiieškos naujų sau aukų. 

Visiškai jokiam pacifizmui 
netikiu. Ypatingai darosi pik
ta ir veidmaininga, kai komu
nistai visuomet trokštą de
strukcijos, sunaikinimo, kas 
kity sukurta, trokštą revoliu-

po. Komunistai neturi teisės 
vadintis lietuviais, jie džiau 
gi a si Lietuvos nepriklausomy
bės ir suverineteto praradi
mu, jię neturi teisės draugau
ti su lietuviais, jie garbina 
žudiką! ir užpuoliką Staliną, 
kuris, terorizavo Vilnijos ūki
ninkus; ir dabar ims terorizuo 
ti Lietuvos šviesesniąją liau
dį. Amerikos lietuviški bolše
vikai arba turi mesti garbinę 
grobiką Staliną su jo bolše-
vistine sistema arba bus vi
siškai izoliuoti iš lietuvių 
veikimo. Jei norit tarnaukit 
parsidavę rusams bolševikams, 
bet neskleiskit lietuvių tarpe 
melagingų, veidmainingų bol 
ševistinių idėjų. A. Sk. 

kunda. O vienok čia buvo toks 
atsitikimas. 

Praėjusių metų rudenį A. 
Baurienė, Kauno g. 22 nr., nu
pirko iš A. Šoliūno gyvenamą
jį namą. Šoliūnas po tam tik
ro laiko iš parduoto namo tu
rėjo išsikraustyti, ką jis ir pa
darė, tačiau jo žmona su savo 
broliais parduotame name pa
siliko ir Baurienė geruoju ne
galėjo jų iškrapštyti. Tada 
Baurienė kreipėsi į teismą. 
Teisinas jai išdavė vykdomąjį 
raštą, o teismo anstolis nuvy
ko Šoliūnienės iškraustyti. TH.-
čiau, koks buvo nustebimas, 
kai anstolis atvykęs su poli
cija Šoliūnienės iškraustyti 
nerado ne tik jos, bet ir na
mo. Toje vietoje, kur namas 
stovėjo, buvo gryna žemė. 

Pavogto namo dalis policija 

rias dainuškas, dažniausiai 
nesava kalba. Daugelis jų yra 
biaurios, šlykščios. Kai kas 
sako, kad pagal Jurgį ir ke
purė, tai yra kokia d.mokra-
tija, tokios ir dainos. 

PRAŠAU NESIJUOKTU 

Netikėtai Juozas Kepurė 
pataikė atsakovu j teismą 
Kas tai įtarė jį trukšmą kė
lus, štai ir teismas. 

— Ar turi, tamsta, kokį 
nors liudininką, kuris paliu
dytų apie tamstos gerą elge
sį? — klausia teisėjas. 

Pagalvojo Juozas kiek. 
— Turiu, — sako. 
—* Kas jis? 
— Policijos viršininkas. 
Teisėjas šaukia policijos 

viršininką. Netoli jam buvo 
eiti, — tam pačiam name gy
veno.. 

— Ką tamsta^ viršininke, 
gali paliudyti apie Juozą Ke
purę! — klausia teisėjas. 

"Būtų labai įdomu sužinoti, ar daug yra 
Amerikoje toKių Vciemaų, Jie galėtų m u r n s ' c * perversmų, visuomet ruo 
suteikti be galo svarbių informacijų a#ie šia slaptus "pasikėsinimus 

prieš nekaltus ne jiį ideologi
jos įtakingus, žymius asme-

Vietoje Pastaba 

ateivių gyvenimą. Tai būtų svarbus įnašas 
į mūsų tautos istoriją. 

"Be to, mūsų visuomenė tikrai tuos ve-nis, dar drįsta žmones vilioti 
teranus pagerbtų, jei tik sužinotų kas jie s a V o laikraščių pirmuose pus-
toki ir kur gyvena, lapiuose gražiais skambiais 

" J i e patys, ar juos pažįsteuntieji turėtų š ū k i a i s : ^ u ž p r 0gresą taiką 
pranešti laikraščiams». _į d e m o k r a t i j a . - J a u matėme, 

kad pas juos nėra jokio pro
greso, jokios taikos. Kokia gi 
demokratija? Kas nori demo-
kratiškiau galvoti, sušaudo. 
Vadai nerenkami, bet paski 
riami ir jų turi aklai klausy
ti ką įsako. Juk kai Lietuvą 
užėmė irgi Stalinas paskyrė 
Lietuvai vadus 4- Paleckį, 
Pakarklį, Mickų, po kelis 
ka-A sėdėjusius kalėjime už 
bolševistinį veikimą. 

Jaunimas labiausiai nuken
čia nuo karo, jaunimas jam 
pritaria, duodasi užhipnoti 
zuojamas vadų naujomis idė
jomis, kurios realizuoti be 
karų yra neįmanomos. Hitle
ris Vokietijos jaunimą užhip
notizavo tautinės ambicijos 
jausmuy> keršto už Versalio 
sutartį troškimu ir imperia
lizmo troškimu. Stalinas ir jo 
agitatoriai jaunimą patraukė 
internacionalizmo, lygybės šū
kiais. Jis dar nei vieno, nei 
antro nepasiekė ir nepasieks, 
nes tai irgi dėl skirtingų 
žmonių prigimčių yra visai 

neįmanoma, 

Tikimasi Didelio 
Gyvulių 
Pareikalavimo 

Daugelis kraštų gyvulius pir 
kdavo iš Danijos ir Olandi
jos. Dabar dėl susidėjusių ap 
linkybių šio's valstybės savo 
gyvulių į užsienius negalė? 
išvežti. Ryšium su tuo, visi 
šių valstybių gyvuliu pirkė 
jai pradeda kreiptis į Pabal-
tijos valstybes, jų tarpe ir į 

ma tieson. 

Juozą Kepurę t Aš jo 
jau surado ir surašė protoko- nepažįstu, ponas teisėjau. Aš 
lą. Dabar Šoliūnienė traukia- nieko negaliu liudyti. 

— Kaip dabar bus, teisia
masis f 

— Ponas teisėjau, ar gali 
būti geresnis liudijimas, kaip 
p. policijos viršininko t Aš jau 

šiame 

MONTREAL, Canada. -
"Kana<ck)s plieno kompanija 
uždraudė darbininkams kito 
mis kalbomis kalbėti išskiriant dešimtį metų gyvenu 
anglų ir prancūzų kalbas, miestelyje, o p. policijos vir-
Taip gi uždraudė daugiau kaip šininkas manęs net nepažįsta. 
porai darbininkų susieiti ir 
pasikalbėti," (Liaudies Bal
sas). 

Penktosios kolumnos nariai 
m 

(balšavikai) dėl to labai nepa-
Lietuvą. Dėl to nun«atonia*j tenkinti. Sako, tai demokrati-
didelis gyvulių pareikalavi- jos varžymas. Jie norėtų ne 
mas. Atitinkamos įstaigos rū- tik suėję pulkais kalbėti, bet ir 
pinasi gyvulių veislės page 
rinimu. 

"Amerika" , rašydama apie neseniai įvy
kusį SLA "seimą, padarė tokią pastabą: 

44 Daug keistumų pasaulyje ir žmonėse, ir 
jų aplinkumoje, ir jų įsitikininmosie. Prieš 
dvejis metus SLA seime socialistų kandida
tu " Tėvynės" redaktoriaus vietai buvo Kl. 
Jurgelionis. P r k š jį tada bailsavo visi tau
tininkai. Šiemet SLA seime vaizdas jau ki
toks. Šiemet Jurgelionis buvo jau tautinin
kų kandidatas, o socialistai buvo tai vietai 
parinkę vieną tautininką, Na, ir tautinin
kai už savo idėjos draugą nebalsavo. 

"Tas pats seimas šiemet skirstė tautiš
kus centus Įvairioms organizacijoms. Buvo 
pasiūlyta paskirti ir vienai katalikiškai į-
staigai, bet tai nerado tinkamo atgarsio, bet 
užtat seimas paskyrė šimtinę Lietuvos lais
vamanių draugijai, tai pačiai, kuri savo tar
pe turėjo tokius asmenis, kaip Paleckisi, 
Mickis, Pakarklis, kurie šiandie laisvai pil
do Maskvos komisarų nurodymus. Ar ibus 
kada nors praregėta?" 

Meilė — vulkano verpetai: 
ką užlieja — paskandina jo 
išimtį. 

1 
*....THE HAND Ti 

revoliucijas dirbtuvėse orga
nizuoti, 

ALYTUS, Lietuva. - Pra
nešama, kad Alytuje jau jau
čiama balšavikiška "demokra-

Tad jo liudijimas yra už ma
ne, o ne prieš mane. 

— Gerai pasakei, — tarė 
teisėjas: — byla nutraukiama 
dėl apkaltinimjų stokos. 

Siuvamųjų mašinų agentas. 
— Kada tamsta užmokėsi 

už mašiną? 
— Užmokėsiu? Juk tamsta, 

parduodamas mašiną man sa
kei, kad greitai ji pati už sa
ve užsimokės. /Taigi atmink, 
ką kalbėjai. 

TOAT H€LD THI 
HAS STRUCK ITINfO !•*£ BACK 

J . E. Vyskupas Petras Būčys, kaip buvo 
paskelbta, buvo pasiTvžęs dar praėjusį mė
nesį išvykti į Kuropą, bet priverstas pasi
likti ilgesniam kikui, nes kelionei tuo tar
pu yra susidarę nenugalimų kliūčių, dar
bingasis Ganytojas tori daug pakvietimų 
lankytis įvairiose lietuvių kolonijose. Peiliu (Skęstančiai. 

• 
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Motery Skyrius 

Eina Pirmadieniais Veda A. Lapinskiene 

V E R O N Ė reikalinga ir rūkyti ir nakti
mis pasidaužyti. Tėveliu na-

Augo Veronė, graži, dievo- pvs reikalingoms lėšoms. Mo- m e l i s * " J u n k ^ " pavirto. Vos 
ta, gerų tėveliu gražiai išmo-t inėlė pradėjo šen-ten po bis- t l k l m i - e s n i o k s l ° valandos, 
kinta. Mylėjo Dievą, gerbė te- kį dirbinėti, bile tik gavus k*-\***j r , f >"tls' v a ž i n * t i , " N i ^ i t 
vėlius, visiems buvo pavyz-| lis dolerius Veronės mokslo^ C l u b s " l a n k > t l - A t e J u « atosto-
džiu. Gėrėjosi j a draugės ir 
draugai . Ne viena motinėle, 
žiūrėdama į tokį mandagų, 
malonu sutvėrimų, prašė Die
noj kad ir josios dukros tokiom 

lėšoms padengti. Naujoje aka-| g o m s t ė v e l i a i J a u- *«M»»P" 
demijoje viskas buvo b r a n - l a u

v
k l a duktere sugriJUmn. J a u 

giau. Reikėjo daug ko atsiža
dėti, o ir tai, nebeišteko už
dirbto skatiko, dar ir skolos 

išaugtų; kati ir j i galėtų di- užsitraukė. Bet tai niekis, Ve-
džiuotis turinti tikrai pavyz
dinga dukrelę. 

Baigiant aštuntą skyrių, vie 
nų, dieną. Veronė su kitomis 
mokinėmis gavo progą pasi
klausyti Misijų paskaitos, ku
rią misijonorius paveikslais 
gražiai išdėstė. Dora mergelė 
pamylėjo Dievui p a s i s v ė r u 
sias sielas, seseles, kurių g " 
veninio užduotį misijonorius 
plačiai išaiškino. Už<legta Die 
vo meile, j i panorėjo sekti jų 
pavyzdžiu ir tą paeią dieną 
prašė tėvelių leidimo įstoti 
vienuolvnan. 

Kur t au! Tėveliai nustob< 
dukters greitu pasiryžimu.; 
Prad?jo ją atkalbinėti. Iš tolo 
neprisileido dukters įtikinimų. 
Ka ip tai, su viena diena ėmė 
i r gavo pašaukimą! Negali
mas daik tas! Net, jei ne Ve
ronės ašaros, tai būtų visai 
juokinga. Kalbėjo^ kad reikia 

ronė baigus tokią garsią aka
demiją-, gaus geresnį darbą ir 
atsilygins. Taip raminosi tė
veliai. 

Ištikrųjų iškilmingai baigė 
mokslą. Seselių išmokyta, 

daug gražių įkvėpimų išsinešė 
į laukiantį gyvenimą. Džiau
gėsi tėveliai, džiaugėsi gimi
nės, gėrėjosi visi draugai ir 
drauges. I r buvo kuo džiaug
tis ir gėrėtis. Veronė, gražiau
sia visos klasės mergaitė, ir 
mokslą baigė su pasižymėji
mais. Jos laukė graži ateitis. 
Tėvelių gyvenimas, rodos, ro
žėmis žydėjo. 

Praėjo vasara, Veronė vis 
negauna darbo. Rodos, niekur 
netinka tas jos mokslas. Rei
ki t siekti aukščiau. Na, ir už-
simanė stoti universitetan. Po 
kelių metų galėsianti atsakan-

nežino, kaip į ją prabilti, kaip 
ja i įtikti. Motinėlė, visų rū
pesčių išvarginta, nelabai svei 
ka, būtų reikalinga dukreles 
paramos, nors atostogaujant. 
Tiek dėl jos dirbo, tiek jai pa
šventė, taip ją myli! Ak, kaip 
skauda širdį visą tai atsimi
nus. O dukrelė pradėjo " šun
takiais* ' eiti. Namie pagelbėt? 
Nei kalbos! Juk parvažiavo 

i Jean Stith iš Mt. Pleasant, 
Ia., "VVesleyan kolegijos mo
kinė, pripažinta viena gra
žiausių ir paskirta delegate 
į nacionalinį Pi Beta Phi So-

atostogų, pasilinksmint, pa- M'ority suvažiavimą Pasadena, 
ūžt. Ko nori iš jos tie seniai ? 

Čia reikia pertraukt , nes 
per skaudu viską rašyti. O čia 
ne pasaką rašau, bet tikrą at
sitikimą. Reikia, kad kiekvie
na motinėlė turinti dukrelių, 
pagalvotų, pasvarstytų, Ko ga
li iš jų susilaukti, ko gali i5 
jos t ikėtis! Ar augina ją 
vien tam, kad pasididžiuoti 
jos grože, mokslu, iškalba, po-
pularumu? Ar gali permatyt 
kokios permainos įvyks metų' 

Cal. Tenai suvažiuos rinkti
ni ausios jaunos gražuolės. 

(Acme telephoto) 

bėgyje? A r gali užsitikrinti 
čiai tėveliams padėti. Dabar ' sau paramą senatvėje? O kad 
j i vis tiek niekur netinka, tu- būtų Veronę leidę stoti vie-

pirmiau baigti aukštesnį mok- ' r i kame nors specializuotis. 
slą, palaukt kol bus senesnė, Ką bedarys tėveliai. Turėjo 
nes dabar nesupranta ko pra- išmokslintos dukrelės paklau
so. O ir tėveliai nori ja pasi- syti, J i , turbūt, geriau žino. 
džiaugti, gi ir senatvėje jiems; Reikia Listi į mokslus, jie ga
ji bus reikalinga. Kur jie pri- Ii x palaukti. Turbūt, dukrelė 

i 

siglaus, jeigu dukrelė juos ap- ( teisybę sako, tegu eina univer 
leis. Daug, daug kalbėjo, svar-1 sitetan. Vėl rūpestis, vėl var
stė, dėstė, o laikas vis bėgo g»s, bet ką padarysi? Kad 
ir galutinai vasara praėjo ir t reik, tai reik. K a s čia tie ke-
reikėjo jau ruošt dukrelę į Ii metai, netruks praeiti . 

nuolynan, kacla ji, taip sakant, 

užsimanė, ar galėtumėm abe
joti jos ištesėjimą gerame! 

Gal ne kiekvienoje šeimyno
je yra Veronių, bet daug, daug 
įvyksta panašių atsitikimų. Tė 
vėliai tikis iŠ vaikelių sulauk
ti pagelbos ir tik retam atsi
tikime randame, kad sulaukia 
tos pagelbos. Taip mintydami, 

i 

dažnai draudžia vaikelius nuo 
siekimo kilnių tikslų, nepalie
ka "neatvers to akmens ," kad 
perkalbėti nuo pasišventimo 
Dievui vis, > nesuprasdami, | 

fKaip Sena Arbata? 
Arbata y ra viena iš seno-

; viškiausių gėrymų. Legenda 
i 

I paduoda kad ji buvo geriama 
keturi tūkstančiai metų atgal. 
Gal ir netiesa, tačiau mes ži
nome, kad ji čia buvo atvežta 
1637 metais. 

Išskiriant vandenį, arbata 
viena iš pasaulio pirmaeilių 
gėrymų. Tik viena kita tauta 

' importuoja daugiau negu J . 
; Valstvbės. Arbata didina vei-
j -kiančių, jėgą, nesvaigina. Jos 
daug gali išgerti be blogų pa, 
sėkmių. 

Yra jos t rys rūšys, bet ga
li paeiti nuo vieno krūmo ar 
medžio. Skirtunuj, sudaro jos 
prirengimas. Juoda arbata pil
nai rūginta, colong a r ' a t a tik 
pusiau rūginta, o žalioji ar
bata rūginta tik trumpą lai
ką. Kiekvienas turi savotišką 
pamėgimą. Didžiuma ameriko
nų geria Orange Pekoe, juo
dosios arbatos forma. 

Šalta, ledinė arbata yra 
amerikoniška, tačiau ji greit 
randa pamėgimo ir kitose 
šalyse. Tai yra šalta-s, gaivi
nantis gėrymas, bet puodukas 
karštos arbatos daug pagelb
sti kūnui numesti karštį. 

kad Dievo palaima seka toki 
savęs išsižadėjimą ir kad np 
tik išsaugoja vaikelius nuo pa
linkimo prie blogo, bet ir pel-
ni sau Dievo malonių ir ap
saugos senatvėje. 

Ka ip baigsis Veronės gyve
nimas, kiek pergyvens tėveliai 
skaudžių valandų, dar nežinau, 
nes, kaip sakiau, čia tikrą at
sitikimą aprašau, o dar gyve
nimas nepasibaigė. 

O Veronė, Veronė! Kaip į 
tave prabi l t i ! Ar dar tebeliko 
tavyje lašelis Dievo ir tėve
lių meilės? Ar mano aprašy
mas galutinai turės liūdną pa
baigą. Dabar nuo tavęs pri
klauso. Spgna 

aukštesnę mokyklą. Visi stebėjosi, kada Veronė 
. Veronė perkalbėta, negalėjo'įstojo į protestantų universi 
priešintis, nes buvo klusni. Js- ' tetą. Giminės, kaimynai galvas 
tojo i aukštesnę mokyklą ir ; kraipė. Kodėl ne į katalikišką t 
stropiai mokėsi. Praėjo metai,1 'Kam tas reikalinga? Tėvai 
<lu ir t rys. Veronė jau kitaip* aiškino, kad mokslo atžvilgiu, 
į pasaulį žiurėjo. Užsimanė ' j is stovi pirmoje vietoje. O 
baigti mokslą rinktinėj akade- jų <lukrelei tai kaip tik ir ati 
mijoj, kurią lankė turtinges- j tinka. 
nių tėvų mergaitės. Pradė jo ' Veronė mokslą 

Ką bedarys tėveliai! Reikia Praėjo metai, kiti. Veronė jau 
leisti, kad vėl neužsimanytų ne mūsų. J a u pasaulio dvasios 
stoti vienuolynam Šiaip taip, įkvėpimu gyvena. Modernu-
spausdami centus, gal, šutau- mas užėmė kuklumo vietą. J a u 

New Yorko pa.saulines parodos, britų paviljone rastas lagaminas su užtaisyta bomba 
Nešant lagaminą bomba sprogo ir užmušė 2 csmieniy. Č.ia vaizduojami du New Yorko sek 
liai, kurie žuvo bombai sprogus. (Acme. telepboto) i 

FACTS YOU NEVER KNEW!!! By Bob Dart 

COCHNG l O A TEMfAfiVE REPOCT FBOM THE 
BYRD AKTARIfc EXPEDlf lON, THE SOUlU 

MAGNEftC POLE HAS SHIFfEO SlIGHTlY 
WE5T\NARD SINCE «09 . 

Gardūs Gaminiai 
Rašo £. Kleveckaite 

Lietuvišką k oš, l ieną kiekvie
na šeimininkė moka pagamin.-
ti. Bet čia paduosiu vištienos 
košelkną, kari tinka labai kar
štai dienai, arba kada lauki 

svečių ir oras pusėtinai šiltas. 

Vištienos košeliena 
( v v • \ 

šešiems) 
1 šaukštą " g e l a t i n " (papra

šykite jos krautuvėje). 
1-2 puoduko šalto vandens. 
1-2 puoduko pieno. 
2 puodukus minkštų duonos 

trupinių. ' 
1 šaukštuką druskos. 
1-2 šaukštuko ' ' nutineg. ' ' 

Ištirpink " g e l a t i n " vande
nyje. Pasaldyk pieną, pridėk 
duonos trupinius, prieskonius 
ir virk, kol gražiai išsiskirs-
tvs, vis maišvdaina. Pridėk 
"ge l a t i n " ir maišyk kol iš
tirps. Pridėk vištieną ir padr»k 
atvėsti. Išplak smetoną ir pri
dėk prie pirmo maišymo. Su
pilk į atitinkamą bletą ir pa
dėk į šaldytuvą gerai sutvir
tėti. Išėmus ant lėkštės ir duo
dant į stalą apdėk petruško-
mis, selerni gerbimais ir ridi
kų rožėmis. 

Jeigu parsinešus iš krautu
vės kenuotą valgį rasi, kad 
kenas truputį įdubęs, nema
nyk, kad valgis jame sugedęs 
ir netinkąs vartojimui. Jeigu 
kenas nuo įdubimo prakiuręs, 
tada maistas jame bus suge
dės. 

Smetona, cukrus, ploni rie-
kai citrinos, orandžio, oran-

2 puodukus šaltos, smulkiai; džio žievės, saldainuotos vyš-
supiaustytos vištienos. 

1-2 puoduko smetonos. 
nios, pineapple, imberas gali 
būti vartojami prie arbatos. 

sp 

1 
-
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Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūšy 

Katalikiškus Laikraščius; 

" D R A U f t A S " — vienintelis A-
merikos lietuvių katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Ave., Chicago, 111. 

" L A I V A S " — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois. 

" D A R B I N I N K A S ' ' — Šv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kartu savaitėje. Metama 
$4.00. 366 West Broadway. So. Boston, .Mass. 
"AMERIKA'> — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 
" G A R S A S " — A.L.K. Susivienijimo organas. Me
tams $2.00. 73 East South St., Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ D I R V A " — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chicago, 
Illinois. 
"STUDENTŲ ŽODIS" — A.L.K. Studentų i r Pro
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
poli'.a College, Thompson, Conn. 

" V Y T I S " — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi
nis žurnalas, Metams $2.00 4736 South Wood Street, ^ 
Chieago, Illinois. 

• 'MUZIKOS Z r N I O S " - mėnesinis muzikos žurna
las Leidžia Vargonininkų Sąjunga. Metams $1.50. 
18.rvn \Yrnhansia Avenne. Chicago, 111. 

"LIETUVTŲ Ž I N I O S " - savaitraštis. Leidžia T > 
luviu R. K. Literatūros Draugija. Metams $1.50. 6802 
Sup^nor Ave., Clevpland, Ohio. 
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THINGS THAT NEVER HAPPEN 
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Atsiminimai Iš Bolševiku Nelaisvės 
Rašo kun. V . Grašis 

Įžangos vietoje. 

"Atsiminimi)" autorius, 
kun. Vincentas (irasis gimė 
1870 iik liepos 20 d. Tau ra-
pilio kaime, Tauragnų pa r., 
L tenos apskr. Mokėsi draug 
su kanauninku J. Tumu Daug-
pily (Dinabur^t) Realinėje 
mokykloje; po tam tesC» mok
slus Petrapi»y kunigij dvasine-1 
je seminarijoje. Čia lietuviui 
klierikų kuopele kontrabandos1 

Kiek vėliau tas atskyrimas 
dar paaštrėjo, ne s pradėta ati
minėti brangv'sni kryžiai, kie-
likai, monstrancijos, kuriuos 
paskui pardavinėjo kam pasi
laikė. Toliau pareikalavo iš 
klebonų atiduoti valdžiai met
rikų knygas, užvedė civilines 
jungtuves; uždraudė krikštyti 
vaikus, mokyti juos poterių ir 
katekizmo, kol nesueis 18 me
tų amžiaus. Prikalbinėjo te-

i , vus, kad atiduotų vaikus keliu gaudavo iš Prūsų 4*Au&-! , . . , , 
M , * I - >>**rn- L ,, I valstybines prieglaudas. 

r a , " " \ arpą, " i e v . Sargą, > 
"Apžvalgą" ir kitus laikius- Nepripažindami dvasiškijos 
čius. Patsai kun. Grašis siųs- luomo, pradėjo kunigus mobi-
<-.:ivo žinutes: "Varpu i , " į lizuoti į raudonąją armiją. Tr 
Tėvynės Sargą" ir kit. 1SD3 mane, tada esantį Oršos kle-
m. paskirtas į Mogilevą vilią- j bonu, pareikalavo pasirodyti 
i u, kur (i metus ėjo savo pa- komisijai, bet pristačius įro 
reigas. Vėliaus buvo paskirtas 

LIETUVIAI DAKTARAI 

Viduržemio jūroje britų karo laivai užpuolė prancūzų karo laivų flotile, kuri atsisekė prisijungti prie britų. Pran
cūzų karo laives Bietagne klLasės ,(viršuje) nuskandintas, kiti laivai sugadinti ir dar kiti britų užgrobti, kad netektų 
jie vokiečiams. (Acnie telephoto) 

TeL YARds 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

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

Šeštadieniais: 11 iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
_j343 S. Halsted Street 
rei. CANal 5969 

DR, WALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

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

vietinio komisaro. Šis atsakė, Moškovo kaimu, bolševikas su- sė: " Juk esi bolševikas, be-
kad jų prašymas kilęs iš tam- šaukė susirinkimą, kuriame dievis, tai kokio Dievo vardu 
suino, nes jio dar pripažįsta ėmė burnoti prieš l)i va ir i prašei gelbėti!" Bolševikas 
reikalingumą tikybos, todėl šovė į kryžių. Susirinkusieji j tylėjo, 
reikia j j atmesti. Centras su tuo labai pasipiktino ir tuojau 
tuom sutiko ir kunigo nepa-. išsiskirstė. 

dynif, kad man jau suėjo 50 
į lietuvių koloniją Babinovi- : uietų, atleido. Bet vis tik Prieštikybinė agitacija grei
čiuos. 1\> dviejų metų perkel-1 jrašė j skaičių darbininkų vie- tu laiku pradėjo duoti pra 
tas klebonu į apskrities mies-|šojo, priverstino darbo. Trijų gaištingų vaisių. Pravoslavai 
tą Slucka, bet iš čia už uolų! Karalių dieną buvau pašauk- lengvai pasidavė tai agitaci-
darbavimosi net stačiatikių , tas i štabą, kur man buvo jai ir priviso daugybė bedie-

liuosavo. 

tarpe (iš pravoslavijos į ka
talikybę prie jo perėjo apie 
4W) asmenų) ministeriui Stori-' pas katalikus yra didelė šven-

liepta eiti šaligatvių valyti. 
Aš pareiškiau, kad tą dieną 

pinui reikalaujant, buvo per
keltas į Oršą, kur išbuvo de
kanu 12 metų, iki bolševikų 
užplūdimo. 

Didžiojo Karo metu nesusi
dėjo su lenkais, bet suorgani
zavo atskirą komitetą Še-pti 
nuo karo nukentėjusteina. Lie
tuviai išrinko jį į Didįjį Sei
mą Petrapily li)17 m. birželio 
5 d. Čia garbingai reikalavo 
drauge su kitomis krikščioniš.-
kai-tautinemis grupėmis pil
nos nepriklausomybės inūšų 
kraštui prieš mūsų socialis
tus, liaudininkus ir santaric-
čius. 

Kaip globojo jį Apvaizda 
bolševikų nelaisvėje ir kaip 
paliuosavo iš to pragaro jis 
pats aprašo šioje knygutėje. 

(irįžęs 1921 m. ramiai ka-
meniloriavo savo tėviškėje, ne
atsisakė ir nuo visuomeninio 
<larbo, eidamas valsčiaus ta
rybos pirmininko pareigas. 

11)26 m. atvažiavo į Mari
jampole ir čia lapkr. 14 d., šv. 
Juojsapo šventėje, įstojo į Ma
rijonų vienuolyną. 

Itccoliucijoa pradžioje. 
Bolševikai, paėmę Rusijoje 

valdžią į savo rankas, paskui- nėję. J is apsigyveno klebeni 

tė^ taigi pilna bažnyčia žmo
nių ir jeigu mane čia užtūrė
tų, tad parapijiečiai ateis ieš
koti. Tas argumentas paveikė 
ir mane tuokart paliuosavo. 

Pranešiau parapijiečiams, 
kad esu varomas prie priver
stinųjų darbų. Jų didelis bū
rys nuėjo į štabą ir griežtai 
pareiškė, kad kunigas visados 
turi pasilikti prie bažnyčios, 
kad būtių žinoma, kur reikia 
ieškoti, reikalaujant pas ligo
nį, arba atvežus vaikus krik
štyti, arba turint kitokių rei
kalų. Dar pasakė, kad. jeigi1 

jau vyriausybei esąs būtinai 
reikalingas darbininkas, tai 
jie sutinką samdyti ką ' nors 
vietoje kunigo. Tuomet štabo 
viršininkas, žvdas Zismanas, 
atsakė, kad tokios aukos jie 
priimti negalį. Pripažindamas 
parapijiečių prašymą pama-! 

tuotu, sutiko mano nuo pri-i 
verstinųjų darbų paliuosuoti. 

Zismanas už tai katalikams 
I 

atkeršijo, nes kilus karui su j 
lenkais, jis juos užrašė lenkų 
įkaitais ir ilgą laiką laikė po
licijos priežiūroje. 

Vieną Oršos dekanato kle
boną atidavė į armijej,. Iš pra
džios davė vietą Oršos rašti-

vių. 
« 

Tuo laiku įvyko keletas ne
paprastų atsitikimų kuriuop 
vertėtų paminėti. 

Ties kaimu Sielecu ėjo ru-
bežius vokiečių ir rusų. Per-
leidžiant per rubežių, vieni ir 
kiti darydavo kratas. Taigi 
bolševikas Fiodorovas, radęs 
tarp daiktų kryžių, su panie
ka jį sviedė žemėn. Savininkas 
pasiėmęs kryžių pabučiavo ir 
vėl įsidėjo. Po dviejų dienų, 
dėl nežinomos priežasties, vo
kiečių ir rusų sargybiniai su
sipyko: Fiodorovas su paketj 
tu kardu šoko ant vokiečio, 
bet šis jam durtuvu perskro
dė pilvą. "Sudieu, draugai! ' ' 
sušuko jis ir krito negyvas. 

Netoli nuo tos vietos, ties 

Praėjus keletai savaičių to
je apielinkeje buvo išpiauta 
žydo šeimyna. Tardant susek
ta, kad žmogžudystėje dalyva
vo ir anas bolševikas, šovęs \ 
kryžių; jis nutarta sušaudyti, 
kas ir buvo padaryta netoli to 
paties kryžiaus, į kurį pats 
šovė. Žmonės tame atsitikiiiie 
matė Dievo bausmę. 

Oršoje kareiviai kartą susi
šaudė su bolševikais ir ėmė 
juos su didžiu žiaurumu per
sekioti. Kartą bėga bolševikas 
gatve, o jį veja du kareiviai. 

Bolševikas pamatęs žmogų, 

(Bus daugiau.) 

— Juozai, ar tau patinka 
ši panelė? 

— Nieko sau, nieko, tik, tie
są sakant, aš niekad dar jos 
nemačiau blaiviame stovyje. 

— Nejaugi ji geria f 

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

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

2305 So. Leavitt St 
Res. teL CANal 0402 

Geri darbai žmogų labiau 
puošia, negu puikūs rūbai. 

AKIŲ GYDYTOJAS 

— Ji? nežinau, bet aš kar
tais . 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Telefonas: Hemlock 5849 

DR. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

O P T O M E T R I C A T J L Y AKIŲ 
LIETTVIS 

Sinfr.3 20 vneių praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvins akių jtompimą, kas es 
t priežastimi galvos skaudėjimo, 

svaigimo, akiu įtempimo, r.arvuotu 
mo, skaudamą akiu karfitj, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gta teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
Mektra. parodančia mažiausias klai 
ias. Speciali atyda atkreipiama 1 

stOVintj p r i e n a m ų , SUSUko: ' mokyklos va>ku» Kreivos akys atl-

be atskyrimą. Bažnyčios nuo 
valstvlx">. 

Pirmiausia vmž bažnyčių 
nejudinamąjį turtai žeme, tro
besius; klebonijas taip pat pa
skaito nuosavybe ne parapi
jos, bet valstybes. 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINT 

joje, pildė visas kunigo prie
dermes, tik paskirtose valan
dose turėjo eiti į karo raštinę. 

Jo parapijiečiai padavė cen-
tralinei vyriausybei prašymą, 
kad paliuosuotų jų klebonų. 
Centras paklausė nuomones 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 

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

1941 Metių Radios 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 

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

4'Del Dievo, gelbėk!" Šis pa
sigailėjęs, įsileido jį. Atbėgus, 
kareiviams ir klausiant ar ne
matė bolševiko, atsake, kad jis 
toliau nubėgęs, taįi jie ir nu
siskubino. Rytojaus dienų at
vyko Oršon didesnis būrys 
bolševikų ir nuramino karei
vius. Tada šeimininkas prane
šė pasislėpusiam, kad gali jau 
eiti namon. Šis nuoširdžiai dė
kodamas, pasižadėjo savo gel
bėtojui , atsilyginti kuo tik ga
lėdamas. Šeimininkas užklau-

tatsomoa 
•aUmrtmr nuo 11 iki 8 vai. vak 

Nedeliomis pagal sutarti 
Daugely atsitikimu akys atitaiso 

mos be akinto. Katone uiglos kaip 
olrmian. 
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Telafonafl YARdv 187* 

LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES E. ZEKAS 
ATTORNEY AT LAW 

Mieste Oi'isas: 
11 South La Salle Street 
Suufe 1701 Tel. Randolph 0331 
Naujas namų adresas: 
7019 So. Artėsian Ave. 

TeL Hemlock 1940 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. Western Ave. 

Ofiso Valandos: 
Po piet — 1 iki 3 ; Vakarais 7 iki 9 

Sekmadieniais sulyg sutarties 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte. 2-0, 7-9 P. M. 
314/6. haisted St, Ckcago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: b — 8 popiet, 
1—4 ir 0:30—8:30 vakare 

• • — — 

Telefonas CANal 7329 

DR. PETER J. BARTKUS 
UGDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2m* VVest Cermak Road 
OPUSO VALANDOS: 2 4 ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
Sekniadiesiais taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas SEiUey 0434. 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvutadieniaia ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

DR. CHARLES SE6AL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave. 

(2-tros lubos) • 
TeL MIDway 2880 Chicago, DL 

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai, ryto. 

DR. MAURICb KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avenue 
f ei. lARds 0994 

Rez. teL PLAza 3200 
VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai, dieni 

4ti% D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

Del Pirkimo — Pataisymo 
Ar Seno Morgičio Atmokejimo 
Cieeroj, Chieagoj ir Apylinkėse 

INSURED 

SAVE BT 
MAIL 

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

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

TeL CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 
VU.: Pirm., Ketvlr.. ftefitad. t Iki 8 • . T.; Antr., Trečted. 9 iki 5~pp. 

DABAR MOKAME $\% UŽ PADĖTUS PINIGUS] 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUTINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fed.Tai Savingg and Loaa Insusanee Ooru., Washliitfion, D. G. 

TeL Cicero 1484 

DK. S. R. PALUTStS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 1 irtos Oat. ir 49th Ct-
OFISO VALANDOS: 

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

Res. 1625 bo. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484 

Tel. YARds 5fi57 

DR, FRANK G. KVV1NN 
(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 VLttginia 2421 

DR. P. J. BEINAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS Di CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtworth 1612. 

Res. — YARds 395d! 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 
TeL YARds 2246 

DR.C.VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Jr 

LEO NORKUS, Jr. 
DISTRIBUTOR 

OF 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

*r 

^ 

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

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

2423 West 64th St. TeL Hemlock 6240 

Bes. 6958 So. Talinan Ave. 
Bes. Tel. GROvehill 0617 
Office teL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 W. Marquette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA: 

6631 S. California Ave. 
Tel. ftEPnUfe 7861 _ 

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. K0WAR 
(Kowarskas) 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutart;. 

TeL YARds 5921. 
Res.: KENwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oiiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 VVest 35th Street 

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedeliomis pagal sutartį. 
TeL CANal 0257 

Rez. teL: PROspect 6659 

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 fioyitt 
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KAS GIRDĖT KITUR 
S** 

SVARBŪS JAUNIMO SUVAŽIAVIMAI 
MARIANAPOLYJE 

Liepos 2 ir 3 dienomis Ma- kun. Urbonavičius-Kmitas, 
rianapolio Kolegijoje, Thomp- kun. dr. J . Starkus, kun. dr. 
son, Conn., įvyko reikšmingi J. Navickas, kun. Rėklaitis, 
studentijos ir ij.rofesionalų su- kun. Yaays, kun. J . Mačiu-
važiavimai, kuriame dalyva- lionis, kun. Skrodenis. Teleg-
vo daugumos katalikų stu- ramomite ir raštu gauti svei-
dentų kuopų atstovai, obug kinimai iš Hartfordo vysku-
kimigu ir svečių. Suvažiavi-, po, iš garbes pirm. J . Lauč-

kos, adv. Milerio, K. Vilniš
kio, E. Kundrotaitės, kun. A. 
Miciūno ir A. Mažuknos (ia;bu 

ma* pradėti iškilmingomis 
pamaldomis. šv. Mišias atna
šavo ALRK Stud. ir Prof. 
S-gos dvasios vadas kun. dr.j antrosios kuopos vardu). 
Jonas Starkus, asistuojant g e i m o p r e z i diumas 
kun. J . Šmigelskiui ir kun. 
J. Poškai. Gražų pamokslą! Seimo posėdžiams paves t i 
pasakė J . E. vyskupas P. Bū- pakviesta prezidiumam A. 

t * * * 4 I " X * 

Padiskutavus nutarimų, kad Marianapolio Alumnų 
(prie Studentų kuopų būtų į-> posėdis 
sti?igįamos ir profesionalų 
kuopos, kurios kooperuoda-
mos veiktų ir viena kitai ,pâ  
dėtų. Tokias kuopas suorga
nizuoti posėdyje pasižadėjo 
šie profusinolai: dr. P. Gali-

metus tris dolerius, marijonai 
ir kiti kunigai vienuoliai nuo 
mokesnio paliuosuojatni. Į Liepos 3 d. po šv. Mišių 

įvyko Marianapolio Kolegijos n a i ™ * Marianapolio Alum-
alummi .posėdis. J-ame apsvar- nų ^ S * valdyba išrinkta: 
stvta daug esminiu dalvkų,' į * A ' banginis , viee pir-
pakeisH kai kurie konstitu-1imn* L ' Gll>'*> l ž d ' k u n ' J a n " 
ei jos dalvkai. Alumnais gali! c l l L S s e k ' R Aikšnoras. Alum-

K A. A. U. turnamente, Samta Barbara, O:J., plaukimuo 
rekordą padarė Otto Jar^tz, 18 m. amž., iš Chicago. (Aeme 
teleiphoto) 

kė (savo sveikinimus ir linkę- ba, kuri eina tas pareigas ir 

čyts. 
Daug nuoširdžių sveikinimų 

Pirmą Studentų S-gos po
sėdį pradėjo pinu. Jonas Ša-
koeiuk J. E. vysk. P. Būeys 
pasveikino dalyvius ir sutei-

Skirius, pirm.; A. Kateiva ir 
E. Grigaitė — pavaduotojais; 
P. Aikšnoras ir A. Stasiliū-
naitė, sekretoriais. Taip pat 
sudarytos rezoliucijų, manda
tų, sveikinimų ir kitos komi
sijos. 

ke vyskupišką palaiminimą. 
Po to plaukė eilė nuoširdžių j Kuopų sveildnimai ir 
sveikinimų iš šių žymių, sei-| centro valdybos pranešimai 
nie dalyvavusių, asmenybiij:į Visų kuopų atstovai pareis 

studentų sąjungoj. Pirminin
ku vienbalsiai išrenkamas 
Pranas dalinis, kuris šį pa
vasarį Hanvardo universite
te labai gerai apgynė diserta 

ĮSIGYKITE 1941 NAUJA RADIJĄ DABAR 

IŠPARDAVIMAS 
Didelė nuolaidą už jūsų i-eną radiją 

Lengvi Išmokėjimai 

G E T E U R O P E D I R E C T 

ON THIS 
I94S 

.ONG DSTANCE R A D I O 

,95 

L, a ...«•« 

jinius seimui. P. Baltinis pa
sveikino Lietuvote Studentų 
Ateitininkų S-gos vardu. Stu
dentus sudomino atviras ir 
nuoširdus didžiausio Ameri
kos lietuvių tarpe studenti
jos remejo Jono Ramanausko, 
kuris būdamas paprastas dar
bininkas sutaupė ir paaukojo 
IIOJOOO dolerių Marianmx>l.iiO' ,^ ,T . .v. Tr .A 
ĮZ ' .. . „ . , , . . K. Urbonavicius-lvniLtas, 
Kolegijai. Seimo studentai jo 
kalbą sutiko su nepaprastu 
entuziazmu. 

Stud. V. Jakštaite skaitė 
paskaitą tema " Lietuviškos 
daino(S,,. 
Profesionalų posėdis 

Liepos 2 d. tuoj po pietų 
įvyko A. L. R. K. Profesio
nalų 'sąjungos posėdis, kurį 
pravedė A. Skirius, pirm. ir 
P. Kupnaitis, sekr. Posėdyje 
buvo plačiai diskiusuojaniį 
profesionalų veikimo klausi
mai ir nubrėžtos bendras gui
rės ateities veikimui. Išrink
ta nauja profesionalų valdy-

eagoje 

Antrasis studentų posėdis 

Popietiniame studentų sei 

rus, Bostone; red. A Kne.,! M U t i k ' ,Jn i Marianapolio m l d v t o i * ™lu « oficio T 
zy*, Norwood«, ir šaulys Chi- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ra kolegijos rektorius kun. 

meti* kolegijoj, arba ja bai-j d r" J" *•***"•• Po šio per-
ge, tik jokiu būdu nelanką forgMizavimo Alinimų Sa-
, v , , i- i T •• I Jlin©a žada išplėsti savo vei-
dabar Marnainapolio kolegija.1 : . . „ . f . . 

.-,, , v. . _r . ikmią ir žymiai padėti studen-
me /.dialyvavo ir pasveikino Mokeseiai yra tokie: Karia-' kuopoms. 
naujoji profesionalų valdyba: napolio alumnai, kurie dar1 Nauja Studentų 
dr. P. Galinis, V. Šaulys kun. kitur studijuoja ir priklauso Sąjungos valdyba 
dr. Starkus. Siam*e posėdyje | Studentų S-gos kuopai, mo- Trečiajame seimo posėdyje, 
eentro valdybom nariai padą.; k a . ^ ^ ^ ^ ^ & l m n W g U f ; l i k u g i u s c e n t r o v J d y . 
rė apie praėjusių metų vei-i . . „ . . . . 

v i • , : nai jau profesionalai moka \ (Nukelta i 6 DUSH 
kimą pranešimus, kurie buvo 
priimti ipo diskusijų ir kritikos. Taip pat kuopų valdy
bos padarė pranešinuis apie i 
kiekvienos kuopos- veikimų. 

Pasirodė, kad geriausiai vei
kia Pittston, Pa., ir Water-

C L A S S I F I E D 

ciją ir gavo daktarato lr.ips- būry, Conn. kuopos. Gražiai 
nį. Vyriausiu "Stud. Žodžio" 
red. kviečiamas jau seniai tas 
garbingas pareigas einąs kun 

• v 
lZr-

dininku išrenkamas V. Šau
ly:* (Chicago). Pageidaujama^ 
kad dvasios vaduj Kunigų 
Vienybė paskirtų kun. dr. J. 
Starkų. 

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. 

Read About This I M P R O V E D 

FEMININE 
HYGIENE 

"Cleanllness" shotad be the watchword 

PASKlI l f tKITE ĮSIGYTI 
GRAŽU NAMĄ 

Pardavimui modernus naujas du-
fletls namas, liandasi prie pat Mar-
ąuette Parko. 4 ir 5 kambariai, 
karšto vandens fiiluma. 7144 South 
Mozart St., Wl. RADcliffe 1622. 

"TCn ' 5̂ —e '̂eiT g'/l f n d woman affllcted by 

dirba ir kitų kolonijų kuopos. 

Stud. Jonas Savukynas 
S k a i t ė į d o m ų r e f e r a t ą : CLU-| discharge.And thousands have discov' 

ered dally douching with Lydia E. 
nuo keliu, Jaunime". Refcra- pinkham-s SANATIVE WASH most 

7 i EFPECTIVE. Unlike many produets, 
f.»i l v n v n P-Pr«i n n r i i o š t a s <e i - Pinkham's Sanative Wasb is NOT a 
Lao OUVO g e i a i pąrUUSW«S, ^f i hannful. burning germicide. Instead 

n • -i „ ^ u « . l it's an ezcellent BACTERIOSTATIC 
1110 s t u d e n t a i p a g e i a a \ O, k a d (the modern trend) which delightfully 

. r, ' cleanses, deodorizes, inhibits bacterlal 
JlRkŠtaitė*< 11' S a V l l k v n O r e l e - ; growth and dlscourages infection. Very 
Uid«.»Laatc^ xi w v u j yj . SOothlng to delicate membranes. Espe-

U Q J - ' cially pleasing for marriage hygiene. 

ratai butų atspausdinti 
Žodyje". 

PARDAVIMUI 
Iš priežasties vyro mirties turiu 

parduoti nuosavybes, kurias jis pa
liko. Marųuette Parke: Krautuvė ir 
trys fletai. Kaina $12,500. 

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

Namas, 2 po 4 kamb. fletai. kar
štu vandeniu apšildomi. Kaina 

. $G,200. . 
3 lotai prie 70-tos ir California 

g-vių parduodami už žemą kainą. 
Bridgeporte: Krautuve ir 5 fle

tai arti 35-tos ir Halsted g-vių. 
Kaina $5,500. 

Atsišaukite: 3553 So. Halsted S t 
Tel. Yards 5118 

7S55I • Get Europe direa — enjoy music as yott l.«ke 
k with Radiorgao's 64 tor>« selectioos! Scven tubes 
including hcater cathode rcctiber tube with Rotor 
Wavemagnet and otbtr "year iSstd" featuies. 

HASTH6 

N i u j a s paneša
mas Radio gvo 
ja b« prijungi
mo kada išsive
ži j laukus: bt t 
namuose galima 
prijungti prie 

elektros. 

3taite>t9a« 

T>el gero radijo sutaikymo |>ašaukitr Yards 3088 

3JE 

tymus lOKlrtko HMtio pracnuiiai Irfclilami B W.C.F.L., »;V 
k.. Nedėlios vakare t \a l . : W 1 A J „ WO t . . International Pot, 
pourri. &.SO val._ vak.^ NedėliodLs; \V.HJF.CH 1420 k„ Ketvirta-

CHARLES P. S U R O M S K I S 
REAL BSTATE INVBSTMENTS & INSURANCE 

We Buy, Sell And Excjiange City Property And Farm ,Land3 

6921 Ša Western Ave., Chicago, 111. 
P H O N E REPUBLTC 3713 

Namai, Farmos Eina Brangyn. Pasiskubinkite 
nusipirkti arb'a pasistatyti . Turinio namų po visą 
Chicagą. Taipgi mažų ir didelių farinų. Galima, pigiai pirkt, mainytį. 

B A R G E N A I MARQUETTE P A R K A P Y L I N K Ė J 

7 cottagiai, nuo $2300 ir aukščiau. 
12 bungalių, nuo $4300 ir aukščiau 
17 2-1'letų, nuo $6,500 ir aukščiau. 
3 3-fletų, nuo $7,500 ir aukščiau. 

14 4-i'lotų, nuo -$9,500 ir aukščiau. 
8 6-fletų, nuo $15000 ir aukščiau. 
15 10-11., nuo $18,500 ir aukščiau. 
3 15-1'L, nuo $25,500 ir aukščiau. 

She's pretty as 
a pieture, 

but 

Turime daug bizmavų namų, didelių ir mažų. Taipgi statom 
naujus namus ir taisom senus. Ant jūsų loto pastatysim mūrinį 
bungalovv už $4,950.; 2 fletų mūrinį, po 4 kambarius, už $6,500. 

• f . 

Je igu jūs tu i i te seną namą,, priimsim į mainus. Statyt i naują 
arba taisyti seną namą nereikia pinigų mokčti pakol nobus dar
bas pihiai užbaigtas. Pastorojame paskolas ant lengvų išmokėjimų 
ir mažų nuošimčių. Apkainavimas veltui. Taipgi inšiūrinam na
mus, automobilius ir rakandus. Vis i mokesčiai namų arba inšiū-
į inių ant lengvų išmokėjimų. K a s nori pigiai pirkti, greitai par
duoti arba išmainyti, naują namą pastatyt i , seną pataisyti , kreip
kitės pas C. F. S U R O M S K I S CO., 6921 S. W B S T E R N A V E . 
Tel. Republic 3713; vakarais Prospect 0176. Ofisas atdaras nuo 
9 vai. ryto iki 9 vai. vak. Ncdeliom nuo 10 vai. iki 3 vai. popiet. 

ATIDARYTAS PAŽLTRKJIMl I 
\ Puikus naujas namas su jeigroinis 
. kokio nerasite niekur kitur Chica-
[ groję, randasi num. 7239 So. Cali-
I fomia Ave. tiktai vienas blokas 
( nuo Marąuette Parkių. 

šis namas turi 5 ir 4 kambarius, 
kurio apšildomi karštu vandeniu ir 
turi visus vėliausius ir geriausius 

j įrengimus — kaina tiktai $1,500 
daugiau kaip 5 kambarių bungalow. 

Pamatykite, jus galite gyventi 
šiame puikiame name ir renda iš 
vieno flelo užmokės mokesčius. 

Ateikite ir jus nustebsite kaip 
lengva turėti savo namą pagal ma
no planą. , L i iM'M 

Namas atdaras kasdien ir visa 
dieną sekmadieniais. Jei turite lo
tą arba norite kitoj apielinkėj ap
sigyventi leiskite mums duoti fi-
&erj. . J j j i t 

JOHX PAILETi & CO., 
GENB:iiAL BrT l^DiNG 

TONTRACTORS 
6816 So. YVcKtera Avciuie 

Tel. Republlo 3767 

RKIKALINGAS D K I I \ 1 KIS 
Reikalingas dreive.ris, kuris turi 

nuosavą troką išvežioti gaminius. 
Gerai išdirbta išvežyste. Labai ge
ras atlyginimas (ktomi&inas). Jei 
bus pageidavimas parduosime išve
žyste. Atsišaukite: 

I J I B E K T Y 11AKERY, 
11932 So. .HalstXMl St. 

Tok Pullnmn 5444 

A t na n j i. A n e ir Pagražinkite 
N \ m i i Orine Ii.s 

" D U S T L E S S KlX>OR S A N D I N G " 
Apkainavimas 

Darbas 
D61 Specialių 

Dykai — 
1S Metų Put yrimo 
G *arantuota* 
Sa'ygų 

Saukite Dabar 
CO»LPLETB FIXK>R SERVICE 

Telefonas Normai 4799 

PARDAVIMUI NAMAS I R BIZNIS 
t'aiuavuuui namas, 6 uambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Taverno fiksčerlai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randasi ant 
6 3-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo-
mmm HBOgpegt 3058. 

PARDAVIMUI ARBA MAIAYMUI 
Bizniavus namas Brighton Park a-
pelinkėj, saliunas, 5 ir 4 kamba
riai mainysiu ant privatiško namo. 

Atsišaukite: Nevada 8039. 

No one c»n tolerate halitosis (bad breath). 
It can ruin almost any girl'g 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 is that anyone 
may have it and never realize it. Friends 
know, of course. . . only too well. But, un-
fortunately, it is such a delicate subject 
tkey won't tell. 

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

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

LISTERINE 
for HALITOSIS 

• (SAP BREATH) O 

II DUODAM PASKOLAS 

x s SS 

Remkite Lietuviška 
Žyduką 

• - - » . « < p - M • » . . •: — HATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 
Halsted S i 
TeL Blvd. 

0014 
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PIRMŲ MORGICIŲ 
"trl Chicagoj ir Apielinkėj. Lengvais Išmokėjimais: Pir

kimui, Pataisymui ir Statymui Naujų Namų. 

• 

•i 

MOKAME %\% 
Dividendų Už Padėtus Pinigus. %J (m / ^ ^ 

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

Washington, D. C. 

TURTAS VIRŠ # 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Del informacijų kreipkitės į: 

A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
OF CHICAGO 

2202 West Cermak Rd Chicago, 111. 
TeL Canal 8887 Bon. J. Kazanauskas, soc'y 
KASTINĖS VALANDOS: 

Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. v. 
Ketverge nuo 9 ryto iki 7 v. v. 
Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną. 

H0LLYW00D INN 
Svetaine renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas ir Elzbieta Rudauskai 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virglnia 9780 

LABAI PIGIAI 
storas ir 3 fletai — mūro namas. 
Karštu vandeniu apšildomas. Ren-
dos $50. j mėnesį. 18-tos gatvės a-
pylinkėje. Mainysiu ant lotų ar kei 
lių akerų žemės ar mažos farmos, 
netoli Chicagos. Rašykite arba at
silankykite: 4044 So. Paulina SU 
(antrame aukšte) . 

PARDAVIMUI AR MA1.VYMU 
Norime išmainyti 2 fletu po 6 

kambarius namą. Brighton Parke 
ant mažesnio. Atsišaukite: 

3944 So. Arteslan Ave. 
PARDAVIMAI NAMAS 

Pardavimui 3 metų senumo 6 
kambarių bungalow Beverly Hills 
apylinkėje. Garu apšildomas. 60 
pėdu lotas. Nauji įrengimai. 

Atsišaukite: Tel. Beverly 3650 

CONRAD 
Fotografas 

t«tudija įrengta pir. 
mos rūšies *u mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. D a r b a s 
G a r a n t u o t a s . 

BE • 9 " 

< 420 VVest 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 5883. s 

Ees. — ENaiewood B840.< 
•» w . >v ^<. 

PARDAVIMUI N A K V i 
r'ajdaviinui S-ftetų namas Brldge-
yurte. AtoisauKiie: Ka/.liinerat» L M I . 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui moderniškas 2 fletų, 

po 4 kambarius mūrinis namas. 
Karšty vandeniu apšildomas. Atsi
šaukite vakarais po 6 vai. 

0825 So. Waslitenaw Are. 
(pirmas aukštas.) 

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui Fran and Eddie's Tav-
ern, ant Archer Avenue vieškelio ir 
Kean Avenue — 1 blokas šioj pusėj 
Tautiškų kapinių. Parsiduoda biz
nis, fiksčerlai, stakas; viskas gatava. 
Biznis gerai išdirbtas. Lietuviams 
gerai žinoma vieta. Atsišaukite: 
Ed. J. Kubaltls, Archer and Kerną 
Avenue, Justtce, IUinois. TeL Wilk>w 
Springs 1067. 

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

Jr = \ 

m 

Pastovumas— 
Tą liudija įstaigos 44-rių metiĮ gyvavimas. 

M bendrovė, kaip mūsų tania, yra įsteigta amt 
samu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasit* 
saugesnes vietot, taupyti aavo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAMĄ PEE MC8Ų LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ! 

m 

{ 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

TeL Calumet 4118 Jos. M. Mozeria, S«c'y. 
tam/m UMkrtem taupytojo 

iki ft»,000.00 FedenOlnCje tstalfoje. s/ 

/ 
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Svarbus Jaunimo Šuva- Kun. Dr. Širvaičio 
žiavimas Marianapoly Išleistuves 

Pirmadienis liepas 8 d., 1940 

(Tęsinys Lš 5 pusi.) 
bos pranešimus priėmus i-kai-Į 
tytiis protokolus, apsvarsčius 
svarbiuosius reikalus, išrink
ta nauja ALBK Studentų S-
gos valdyba: pirm. Jonas Ša
kočiu*, Pittston, Pa; I viee 
pirm. Pranas Skeivis, Brook-
ton, Mats&; I I vice pinu. Va
lerijai Jakštaitė, Waterbury, 
Conn.; sekretorius. Jonas Kle-
Ivauskas, M&rianapolio Kole
gija: sor. **ekr. Jadvyga Stul-
ginskaite, Waterbury, Conn.; 
"Studentų Žodžio" red. Bo
leslovas Laučka ir " S . Ž . " 
administratorius L. Valevi
čius — abu Marianapolio Ko 
legijoje. 

Studentų seimas priėmė" aš-

Cleveland, 0. — Birželio 
23 d-, N. P. & Nuolatine 
Pagalbos parap. svet., M. Są
jungos 26 kp. ir M. Laine
ry bė> draugijos pastangomis 
surengta kun. dr. K. Širvai
čiui išleis1 uviiji .banku (a.-. 
Žmonių bankiete dalyvavo 
daug. 

Vakaro veide j u buvo kun. 
K. Petreikis, iš Youngsto\vii, 
Ohio, lietuvių parapijom kle
bonas. Kalbėtojais buvo: š'os 
parap. klebonas kun. J-. An
dziulaitis, kun. B. Bartis, P. 
Muliolis. Ant galo kun. dr. 
K. Širvaitis ačiavo SJVO gi
minėms, tetom., moterų drau 
gijoms, gerb. klebonui ir vi
siems kitiems, kurie kuo nors 
prisidėjo prie surengimo šio i 

NEUIIITIS Relieve 
PainlnFe* 

3heumatismMw< 
To relieve torturing pain of Rfteumatism, 
Neuritis. Keuralgia, or Lumbago in a fevv 
rainutes, get NURITO, the splendid formula, 
used by thousands. Dependable—no opiates. 
Does the uork quickly. Mušt relieve crueV 
pala, to your satisfaction, i n few minutes or 
your money back. Don't suffer. Ask your 
druggist today for NURITO on this guarantee. 

tuonias svarbias rezoliucijas, bankieto ir baigdamas ka!ha. 
(JOK "Drauge" tilps atski
rai). I 

Bendrai, seimas praėjo la-

Vokiečiu lakūmi subombarduota britij margaičių mokykla Anglijoj. Žuvo 11 mergaičių. 
(Acme telephoto) 

bai darbingoje nuotaikoje, su 
dideliu pasiryžimu toliau vei
kimą pleteti ir aktyvinti. 

A. Sk. 

j metais tas pats bus pitdary- pirmais šv. Mišias laike Te- mą A. Kneižiui, " Darbiniu -
Kun. dr. Širvaitis išvažia-, t a .iš vidaus. Ba*nyčk* apa- vas Ifarcfuette. Mišias laiko k o " redaktoriui, šveneian-

vo trumpam į Youngstown,| tiniai balkiai1 tokie tvirti, abatas iš šv. Bedo kolegijos, čiam 25 metų literatūrinio 
Obio, pavaduoti kun. Petrei-! k a j n a u j . } v įn į negalima į A. P 
kį. Paskui važiuos j Italiją, kalti. Dabar tokio medžio ne-' 
ar į Washington D. C, baig- g a l i n , a g a u t i . j G r a ž k ) s p a s t a n g o s 

*i aukštus mokslus ir vėliau _ ,. __ ° _ . v ,. 
.v . T . __ Į Lowell, Mass. — Birželio 

grr, Lietuvą. Sampsel Time Control CoJ 04 ( l 

t * 

THIS DELICIOUS 
CHEESE FOOD 

— digestible a$ 
milk itself 

\ . f 
JULIJONAS 
CIC1NSKAJ 

iMirė l . i tpos 6 d.. 1940, 3:15 
vai. ryto, su laukęs 54 m. junž. 

CMaus l.Mu,,>j<V .š'.au.ii. 
apskr. . Skaizgvrių parap. , A-
morikoje kšcyveno II metus. 

l 'al iko dideliam. ' nuliūdinu-
moterį Savierą. po tėvais 
Manelas, dukterį Lillian, se
serį Elena. Avo^erį Pukt*M ir 
Seimą, gimines Manelių Ir 
KuruMu l e lmas ir daug kitu 
Klminių. 

l.iet'uvoj.- du broliu Juoza
pą Lr Kazimierų, mtemtm An
tanina Oar iut lenę ir Oną Kux-
lauskienv ir k i tas g-imines. 

Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 2506 W Strd St. UUdo-
tuv«"s įvyks Antrudienj . Lie
pos 9 d. iš kuplyėios 8 vai. 
ry to bus a t lydė tas į OtmlOM 
švenė. Panelės p^irap. bažny
čią., kurioje įvyks g-edulingos 
pamaldus už veJionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas } 
Šv. Kazimiero kapines. 

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, d raugus ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę Moteris, l ) u k j \ Se
suo, š\o«er1:, ir daug kitu Gi
minių. 

Laidotuvių Direktor ius An
tanas M. Ph i l l i p s Tel. Vardą 
4!i08. 

darbo jubiliejų. 

Statys Salę 

dirbtuve dirba kasdkn, Kunigų Permainos 
Bnookiyn, N. Y. — Kun. Kas Naujo Pas Mus 

Vaclovas Masiulis, buvęs ftv.j S p r i n g V a l l e V ) m __ fii(J landas į diena. 
Jurgio parap. vikaras, pas-

! 

mis dienomis mirė Juozas Pa 

įvyko vHinio 4!) Fe
deracijos skyriaus 'susirinki 

mus šeštadieniu*. Dirba 8 va-- m a s 1 ) a i l g i a u . s i a fcdbėtb da 
Įtartinos Lietuvos padėtu-* 
reikalu. Nutarta Įvairiais bū 

kirtas* prie Brooklyno vysku- ^ ^ įgyvenęs 75 metusi P e r U ' I I 1 ' ' * l a i k r o ( l i n ? < l i r h a .dais padėti atgauti Lietuvai 
pijos katalikų labdarybės va-] a m ž i f t ^ ^ j o g m ^ gerai. Daug priėmė ir nauju ;n e p r į k lausomybC . 

nimo vieta jam paskirta ai ve progos pasiekti aukštesnį 
rių šv. Petro ir Povilo para,, mo^lą y u y e d c 

pijos klebonija. 

dirba vidutiniai. Darbus gau
na daugiausiai jaunesnieji. 

lis peilio nutarta1 Skirti Lie-j 
tuvcis reikalams. Piknike 
tiko pasakyti kalbas kun. P 

Sao Paulo. — Sužinojome 
kad netrukus Zelinoje bus j 
pradėta sales statyba. Salė 
eia yra būtinai reikalinga,1 

nes lietuviškiausias rajonas, 
o susirinkimams užeigos nė
ra, galima sakyti, jokios. Sa
lė bus statoma tokia, kad 
butų erdvi ir tikti] panaudo-

I ti mokyklai. Jau daroma ir 
I sąmata. Kiek mums teko pa
tirti, naujas pastatas kainuo-
Isiąs nemažiau 120 kontų. 

Kun. Pranas Raugalas pa-j Mūsų bažnyeia jau remon- Vieną sekmadienį Utiea, Strakauskas ir kun. P. Juras. 
skirtas vikaru į Šv. Jurgio, tuojama. Darbas eina pilnu 111., buvo laikomos iškilmin-Į Šeimininkais ęfyfflke sutiko 
parapija, pas kun. K. Paulo,-1 smarknimiu. Šiemet remontuo-1 gos šv. Mišios toje vietoje,'būti: A. Kazlauskienė, A. Žu-' 
nį. 'jarna iš lauko pusės, kitais; kurioj prieš daugelį metų kauskienė ir VI. Paulauskas.; 3© impozantiško kultūros rū-

.Nutarta pasiųsti pasveikini- mo. 

Lietuviai su nekantrumu 
laukia greičiau išaugant nau-

A. A. Kun. Jono Juškos Paminklo Fondas 

Atvaizduojamas paminklas bus pastatytas šv. Kazimiero kapinece prie a. a. Kun. J. Juškos kapo. 
Iškilmingos dedikacijos ceremonijos įvyks sekmadieni, Liepos-July 7 d., 1940 metais. 
Norėdami pagerbti įsteigėją ir parodyti meilę jų geraširdžiai vadui, Švento Kryžiaus C. T. O. 
Jaunų Vyrų kliubo nariai nutarė pastatyti paminklą jo atminčiai Kadangi neturi gana lėšų tą 
sumanymą įvykdinti, jie kreipiasi į vi uomenę pagalbos; prašo visų prkidėti prie steigiamo fon
dą Visos aukos, taip didelės taip ir mažos, bus priimtos su dėkingumu. 
Norime padėkoti tiems, kurie jau pnsidėjo ir iš anksto dėkojame tiems kurie padės šį užsimojimą 
įvykdinti. 

AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI 
Paminklo Fonde buvo $315.00 
M r. & Mrs. P. Wenglinskis 
Mrs. Norbutiene , 
Mr. & Mrs. Bistras 
Mrs. Trueinski ir sūnus . . 
Mrs. R. Telenie 
Mrs. A. Yucus 
Mrs. Dombrou w 
Mrs. Grananta , 
INTORMACI ^ aATJKITB: AL. 

5.00 
5.00 
2.0(1 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

Mrs. Kondratas 
M r. J . Kavaliūnas . 
Mrs. E. Dubrock . . . 
Mrs. Shulis 
Mrs. Gregait 
Mr. A. Dambrauskas 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

.50 

Viso $338.50 

YAEDS 6952; J. P. KAVALAUSKAS. REP. 6590 

VENETIAN MONUMENTCO. 
5 2 7 N. VYest e r n Ave. C h i cago, I I I . 

TEL. SKELBT 6103. ABBA SAUKITE TELEFONU REPUBLIC 6590 

Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, Baitkle-
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

MODETOįl,^ 
'COMPI.ETE 

IVOLK S T U D I O 
w 1945 West 3 5 ^ Street 

50 
ADVANCED PHOTOGRAPHY 
1.0W fcNl POSSĮBfcE fRlCEC K'_ 
PHONE LAFAYETTB 2813 . ' . ; • S 

KLAUSYKIME 
Saltimiero Rytmetiniu 
W . H. I. P . — 
LIETUVIŠKI) RADIO PROGRAMŲ ' n-nn VALANDĄ RYTO 

1480 KTL. 

R A š T I N £ 
6912 So. VVestern Avenue 

-. 

PSOspect 4050 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų radlo programo Antradienio fa* 
geštadtenio rytais 10:00 valanda, iš UU1JP stoties (1480 k. J 

Sn Povilu šaltlmieru. 

flow IT'S EASY t# • • ! # 

ClItLS 
IEIF "AUTOMATIC 

' T tAOfMAB au-Naziausi 

SiMPLY...CurlAsYouComb 
Mere t Ihe lott word in eosy cur l in* 
• tethodt. H"» lh« n«w "Automol ie" 
to l locor l , wilh o reculor comb ai one 
end and o magic duoppear ing comb 
Ot the ©ther Yov timply cwrl a t yo« 
comb . . . with o n * ond yov comb. witt» 
the ©ther yo« cwrl eot i ly . auicfcly ond 
with beouty *hop porfoc- Onlf 
tion. O n »ole ot your locol 
d e p o r t m e n t . y a r i e t y or 
cho i n store. 
# • * a l i T y p o * o f CurU. t l n o J o t * , < 

w n 7 

25̂  
• 

. 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ] 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III A M P C PATARNAVIMAS 
RlrlDULAIibL DIENĄ IR NAKTĮ 
D V y i T KOPLYČIOS VISOSE 

I IV . A l MIESTO DALYSE 
• 

I. J. Zolp J 646 West 46th Street 
Phone YARds 0781 

Antfrony B. Petkus 
P. J. Ridikas 

6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49tb Court 
CTCero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Albert V. Petkus 4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

Lachavvicz ir Sunai 
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

4348 So. Califoraia Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 
Antanas M. Phillips 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 



M 
Pirmadienis, liepos 8 d.. 1940 D R I Ū S I S 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
^1 

^Gražiai Vaismo 
Svečius Talkos 
(Spulkoe) Piknike 

Iš pasikalbo ji mo su dauge
liu žmonių, tai pirmą '.*yk t a i ! P° s i r i"™08 s**10-
kų (spnlfcų) istorijoje buvo I Taigi, visi direktoriai 

Girdėjosi, kad pasibaigus 
pusmečiui, talka ir vel pa
skelbs trijų ir puses nttošim-
dų dividende ant įdėtų pini
gu, išmokamų po 1-mofs lie-

į r 
surengtas piknikas vadovys
tėj taikos direktorių, kur na
riai ir jų draugai buvo dy
kai vaišinami, ir be lėšų tal
kai. 

nariai ragina savo draugus ir 
pažįstamas kreiptis talkos c-
fisan 6816 S. Westem ave., 
nile dieną iki 5, o pirmadie
niais iki 9 vakaro del pa»ko-

Sekmadienį, 30 d, birželio, II* «* taupymo, primindami 
buvo surengtas toks piknikas 
Pioneer \Voods, vadovystėje 
Chicago Savinas and Loan 
Association ir Jonn Bakff:, 
talkos raštininko, ir kontrak-
toriaus privatiškaane «žt?iemi-
me. Sugalvota kreiptis prie 
stambesnių kompanijų, iš ku
rių J . Pakel, kaipo kontrak-
torius, per ilgus metus ima 
medžiagą namų Matymui. Ke
lios tų kompanijų turi net 
taupymo sąskaitas šioj talkoj 
t^pulkoj). 

Viso* kompanijos mielai 
prisidėjo ipaie tokio, savos rū
šies, pasisMbimo. Tat ir bu
vo galima surengti pikniką 
be lėšų talkai. Paskelbimui 
prisidėjusių kompanijų, bei 
pavienių, atspausdinta prog
ramos knygele, kurią direk
toriai išdalino visiems sve-
eiaįra^, toje "Know-Your-
Neighbor" dienoje. 

Be marketparkiecių, svečių 
mateisi ir iš kitų kolonijų. 
Tarp jų buvo ir trys egzami
natoriai iš Illinois valstijos 
auditoriaus ofiso, kad geriau 

*susipažinti su direktoriais ir 
nariais šios pažangios įstai
gos ir palinkėti talkai geros 
kloties. 

Direktoriai šios talkos (t=pu 
lkos) yra: Miėhaėl Narvid, 
pirm.; Anton Valonis, vice 
pirm.; John Pakel, rašt.-ižd.; 
p-lė Berniee Stephon, rat^-
pagelb.; John Gregg, Ber-
nard Nenarionis, Alphonse, 

gerą obal^į paskleistą pikni
ke, kad: 

"Turtingas nuolat taupo, 
vargšas vis ketina!" 

Talke 

Iškilmingos Vestuves 
Julės Dirniciūtesi su 
Jonu Dubinsku 

Marcfnette Park. — Sek
madienį, liepos 7 d., per 12 
valandą Mišias Moterystės 
Sakramentą priėmė Julė Du-
nvfiiite su. Jonu Dubinsku. 

Jaunavedė gimus Mahanoy 
City, Pa., baigus Šv. Juozai 
po parapijos ir aukštesnę 
mokyklas. Atvyko į Chicagą, 
apsigyveno pas žymius Mari
jonų Bendradarbių Draugijos 
veikėjus, p-nus Jonaičius, kur 
begyvendama ir susipažino su 
Jonu Dubinsku. 

„ Jonas Dubinskas irgi bai
gęs Šv. Kryžiaus (Town of 
Laike) parapijos ir Šv. Ritos 
aukštesne makykltas. Abu 
jaunuoliai yra pavyzdingi sa
vo tėvelių gražiai išauklėti ir 
Išmokslinti. 

Vestuvių puota Įvyko jau
nojo tėvelių p-nų Dubinsku 
namuose, 6605 So. Fairfteld 
Ave. Po vestuvių, medaus mė-
'rieslūi, jaunieji išvyko pats 
jaunosios tėvelį į Pennsylva-
niją. Jaunosios Julės Dum
čių tės motinėlė mirus, Grįžę 
iš po vestuvinių atostogų, ap
sigyvens pas p-nus Dubins-

Panavas, Franees Sadauskai-! kus, 6605 So. Fairfįeld AvL 
te ir Joseph Wenokus. • Linkim jaunavedžiams kuo 

/ 

Londono miesto žemėlapis, kuriam nurodyta svarbiausios to miesto vietos. Paranku šį žemėlapį turėti, kai vokiečiai 
planuoja pulti Londoną. (Acme telephoto) 

geriausios laimės naujame D a t i a i l S IT G i r e i K ) 
moterystes gyvenime, kad 
Dievulis jiems laimintų kuc 
laimingiausios ateities. 

Jaunieji, Jonas ir Julė Du-
binskai yra Marijonų Ben
dradarbių Draugijos 5-to sky
riaus nariai. 

Didelė garbė p-nams Du-
binskams, kad rodo gražų pa
vyzdį, įrašydami savo sūnų ,ir 
marčią į tokią kilnią draugi 
ją, ir ta proga sveikiname tė
velius ir jaunavedžius ir lin
kime, kad visuomet veiktų ir 
darbuotųsi, tada ir Dievat 
laimins jų gyvenimą ir dide 
lio džiaugsmo teiks ir savo 
tėveliams. V. P. 

Diena 
Kiekvienas Chicagos lietu

vis kviečiamas dalyvauti Da
riaus ir Girėno tragiško žu-

Jeigu norime pareikšta vie- č.iais prie Dariaus-Girėno pa-
nybę ir ištikimybę šiai mūsų 
demokratijai, kaipo lietuviai, 
turime dalyvauti prie Dariaus 
ir Girėno paminklo visu sa
vo entuziazmu ir tautiniu pa-

"DRAUGO". LABOR DAY 

PIKNIKAS 
Rugsėjo 2 d., 1940 m. 

VYTAUTO PARKE 

vimo paminėjimo dienoje. Ta j trijotizmu. 
diena bus liepos 14. Iškilmėj D a r i a u s h . Qim<> p a m i n k . 
bus prie Durims ir Girėno , a g puMtftim l i e t n v i p a t r i . 

minklo. Tada atsiimsime sa 
vo tautinius ir dvasinius "d i 
videndus". 

Kviečia — Komitetas. 

Sporto Žinios 
BIZNIERIAI PASKELBĖ 
KARĄ PROFES1JO-
NALAMS 

Praeitą metą bizni oriai su-
sirėmėme su profesionalais 
golfo turnyre pralaimėjo. Tas 
l)iznierius pfcftatf j nejau'-*'̂ } 
padėtį. Taf-iau per metus toi-
ko biznieriai taip prisirengė, 
kad b?veik gali iy-mtis Hit
leriui, kurs rengėsi per 20 me
tų atkeršyti profesijonalams; 
net jų '-plunksnos dulkės." 

Šį '-štrosnų" kam (golfo 
turnyrą) rengia Lietuvių Gol-
fininkų Sąjunga 10 d. liepos, 
Big Run golfo aikštėj. Prasi
dės lygiai 1 vai. popiet. Po 
turnyro bus surengtos "zun
dos" apei^.-;; ' ta ikos pyp
kės užrūkimas," vakarienė su 
"macniais" gėrimais ir išda
linimas dovanų laimėjusiems 
ir pralaimėjusiems. J.S.V. 

Katalikai! Skaitykite 
katalikiškus laikraščius. 

vien 

paminklo, Marąuette Road ir 
Califomia Ave. 

Europoje didelės [permai
nos. Ko ne kas valandą nau
ji įvykiai. Žemėlapis keičiasi 
begalo greitai. Žmonės žūsta, 
turtas naikinamas, kultūra ir 
civilazicija trempiama be pa
sigailėjimo. 

Mes, Amerikos, piliečiai, tu 
rime didžiuotis, kad mūlsų 
šalis yra gamtos apginkluo 
ta. Žinoma, diktatoriai jėga 
mūsų ša-lies dar nėra pasiekę, 
bet ekonominė padėtis ir pa
ti demokratija labai paliečia
ma. 

jotų (pinigais. Kurie davė au
ką Dariaus ir Girėno pamink
lui, žinojo, kad .negaus jokio 
dividendo. Aukojo kaipo ide
alistai ir laisvės mylėtojai. 

Gerbiamieji Chicago lietu
viai, dalyvaukite visi, kad 
galėtumėm skaityti tūkstan-

Pavasariniai 
Puošnys Drabužiai 
VYRAMS IR JAUNIEMS 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimą. 
Linksmas Patarnavimas Visiems 

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

TYPEVVRITERS 
A O D I N G M A C H I N L S 

— SMALL M O N T H U PAYMENTS-

AU MAKES 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
- I I U U l TIADl-M AUOWAWCl — 

• U I U I U I l T t ( M I I O H I T I A I Ml 

*STAR J 

L 

TYPEWRITER 
O M P A N Y 

ROlOtT C. GOLDUATT. Ww«|lf 
119 W. MADISON ST. 

Phone DEARBORN 8 4 4 4 
ESTIMATiS— F R E E — DIMONSTRATIOI 

Jr 

Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Nei Nnošimtį Nuo 1 Dienos. 
1 TURTAS VIRS #5,500,000.00 j 

ATSARGOS KAPITALAS #360,000.00 
Dabar mokam 3 y 2 % oš pa

dėtus pinigas. Duodam pa
skaita ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 

Klausykite 'Draugo' Radi o Programų 
Antradieniais 
WGES <1360 kil.) 
730 valandę vak. 

SAVINGS 
LOAN ASSOOIATIOlf 

O F CW€AGO 
JTJSTTN MACKJEWICH, 

Cfaartered by U. I . 
SAVINOS FEDERALLY 

INSURED 
• 

4192 ARCHER AVENITE 
TEL. VIRGINIA 1141 

VAI*.: I iki S p. p. Trečiad.: t Iki lt:O0 D. Seštad.; • iki 8:00 T. V. 
K—* 

i ' 

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

Kviečiame visus mūšy gerbiamus skaityto
jus pasiklausyti ŠIŲ radio programų, nes bus 
dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-
sias ir vertas jūsų pasiklausymo. 
WGES - Kiekvieną Antradieni - 7:30 v. vak. 

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

Drabužių Pasipuošimui 
ir Darbui 

KAINA NEDIDELĖ 

P A U L L E A S E S 
MEN'S 

3427 So. Halsted Street 
Chicago, Illinois 

^ 

NAUJUOSIUS LIETUVOS 
ZEMLAPIUS 

Galima gauti: 
"Draugo" Raštinėje 

Kaina* tik 40 centų. 
Per pastą 50 centų. 

Tel. WiUow Springs 1067 
ŠVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

w w 

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

4* 

NAPPY By Irv Tirman 
G O S N T Y ' S H O U C D A 

BAJtCY G*/E U5 AU 
BJKES AN' EVEftYTMt* 

GOSHf 
HONISS? AFACK? 

VCAH.AN* 
WAR>YAN( 

GOOBER 
GOT THEIR 
PITCHERS 

TDOK FER 
TH'PAPERS! 

WL 

y 

MO-HUM f 

I HEAR SOME 
VO'CES PAOfsj'l 

PRO^LY SOM£ $ HCY 
MORE AUTO- ^ N A * W F 
«APH MOUNOSf 

IT»S ALL 60 ^ ^ M e Y f . 
BORlN',V'KM0Wf/0O0BeR! 

I 

WE HEARD 
YOUGArVS 
GOT*CHEt 
PITCHERS I 
IN TH' /VEAH! 
PAPERflY'GOT 

Ak*A€fACOPV? 
WMY I GOT ONE 

HEfc6fWELL < 
WHA00AYA KNOW 
ABOOT THAT?T5K! 

TSK» 
COPY^-

OU GENTS'LL 
FlKOOURPtTCHERS 

, ON TH' PIRST 
PAGEf 
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CITCO FOR BRAVCRY IN BAILEY . 
p c o P T M e N T STORE ROBBERVr 

mmšmt >• mis hkavdia «• r*J «*« • • i l i j i i * 
U M L»r»lirt ftcktiac r u k i ) . |«»»t»i'i w«c«» i» • * » « « • • • "•• 

fjro*d to mot* BOT-

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
INSURANCE AND L0ANS 

Statau visokios rųSim naujus na* 
mus ant lengvų mėnesiniu išmo
kėjimu. Darau visokį taisymo dar
bą be jokio cash {mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimą 
(Išgaunu geriausi atlyginimą Ii 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai-
symo apdegusių namų), Daraa 
paskolas ant naujų ir senų namą, 
ant lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų, Reikale 
kitee prie: 

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

h. 

file:///Voods
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DIDžIjĮJU EŽERU LAIVU FABRIKAI LAUKIA 
Iš VALDŽIOS UŽSAKYMU 

Pirmadieniu liepos S d., 1940 

Visam krašte didieji laivų 
fabrikai užversti darbais — 
didelių ir mažesnių karo lai
vu statymu. Visur nepapras
tas bruzdėjimas, ko nebūta 
nuo pereito pasaulinio karo. 

Tačiau Didžiųjų Ežerų sri
ties didieji laivų fabrikai lau
kia ir nesulaukia iš vyriausy
bes jokų užsakymų. 

Šie fabrikai yra:-American 
Shipbuilding Company, Great 
Lakft* Engineering Works, 
Manitowoc Shipbuilding Co. 

ir Toledo Shipbuilding Co. 
Šie fabrikai negali statyti 

didžiulių karo laivų, nes nėra 
kur jiems išplaukti į Antlanti-
ką. Bet gali statyti eiles ma
žesniųjų karo laivų, kuriems 
išplaukimas į vandenyną ga
limas ir prieinamas. 

Nepaisant to, vyriausybe 
neduoda užsakymų šiems fab
rikams. 

Imtasi priemonių, kad šiuo
se fabrikuose atgaivinti dar
bą. Kreipiamasi į Washing-
toną. 

ŠAUKIAMAS TEISMAN 
NEPASIRODĖ 

Boys* teisman šiomis dieno
mis buvo šaukiamas Peter 
AVolf, vokietis svetimšalis, 1S 
m. amž. Bet jis nepasirodė. 
Manyta, kad jis išsisukinėja, 
nes ir seniau jis keletą kartų 
taip padaręs. 

Netrukus patirta, kad šį 
kartą jis turėjo priežasties 
nebūti teisme. J is yra. Jolieto 
kalėjime, kur eina bausmę nuo 
1 iki 10 metų. 

Kad taipy tai šį kartą teis
mas panaikino prieš jį iškeltą 
naują banditizmu kaltinimą. 

Pakvaišėlis Nuzude 
Žmoną Ir Vaikę 

Joseph Maleto, 42 m, amž., 

Naujos Masinos Atvaizdas 

Melrose Park, bedarbis, naktj j Gene Tunney (dešinėje) su Murray Plavner (centre), antikomunistų grupes vadu, ir ki-l 
prieš šeštadienį, nušovė savo tais veltui kovoja, kad jų vadaujaima grupe būtų priimta American Youth Congress šuva 
žmoną, 38 m. amž., ir jauniau-j žiaviman, Lake Geneva, Wis. (Acme telephoto) ,. - ? & žmoną, 38 m. amž., ir jauniau- j žiaviman, Lake Geneva, Wis. (Acme telephoto) 
sią savo vaiką 7 metų. Po to j 
patsai pasidarė galą nusišau
damas. 

Kitų penkių savo vaikų, ku
rių vyriausias yra 19 m., o 

Sumainyti Žiedeliai 
Marąuette Park. — Praei

tą sekmadienį Gim. Šv. Pa
neles bažnyčioj per sumą pri-

jauniausias 9 m. amž., visiš-; ėmė Moterystėms Sakramentą 
kai nukliudė. 

75 NUOŠIMČIU 
ŠELPIAMŲJŲ NETINKA 
DARBUI 

> . - * 

Illinois Emergency Relief 
komisija pereitų metų rugsė 
jo mėnesį šelpė 429,663 asme
nis. . 

Šios komisijos pildomasis 
(ekzekutyvis) sekretorius Leo 
M. Lyons praneša, kad ištirta 
tų visų šelpiamųjų asmenų 
sveikatingumas ir tinkamumas 
dirbti bet kokius darbus. I r 
rasta, kad daugiau kaip 75 
nuošimčiai šelpiamųjų netinka-

1 

CHICAGO TURĖS NEGRĄ 
POLICIJOS KAPITONĄ 

Stanton ave. policijos nuo
vados leitenantas John Tho-
mas Scott, negrų rasės, paty
rė, kad jis bus paskirtas poli
cijos kapitonu ir bus pirmasis 
negras kapitonas miesto isto
rijoje. 

Leit. Scott eina 60 m. amž. 
J is pasižymėjęs su plėšikais 
kovotojas. 

parapijos choro narys, Jonas 
Stanis, su Agnės Šiurna iš 
Brighton Park. Per šliūb? 
giedojo M. Janušauskienė ii 
choras. 

Šeštadienį, birž. 29 d., pri
ėmė Moterystės Sakramentą 
parapijos choro narė EmiLia 
Žukaitė su Edvardu Šnipių 

Iš Marijonoj 
Bendradarbių 
Susirinkimo 

Mirė Buvęs Teisėjas 
Mirė buvęs Chicagos mies

tinis teisėjas Samuel H. Trude, 
76 m. amž. 

Ciceroj 
West Side. — Liepos 5 d., 

Aušros Vartų parap. mokyk
los salėje įvyko gražuis. Mari
jonų Bendradarbių Draugijos 
19-to skyriaus susirinkimas, į N u o š i r d i P a d ė k a 
kurį atsilankė nemažas būrys 
nariij. Susirinkimą pradėjo K a l P k a s m e t> toP l r * š i e 

kun. Mykolas Jbdka, paaiš
kindamas tikslą šio susirin
kimo ir ipo to pavedė vado
vavimą kun. Juozapui Barn

is Town of Lake. Per šliūba brauskui, apskrities dvasios 
giedojo M. Janušauskienė ir j vadui, kuris savo karštoje ir 
choras. 

Abiem porelėm choras lin
ki geriausios laimSs. A « 

C. Skelly 

MANĘS, KAD CIGARETĖ 
Henry Harrast, 39 m. amž., 

po Liepos Ketvirtosios rado 
gatvėje nesusprogdintą dina
mitinį patarškutį (firecracker) 
ir įsidėjo į kišenių. Paskui 
apie tai užmiršęs patarškutį 

PASIUSTA Į 
SANATORIJĄ 

met Šv. Antano parapijos 
choras buvo suruošejs metinį 
išvažiavimą į Daimond Lake. 
Kaip kas met, taip ir šiemet 
mūsų klebonas, kun. Jeronie 
Vaičūnas, choro išvažiavimui 

nuoseklioje kalboje nurodė, '« n t e i k 8 s t a m h i i » ™ k * U ž v i 

visus planus, kurių vienas s a tal> o h o r o v a r d u > • 
majam choro prieteliui 

mi jokiam darbui. ] ^ c[ 1 K a n y d a m a s 

Šelpiamųjų tarpe yra daug | , „ ±_. _. l7. 
moterų ir vaikų. Bot vyrai su 
bernaičiais sudaro daugumą. 

Pereitą gegužės mėnesį 111-
inoise mažiau ir daugiau su
šelpta 1,056,994 asmenys. 

j kad tai cigaretė. 

Dantimis sukandus įvyko 
sprogimas. Apdegino ir pra
kirto lūpas ir sužeidė vieną 
akį. Paimtas į ligoninę. 

Policija suėmė įtariamą ne
sveiku protu Mrs. Rebecca 
Ryan, 70 m. amž. J i gyveno 
viešbuty, kur policija rado jai 
priklausančių 13$90 dolerių. 

Areštuotoji teisme sakėsi, 
kad ji nežinojusi turinti tiek 
pinigų. J i maniusi — tik ke
letą šimtą dolerių. 

Teisėjas X. J . Bonelli nu
sprendė ją pasiųsti į sanato
riją — psyehopatinę ligoninę. 

HEALTHY, WEALTHY AND W1SEJ 

flF AOABf iLE MUŠT 3 c Uf ' X " r > " 
IMPLE5T\CHĖAPESTAND £ r ^ ' 
\5 A SOUmON OF T / ^L f : ^ ~ 

(OME TEPSFCONFUL "TO A 
GLASS OF V^THRS, 

svarbiausių x ^ t a i Chicagos 
ir apylinkės Lietuvių Dienos 
išvažiavimas Marijos Kalne
liuose, Hinsdale, 111. Susirin
kimas maloniai pritarė pasi
dalino įvairiomis pareigomis, 
išrinko komisiją iš — Petr. 
Rainienės, Pran. Šliogerienei-, 
M. Aitutienės, M. DruktenieuĮ 
nes; šiai komisijai taip pat 
gelbės visas skyrius. Išvažia
vimu, pasižadėjo rūpintis, kad 
kuo daugiausia žmonių su
kviesti šiots veikėjos — Ieva 
Šiauliiem-ė, M. Stumbrienė, O. 
Dočiolienė, O. Budrikienė, J. 
Zalatorienė, V. Kerpauskienė, 
D. Gasparkienė ir viršminė-
toji komisija. Skyrius turės 
savo troką, taip pat turės 
bufetą, prie kurio darbinin
kus organizuoja Br. Vladas. 
Narės pasiė>niė dovanų kny
gučių tikietų platinimui, kad 
tik kuo daugiau naudos ipa-1 

daryti. Šiiame išvažiavime nu
tiko dalyvauti ir linksmomis 
dainomis pavaišinti Panevė
žiečių choras, vadov. Onai 
Budaitienei. Taip pat bu s ir 
kitokių įvairumų. Vienu žo
džiu skyrius gražiai rengiasi 
pasirodyti liepos 28 d. 

Naujos nares įstojo Petro
nėlė Rainiene ir Marijona Ai-
tutienė, įmokėdamos po vie
ną dolerį. 

Suisirinkianjfts nutarė nusi
traukti paveikslą liepos 15 d. 
Visi i r visos prašomi tą die
ną skaitlingiausiai dalyvauti. 

Nesiradus daugiau naujų 
reikalų, kun. J . Dambraus
kas visoms ir visiems dėkojo 
ir prašė ir ateityje taip skait-

| lingai lankytis ir naujų narių 
atsivesti, susirinkimą baigė. 

įjj X K. 

sa tai, choro vardu, gerhia-
ir 

rėmėjui, viešai nuoširdžiai 

"DRAUGO" SPAUSTUVES MAŠINŲ FONDUI 
AUKOTOJAI: 

Mašinų Fonde Buvo $2,237.50 

A. Vegella, Lynn, Mass $2.00 
Ad. Lucas, Philadelphia, Pa 3.00 
V. Žilinskienė, Chicago, 111 (2.00 
A. Manstavieh, Chicago, 111. ,. 2.00 
J. Nausėda, Kewanee, 111 2.00 
O. Meškauskas, Chicago, Heighte, 111 2.00 
E. Danikauskienė, Cicero, 111 2.00 
M. Roehinski, Spring Valfey, 111 2.00 
M. Kudžius, Detroit, Mieli , 2.03 
J. Bužaitils, Chicago, 111 10.00 
M. Dov.ila, Waterbury, Conn 2.00 
D. Jankevičius, Chicago, 111.' 4.00 
A. Mikšis, West Lynn, Mass 2.00 
A. Markelionis, Kingston, Pa 2.00 
B. Pužauskas, Chicago, 111 •. , 2.0Q 
B. Valentinas, Chicago, 111 L€f 

dėkoju. Dėkui taįp pat ir ki-į A. Petrais Kenosha, Wisc , 2.01 
tiems choro rėmėjams, ypa
tingai stambiems mūsų biz
nieriams, kurie visuomet at
jaučia ir nuoširdžiai paremiai 

Varg. A. Mondeika 

Cr. Surocka, Chicago, III 4.00 
E. Navickienė, Chicago, 111 , , 2.0G 
Mary Rudokas, "YViaterbury, Conn , 2.00 
J. Tikuišis, Chicago, UI 2.00 
J. Butą, Melrose Park, UI 2.00 

Viso $2,293.50 

REMKITE, PLATINKITE j Nuoširdžiai ačiū visiems kurie prisidėjo prie "Draugo" 
KATALIKIŠKA SPAUDĄ. ( Spaustuvės Mašinų Fondo. 
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