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^‘' ATMUŠĖ VOKIEČIUS 5 MYLIAS ATGALBirž. 6 d. 1940 m. “Garse” 
p. Savasis skatina “pagal-1 
voti, pasitarti ir nusistatyti, 
kad sudarius visų Amerikos 
Lietuvių Vyriausią. Tarybą, 
Bendrą Centrą, “apie kurį 
suktųsi lietuvybės kultūros 
darbai”. 1918—1919 m. buvo 
panaši organizacija. Ji vadi
nosi “Amerikos Lietuvių Ek- 
zekutyvis komitetas. Komite
tą buvo sudarę katalikai ir 
tautininkai. Socialistai laikėsi 
opozicijoje. Savasis rašo:1 
“1940 metų Vyriausioje Ta
ryboje turėtų dalyvauti ir so
cialistinės srovės atstovas”.

DAUGIAU RUSIJOS K A REVIU LIETUVON
REYNAUD PRAŠO U. S
PARAMOS

Gręsia pavojus Maginot linijai
| TOURS, birželio 13 d. — 
i Premjeras Reynaud viešoj de
klaracijoj kreipės į U. S. 
prašydamas visuotinos para- 

Įmos sąjungininkams “kol ne- 
P. Savojo norai pagirtini. į Peiv^u •

Kas gi nenorėtų, kad visi A-‘ Reikalui esant, anot Rey- 
meiikos lietuviai rastų ben^naud, prancūzai galėtų užsi

daryti bet kurioje provincijo
je, ar persikelti į šiaurinę Af 
riką ar net į kolonijas Ameri
koj iš kur vestų karą prieš 
Vokietiją.

drą kalbą, tautinės kultūros 
siytyje, Bet ar visi lietuviai 
Amerikoje dirba tautinės kul
tūras darbą? Juk komunistai 
yra savo ateiti pardavę Sta
linui. Socialistai ir laisvama- 
nėjantieji pasirodė įžūlūs ne- 
tolerantai. Tautininkai yra 
pakrikę. Daug kalba, daug 
rašo, tik mažai tautos kultū
rinį darbą dirba. 1940 metai 
nėra 1918 m. kada katalikai 
nežinojo nekatalikų ir socia
listų lietuvių kultūrinės ver
tes.

Mano galva, Vyriausioji Am. 
Lietuvių Taryba sudarytina 
iš L. R. K. Federacijos Vy
riausios Valdybos septynių 
narių, .priimant lygiomis tei
sėmis: socialistą:, sandarie.tį, 
tautininką, o gal ir komunis
tą.

Ar susidarys Vyriausioji 
Am. Lietuviu Taryba, ar ne, 
o Katalikų Federacija ir jos, 
nariai — draugijos dirbs lie
tuvių tautinį darbą Ameriko
je. Kiti — gali prisidėti.

ar-Būtų gera, kad daugiau 
tistų būrelių ir chorų pasek
tų L. Vyčių choro, New Ha- 
veno ('boro ir kitų pavyzdžiu, 
— kad su savo dainomis, lo
šimais, žaidimais nuvyktų 
pas kaimynes ir suruoštų 
jiems koncertus. Daina ir lie
tuviškas žodis — tai svarbi 
kultūrinė tautas jėga.

Nepaslėpsi ylos maiše, sa
ko priežodis. Airijos Respub
likonų Armija, kurios nariai 
padarė daug žalos Anglijoje, 
atsirado Azijos respublikos 
nemalonėje. Karo pavojams 
gresiant, suimta daug I. R. A. 
narių ir vadų. Cork kalėjime 
jų yra daugiau 200. Birž. 6 d. 
jie padarė sąmyšį. Savo marš
kinius padegę, metė per lan
gus, šaukė: “Heil 
Deja, Hitleris buvo 
galėjo ?šge-hėti iš 
savo bendradarbių,
sies kolumnos” vadų.

Hitler”. 
toli ir ne 
nelaimės 
‘ ‘penkto

ru miestu”, reiškia, kad pati 
sostinė nebus ginama.

Vokiečiai perėję Marną ir 
prancūzai apsistoję prie 
Meaux ir Chateau Thierry. 
Meaux yra 26 mylios nuo sos
tinės vidurio ir apie 15 mylių 
nuo kaikurių rytinių priemies
čių.

Trečioji vokiečių armijos 
dalis randasi prie Pacy-Sun- 
Eure, apie 45 mylios į vaka-. 
rus nuo Paryžiaus.

Naujajam Prancūzijos fron
te prie Alpių viskas tebesą ra 
mu.

Oro ministerija praneša, jog 
Prancūzijos sunkieji ir leng
vieji bombonešiai “dieną ir 
naktį veikę priešo užnugary j, 
smarkiai trukdydami karo vei
ksnius”.

Premjeras prašė, kad Pre
zidentas paskelbtų visiems 
amerikiečiams “jog mes pa
sirengę pasiaukoti kovose už 
visus laisvus žmones”.

Reynaud pareiškė supran
tąs svarbą J. A. Valstybių pa 
rainos “kol nepervėlu”.

Premjeras dėkojo Prezi
dentui už “gausią parama 
ginklais ir už “nuoširdų atsi-! 
liepimą” į ankstsenį premjero 
prašymą.

Šiuo laiku į Prancūzijos nu-, 
garą smogęs lc.^ ............ ......
Atsiversiančios kovos jūrose.

“Aš maldauju Jus paskelb
ti viešai, kad J. A. Valstybės 
bės prisidėtų prie sąjunginin
ku visuotina moralia ir mate- 
rijolia parama, išskiriant siun 
timą kariuomenės.

PARYŽIUS, birželio 13 d. 
— Kad išgelbėtų Paryžių nuo 
sunaikinimo, prancūzai pas
kelbė sostinę esant “atvirų 
miestu ’

Pranešama apie Prancūzijots 
kariuomenės kontrataką Benu 
mont ąpylinkėj, kur jie atmu 
šę vokiečius penkias mylias į 
šiaurę. Beaumont yra 20 my
lių nuo Paryžiaus širdies ir 
apie 12 mylių nuo šiaurės 
priemiesčio St. Denis.

Vokiečiams vis arčiau i— , „
sintumiant prie Paryžiaus, pasiekė Seinos ir Oise santaką 
Prancūzijos karo vadovybė mažiau negu 12 mylių į šiaui- 
paskelbė sostine e’sant “atvi-1 vakarius nuo Paryžiaus.

kū-Olandijos sosto Įpėdinė princesė Juliana su dviem savo 
dikiais atvyko Į Halifax, Kanadoj. Sako, tas daroma vaiku
čiu apsaugai. (A.cme teleplioto)

MERKYS GRĮŽO KAUNAN
Italai bombardavo Touloną 
Suimta 6,000 sąjungininkų 
kareivių
STOKHOLMAS, birželio 13 d. — Švedijos koresponden

tai Kaune praneša, jog šiandie iš Maskvos grįžo Ministeris 
Pirmininkas Merkys. Patikimi šaltiniai tvirtina, jog Lietu
va sudariusi su Sovietų Rusija slaptą -sutartį, kuria Rusija 
gauna teises padidinti Lietuvoje rusų kariuomenės skaičių.

Tuo būdu atrodo, jog Sovietų Rusija nori įsitvirtinti 
prieš besiplečiančią Vokietiją.

Ministeris pirmininkas apie pasitarimas nieko nesako.
Rusijos kariuomenės skaičius Lietuvoj, Latvijoj ir Esti

joj jau dabar lygus tų trijų valstybių kariuomenėms.

BERLYNAS, birželio 13 d. 
— Kai vienos Vokietijos ka
riuomenės dalys beveik galu
tinai apsupo šiaurines Pary-

ŽINIOS Iš LIETUVOS
KAUNAS, birželio 11 d. —

Ministro pirmininko A. Mer-
kitas diktatorius, žiąus apylinkes, kitos dalys kio pakviestas birželio- 10 d. 

smarkiai kovoja į rytus nuo į Maskvą atvyko užsienių rei- 
Prancūzijos sostinės. Vyriau- kalų ministras J. Urbšys da- 
sioji karo vadovybė praneša lyvauti pasitarimuose >u Mo- 
užemus Chalons-sur-Mar.no, 
tuo būdu užeita į Maginot li
nijos užnugarį.

Nuo birželio 5 d. vokiečiai 
paėmę 100,000 sąjungininkų 
kareivių nelaisvėn. Sąjunginin 
kams padaryta milžiniški karo 
nuostoliai.

Vokiečių naikintuvai pašovę 
keturis penkiolikos anglų lėk
tuvų, mėginusių bombarduoti 
Vokietijos aerodromus Tron- 
heim, Norvegijoj.

Vokiečių sufemarinai ataka
vę sąjungininkų laivų palydo
vą ir nuskhndinę keletą laivų.

Neoficialūs pranešimai skel
bė- bia, jog vokiečių kariuomenė

lotovu.
— Div. gen. Raštikis pas

kirtas aukštosios karo moky
klos viršininku. č

— Birželio 9 d. Vilniuje į- 
vyko pavasarininkų suvažia
vimas. Suvažiavo 7,000 jau
nuolių ir dalyvavo keli vys
kupai.

— Rytų Lietuvoje lig šiol 
suregistruotiems 23,000 karo 
atbėgėliams sušelpti išleista 
2 milijonai litų . Pašalpai iš 
užsienių dėl išsiplėtusio karo 
sumažėjus, atbėgėliams bus 
steigiamos darbo* stovyklos.

— Kaune kasdien lankosi 
Vilniaus moksleivių ekskursi
jos. Vilniečių ūkininkų eks
kursija aplankė1 Suvalkiją.

ISPANIJA PASKELBĖ
NEUTRALITETĄ

MADRIDAS, birželio 13 d. 
— Ispanijos nacionalistų vy
riausybė formaliai paskelbė', 
jog šiam Europos kare Ispa
nija būsianti neutrali.

“Konfliktui išsiplėtus Vi
duržemio jūron dėl Italijos 
įstojimo karan prieš Angliją 
ir Prancūziją, vyriausybė nu
tarė, jog Ispanija bus neu
trali”. ,

ŽINIŲ SANTRAUKA
KAIRO, birželio 13 d. — 

Vyriausybės šaltiniai prane
ša, jog dabartiniu laiku Eigip 
tas yra “'gynimosi pozicijoj*1’ 
ir jog valstybė paskelbtų Ita
lijai karą, jei pastaroji ata
kuotų karo ir civilines vietas.

KAIRO, Egiptas,, birželio 
13 d. — Britų oro atakos Eti
opijoj padarė daug nuostolių 
karo strateginėse vietose. 
Taip pat bombardavo Asma- 
rą, Eritrėjoj.

LONDONAS, birželio 13 d.
— Londono karo šaltiniai pri- t 

į pažįsta, jog St. Valery-en-
Caux apylinkėj vokiečiai paė
mę nelaisvėn 6,000 anglų ir 

| Prancūzų kareivių.
Tačiau nežiūrint šių nepa

sisekimų Anglija skubiai siun
čia daugiau kariuomenės Pran 
cūzijon, kad padėtų ginti Pa
ryžių.

Atakos prie Rouen ir Ver- 
non susilpnėję, bet netoli Sai- 
sson tebesiaučią visu smarku
mu. Kiek iki šiol žinoma “da
bar kovoja visos Vokietijos 
pajėgos”.

Iš Londono jau iškraustyta 
20,000 mokyklos vaikų. Tai 
dalis 120,000 vaikų, kuriuos ma 
noma iškraustyti į šešias die
nas.

Tačiau Londone 
330,000 vaikų, kftrių 
įregistravo.

Grįžę iš Narviko, 
joj anglų ir* lenkų
pasiųsta Prancūzhjon.

Daily Herald rašo: i
“Kiekvienas vyras, kiekvie-Įrius. Per šešis mėnesius Rusi

nąs šautuvas, ginklas ir tan-1 jos ambasadoriaus Romoj 
kas siunčiamas Prancūzijon”.' buvo.

Anglijos orlaiviai be pers-

Egvptas, būdamas sąjungoj 
su Anglija, nutraukė santy
kius su Italija.

dar yra į 
tėvai ne-

Norvegi- 
kareiviai

ROMA, birželio 13 d. — 
Italijos orlaiviai bombardavo 
Prancūzijos oro bazes Vidur- 
žemyj — Touloną ir Birzertą.

Bižertoj, prie Viduržemio 
jūros Prancūzijos Tunisijoj 
įliepsnotas milniškas gais
ras” ir sunaikinta devyni or
laiviai.

Toulonas yra Prancūzijoj. į 
rytus nuo Marseille. Visi o 
laiviai grįžę namo laimingai.

Italijos submarinas Vidur
žemio jūroj torpedavo kruzerį 
ir 10000 krovinių laivą. Laivai 
buvę anglių ir abu, tikima, pa
skandinti.

Priešo oro atakos Asmaroj 
ir Adigrat, abu Italijos ryti
nėj Afrikoj užmušo 10 italų ir 
vietos gyventojų.

Norvegijos, Belgijos ir O- 
landijos diplomatai ruošiasi iš 
vykti iš Romos. Tuo tarpu Ro
mon grįžo Rusijos ambasado-

ne-

TOURS, Prancūzija, birže
lio 13 d. — Prancūzai skel- įojo bombardavo Italijos oro 
bia nekovosią pačiam Pary- bazę Tabruk uoste, Libijos pa 
žiuj. Prancūzų kariuomenė jūryj, uždegdami karo laivą, ir 
laikosi prieš 120 VokietijoSpa§.aujamį lSubmarinus.
divizijų ir Amerikoj gaminti 
orlaiviai prisidėję prie vokie
čių sulaikimo. JSAKĖ IŠSIKRAUSTYTI

Romos radio praneša, 
Airijos ministeris pranešė 
sienio reikalų ministeriui Cia
no, j*og Airija laikysis abso
liutaus neutraliteto.

jog. 
už-

Amerikiečiai Anglijoj

VOKIETIJOS ATSTOVUI pra”u:s; pagaIb“

RUSAI GINSIU ŠVEDIJA
LONDONAS, .birželio 13 d. 

— Pagal patikimus Skandi
navijos šaltinius, Maskva pa
žadėjo Švedijai paramą karo 
metu.

Sovietų atstovai, anot tų 
pačių šaltinių, patsakę Švedi
jos oficiozams, jog Rusija pa 
sipriešintų tolimesniam Vo- 

| kietijos plėtimui si Europos •' 
šiaurėje.

TOURS, Prancūzija, birže- 
Savo pranešime Lordlj R.ū- lio 13 d. — Prancūzų bomba-' 

J

Nesu-'

BRITAI INTERNAVO

13 d.LONDONAS, birželio
— Nuo gegužės 11 dienos An
glijoj internuota 8,200 vokie
čių ir austrų. Šiuo laiku, anot 
Devonshire kunigaikščio, An
glijoj yra 11,000 internuotų 
vokiečių.

SHANGHAJUS, birželio 13 
d. — Japonijos kontroliuoja
ma “centralinė's Kinijos vy
riausybė” Nankinge paskelbė 
deklaraciją, kuria įsakoma/ vyriausybė »pareikalavo Vo-į ........................................
kad visa kariuomenė, karo kįetijos atstovybes Meksikoj nie jie prašo Jungtines Valsj- 
laivai ir kitos ginkluotos pa- spaudos biuro vedėją ir Vo- tybes paremti sąjungininkus 
jėgos kariaujančių Europos kietijos propagandos direkto- 
valstybių būtų ištrauktos iš rių Arthur Dietrich išsikrau- 
Kinijcs.

MENICO CITY, birželio 13 d. 
— Atsakingi vyriausybės šal
tiniai praneša, jog Meksikos

LONDONAS, birželio 13 d. 
— Londono laikraščiuose ats
pausdinta atsišaukimas, kurį 
pasirašo 112 amerikiečių gy- 

I venančių Anglijoj. Atsišauki-

styti iš Meksikos kaip galima*A. Valstybės 
greičiau.

— Įsakymą įteikė užsienio rei’gavo vyrus”.

ginklais ir orlaiviais.
i Jie taip pat prašo, kad J. 

; teiktų “reika
lui esant, kas daug sunkiau,

ROMA, birželio .13 .d.
Italijos radio pranešimu M/kalų ministerija Vokietijoj Pritardami> ];ad R priim. 

ministeriui Rudt von Collen- , . .tų nuo karo pabėgusius asme- 
berg.

ALEKSANDRIJA, Egip
tas, birželio 13 d. — Mieste' stangas ne rytoj,

i pirmą kartą paskleista oro a-’die. Taip darydami mes galė- 
Chicagoj ir apylinkėj. —įtakos alarmas. Tačiau priešo sime sušaukti Hitleriui ir 
Dalinai debesuota, mažas; orlaiviai praskrido nebom-' Mussoliniui sustabdyti negai- 

temperatūros pasikeitimas. bardavę. 1 testingąs skerdynes

į lane paskleista du era atakos 
alarmai.

ORAS
nis amerikiečiai sako;

“Dėkime visas galimas pa- 
bet šian-

mųose kunikaikštis pareiškė, nėšiai atakavo tris Vokietijoj 
... i *jog paskutiniuoju laiku suim- miestus — Mannheimą, 

ta 600 anglų. stadtą ir Frankfurtą.
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bendradarbiams ir korespondentams raštų negažina, 
et neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks- 
uj pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
r trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuožizros. Korespondentų prašo ra- 
vti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomaja mašinėle), 
>aliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole- 
nikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
» i k raštin nededamos.

■

Iš Darbo Rūmų Narių Visumos 
Suvažiavimo

;<

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus, 
fclntered as Second-Class Matter March 31, 1916, at 
Chicągo, Illinois Under the Act of March SU 1S79.

Antanas Ft Kneižys

A. F. KNEIŽYS, Darbininko redakto
rius mini 25 m. literatinio darbo jubiliejų. 
Šia proga nuoširdžiai sveikiname gerbiamą 
jubilijatą ir linkime dar daug daug metelių 
padirbėti tokiu pat darbštumu ir pasiseki
mu lietuvių religiniai tautinėje kūryboje.

A. L. R. K. Federacijos 10-tas skyrius, 
Norwood, Mass., rengiasi pagerbti Antanę, 
F. Kneižį, “ Darbininko” redaktorių.

Pagerbimo puota įvyks busimąjį sekmadie
nį šv. Jurgio parap. salėj, St. James avė., 
Norwood, Mass.

Antanas Kneižiys priklauso prie nedauge
lio Amerikon lietuvių idealistų veikėjų, ku
rių sunkiu darbu ir dideliu pasiaukojimu 
remiasi mūsų, Amerikos lietuvių katalikų 
visuomenės organizuotasis sąjūdis ir taip pat 
mūsų katalikiškoji spauda.

Antanas Kneižys per dvidešimtį penkerius 
metus be pertrauke^ dirbo mūsų organiza
cijoms ir spaudai.

1915 metais steigiasi Lietuvių Darbininkų 
Sąjunga, A. Kneižys stoja į naujo ir gražaus 
judėjimo darbą, jam pašvenčia daug savo 
jėgų ir laiko; sąjunga išleidžia “Darbinin
ką — jis jo nuolatinis bendradarbis, ilga
metis administratorius ir dabar jo redakto
riui. \

Su LDS ir “ Darbininku ” p. Kneižys bu
vo glaudžiai susirišęs per 25 metus: nuola- 
dms sąjungos valdybos narys, nuolatinis jos 
laikraščio jei ne ūkio reikalų vedėjas, tai 
redaktorius,.

•Naujoj Anglijoj nėra nė vienos lietuvių 
kolonijos, kurios Jubiliatais nebūt aplankęs 
su ugningomis savo kalbomis ne po vieną, 
bet po kelis kartus. Lankė jis ir tolimesnes 
lietuvių kolonijas. Savo kalbomis jis ragino 
darbininkus prie solidaraus veikimo, prie or
ganizuotumo. Jife kėlė savo brolių lietuvių 
tautinę sąmonę, ragino pasiaukoti ir dirbti 
Lietuvai. Darbuose dėl Lietuvos nepriklau
somybės išgavimo Antanas Kneižys dalyva
vo labai aktyviai.

Jubiliato nuopelnai siekia ir kitas mūsų 
organizacijas, siekia visą mūsų visuomenę, 
visą tautą.

Tad, tikrai malonu yra pasveikinti Anta
ną Kneižį, sulaukusį savo visuomeninio ir 
literatinio darbo sidabrinę sukaktį ir palin
kėti jam sveikatos ir ištvermės ir Kaliau taip 
gražiai ir naudingai darbuotis mūsų visuo
menei. Ilgiausių metų!

I

sugrįžo iš Maskvos su blogomis
i

Kardu ir ugnimi jie triuškina žmonių lais-j 
vę, lieja jų kraują dėl savo tuščios garbės

Kuomet anuo kart mes parašėme, kad bol 
ševikų karių Lietuvoje “pagrobimas”, tat 
Sovietų provokacija, tai ieškojimas prieka
bių, lietuvių bolševikų laikraščių redakto^ 
riai mus plūdo ir net grąsino. Bet mes ne 
klydome. Mafckva susirado kabliuką ir pri
vertė Lietuvą įsileisti daugiau raudonarmie
čių. Aišku, kad tai Lietuvą varžoz kad siau
rina jos suverenumą.

Teks mažųjų kaimynų terorizavimas jo
kios valstybei garbės neteikia, žseteikia tai 
garbės nė Jo vienių Rusijai.

APŽVALGA

LRKSA Progresuoja
■‘Garsas” džiaugiasi Lietuvių R. K. Su

sivienijimo seimo raportais, iš kurių pasi
rodę, kad organizacija progresuoja. Per pa
staruosius du metus įsteigta astuonios nau
jos kuopos, -padidėjo turtas, legalizuoti nau
ji apdraudos skyriai.

Toliau “Garsas” rašo, kad 52-ra's seimas 
vienbalsiai užgyrė visas Pildomojo Komite
to paruoštas ir pasiūlytas konstitucines pa
taisas ir pratęsė 51-jo seimo priimtą rezo
liuciją., kuri suteikia Pildomajam Komitetui 
galės, reikalui esant ir prisitaikant prie stei- 
tų departamentų reikalavimų, pravesti bū- 

konstitucines pataisas ir permainas
C

Susiv. konstitucijos pilno ir galutino sut 
kymo ir išspausdinimo. Išrodo, kad po- 
sutvarkymų turėsime pastovią ir gerai 
tvarkytą konstituciją.

Seimas taip pat padarė gerą nutariiuą 
taisydamas jaunamečių skyriaus konstituci
jos straipsnio 1-mo paragrafą 1-mą ta pras
me, kad da bar įsirašant į Susi v. jaunametis 
savo globėju galės turėti netik narį, bet ir 
pašalietį (nenarį).

‘Galutinai panaikintas įstojimo mokestis.
Centras apmokės daktarui už naujų kan 

didatų egza mina ei j ą.
Paskutiniai nutarimai dar palengvins nau

jų narių gavimą. Mūsų Susiv. šiuo žvilgsniu

tinas
Visi šie nutarimai prisidės prie greitesmc 

var
stų 
su?

pa-

KAUNAS (E), Darbo Rū
mų visumas narių suvažiavi
me, kuris truko dvi dienas, 
Darbo Rūmų pirmininkas pK 
čiai pranešė, kas yra Darbo 
Rūmų padaryta ir tebedaro-1 
ma socialiniais, 
bei kultūriniais 
reikalais. Darbo Rūmų 'sočia-', 
linis skyrius pastaruoju m-e-| 
tu darbininkų ypač gausiai 
lankomas. Tai rodo, kad 
bininkija nori vis arčiau 
dradarbiauti su Darbo 
mais, nes įsitikino, kad 
šią instituciją gali geriau gin 
ti savo teises. Įvairiais nusi
skundimais, kaip dėl atlygi
nimų išmokėjimų, darbo są
lygų ar kuriais kitais teisi
niais klausimais patarimų 
ieškodami, į socialinį skyrių 
Kaune atsilankė apie 9,000 as
menų. Vien tik prašymų į- 
vairiai’s reikalais surašyta a- 
pie 6,000. Darbo Rūmų ad 
vokatai teismuose daT*binin 
kų reikalus atstovavo apit 
400 kartų. Tokiais ir pana
šiais reikalais kult, klubuose 
(provincijoje atsilankė) apie
7.500 asmenų, 
lais prašymų 
surašyta apie 
su įvairiais 
atsilankė apie 16,000 darbi
ninkų.

Ekonominė būklė
Pasunkėjus gyvenimo sąly

goms, Darbo Rūmai turėjo 
skubiai prisidėti prie darbi
ninkų medžia’ginio būvio pa
lengvinimo. Pereitą žiemą, pa
sireiškus kuro trūkumui, Dar
bo Rūmai stengėsi parūpint:’ 
pigesnio kuro. 1939 m. 
D. R. kuro paskirstymo 

! dėliu's buvo išduota 760' 
i durpių 2,000 asmenų ir 
8,000 erdmeterių malkų
4.500 darbininkų. Kuras bu
vo pardavinėjamas žymiai pi
giau negu privačioje preky-

1 boję. Darbo Rūmai, plėsdami' 
ekonominę veiklą įsteigė eko
nominį skyrių, kuris suorga
nizavo Šančiuose ir Petrašiū
nuose prekių paskirstymo 
punktus ir prie D. Rūmų ati
darė valgyklą. Šioje ferityje 

' D. Rūmų veikla: numatoma 
plėsti.

Švietimo reikalai

I

I

buvusi priversta padaryti slaptą
Maskva. Ta srutarJmi Lietuva su- tikrai padarė didelę pažangą ir suteikia nau- 
daugiau svečių — sovietai prisius

Lietuva Susilauks ir Daugiau 
“Svečių”

.Švedų korespondentas praneša iš Kauno 
kad Antanas Merkys, Lietuvei ministrą# pir 
mininkas, 
žiniomis.

Lietuva 
sutartį su 
feilauks ir
dar daugiau savo karių.

Jau ir dabar, kaip visiems yra gerai ži
noma., Lietuvoj apgyvendinta apie 25 tūks
tančiai raudonarmiečių.

Nors Stalinas Hitlerį glostė 'ir tebeglosto, 
bet, matyti, jam ne visai pasiūki. Bijoda
mas Vokietijos ekspansijos į Rytus, jisai 
stiprina savo pozicijas. Gaila, kad jis tai 
daro ne Rusijos žemėj, bet savo mažųjų kai
mynų teritorijoj, lyg tyčia vesdamas prie 
to, kad kilus karui, mūšiai eitų ne Sovietų 
Rusijoj, bet Baltijos kraštuose, kurie jokiu 
būdu nepriklauso nei Rusijai, nei Vokieti
jai, kurie nori pasilikti neutralūs.

Bet su tuo diktatoriai šiandien nebesi
skaito.

Lamdo mažąsiafe tautas. Hitleris ir Muso
linis, lamdo jas ir “draugas” Stalinas. Šie 
trys diktatoriai, siekdami imperialistinių 
tikslų, nesiskaito su teisėtumu, teisingumu, 
nesiskaito su savo ranka pasirašytomis su-I 
tartimis, nesiskaito su jokiu žmoniškumu. I

i

jiems kandidatams tokias lengvatas, kokių 
neturi kitos panašios rūšies organizacijos.

Seimas neužmiršo religinių, tautinių ir kul
tūrinių reikalų. Tėvų Marijonų vedamai Ma- 
rianapolio kolegijai, Šv. Kazimiero SVserų, 
Š’v. Pranciškaus Seserų ir Nukryžiuoto Jė
zaus Seserų kongregacijoms paskyrė po 15( 
dolerių. Šios įstaigos dirba sunkų ir kilnų 
darbą ir jo's nusipelno didžiausios paramos.

Priimtose rezoliucijose seimas ragina, kuo
pas ir narius sulig savo išgalių dėtis prie 
vilniečių šelpimo, jų kultūrinių reikaių rė
mimo. Seimas ragina stati į talką Vilniaus 
Geležiniam Fondui, kurs Vilniuje ir visame 
atvaduotame krašte steigia taip vadi mimas 
lietuviškas Seklyčias arba liaudies univeist 
tetus. Tų seklyčių tikslas parūpinti vietos 
žmonėms, ypatingai jaunimui, švietimosi 
sporto, žaidimų priemones — knygų, laikraš
čių, žurnalų, radio aparatų ir t. p. Vienom 
tokios seklyčios išlaikymas atsieina apie 100 
litų per metus.

sio-s pramones ir amatų mo
kyklos steigimu, kurioje būtų 
galima paruošti pilnai atbėg
tus profesinio darbo 'specia
listus. Yra darbininkų, uždir
bančių geriau už vidutinius 

ekonominiais' valf)ininl5US> kTiriij pajamos 
dirbančiųjų.leistl! kultūringai gyventi ir 

— - • 1 gražiai išlaikyti 'savo šeimas.
Tačiau tokios šeimos dažnai 
dėl įvairių kultūrinių nega
lavimų negali išbristi iš skur
do. Todėl kultūriniam darbo 
žmonių auklėjimui D. Rūmai 
kreipia ypatingo dėmesio. 
Skaitomos įvairios paskaitos, 
organizuojamos parodos, stei
giamos bibliotekos, rengiamos 
ir organizuojamos kultūrinės 
pramogos, kaip teatrai, cho
rai, orkestrai, iškylos, eks
kursijos, sportinės varžybo's 
ir t.t.

prof.

Nes jau sugi(

dar- 
ben-
Rū- 
per

Įvairiais reika- 
darbininkams 

7,000. Iš vi'se 
nusiskundimai;-

per 
san 

toną 
apie 
apie

Po svietą pasidairius1
KAUNAS. — Kauniškių 

mėgiamas “Kuntaplis” išdrū- 
kavojo Pumpurėlio “Pochod- 
nios” brigados (Lietuvos 
penktos koliumnos prof. K.) 
drulią, arba ponišką ramta 
drilia lia. (“Pochodnia” yra 
šlėktų organizacija, kurios na
riai Lietuvos skanią duoną 
valgo, o dirba “vielkos m,o- 
carstvos” — Lenkijos naudai, 
prof. K.). Drulia yra tokia:

Meno ir teatro reikalai
Bendroje darbo rūmų švie

timo politikoje žymią, vietą 
užima meno ir teatro reika
lai. Praėjusiais metais meno 
srityje buvo varomas seniau 
pradėtas darbas, organizuo
jant chorus, orkestrus, scenos 
mėgėjų būrelius. Ypač kreip
ta dėmesio į teatro organiza
vimą ir jau keliudse miestuo
se prie kultūrinių klubų (Šiau 
liuose, Marijampolėje, Pane
vėžyje). labai sėkmingai vei
kia scenos 
kurie reiškia noro ir deda; 
pastangų Išaugti į pastovius1 
ir nuolatinius teatrus. Vos 
padėjus naujiesiems Darbo; 
Kūmų namams pamatus ir 
numačius teatro . salę, buvo 
suorganizuotas teatro kolek- 

| tyvas iš apie 100 žmonių su 
1 solistais, dramos aktoriais, 
baletu, choru ir orkestru. Šis 
kolektyvas jau ir konkrečiais 
darbais pasirodė. Darbo Kū-į 
rnų leidžiamas laikraštis ‘Dar' 
bas ’ 
užsibrėžtų tikslų. Laikraštis, 

I ypač gausiai skaitomas ma
žesnių provincijos centrų dar
bininkų, kurie, nesant kult, 
klubų, tokiu būdu informuo
jami apie Darbo Rūmų veik
lą.

szną 
(odpocznienią, 

Tegul ilsis Polska, aš do 
(urodzenia?.. 

Štai netoli šventė, bus trze- 
(ciego maja, 

Bet mūsų erelio nesimato w 
(gaju. 

Laikas jau lizdelį būtų jam 
(susukti, 

bet deja, kad bijo, jis čionai 
(nutūpti. 

Štai skaitom gazietą mes 
(“Chata Rodzina,” 

Bet ji apie Polską nieko jau 
(nežino. 

Ramta — drilia....

Ukmergės miestukas smarkiai 
(pagarsėjo,

r.es čionai Pochodnia kurtis 
(vėl pradėjo.

Ramta dri-lia, lia-lia, ramta 
(drilia-lialia....

Štai kiekvieną dieną panovie 
(nuvargę, 

Apie Polską kalba, nes Po- 
(cliodnią gerbia.

Ramta — drilia....
Girdi, Ridzy - Smigly, dabar 

(jau ne vadas, 
Nebėra Lenkijos, nebus ir 

(brigados,
mėgėjų būreliai, Ramta — drilia....

j Jei tik kur pamato lenką in- 
; (ternuotą,
tuoj paskui jį bėga mažas ir

1 (kuprotas.
Ramta — drilia. .. .
— H ei to žolniežvku! Ereli 

(baltasis, 
pasakyk kaip gera čia gyvent, 

(mielasis?
Ramta — drilia. ...

j Kur gi Ridzy-Smigly dabar 
(jau spoczywa, 

padeda Rūmams siekti SZy b-edzie jeseze nasza 
(Polska žywa.

Lietuves darbininkų ir 
tarnautojų sportinė veikla

Darbo Rūmų žinioje veikia 
Lietuvos Darbininkų ir Tar-

nautojų Sporto Sąjunga, 
šiuo metu turi apie 50 sporto 
klubų, kuriuose yra 
apie 3,500 narių. Jų 2’,2CB ak
tyvūs sportininkai. Darbo Rū
mų sporto komandos, 'grota 
kitų sportinių organizacijų, 
dalyvauja Kūno Kultūros Rū
mų ruošiamose įvairiose rung-

. . į-'.. Į

O, va, kita drulia; tilpusi 
“Darbininke” (So. Boston) 
Jaunimo Aiduose. Šią drulią 
yra parašęs Alg. Vargas.

Kas išmušė aki,
Kas šiandien tau, Jonai, 
Ką vakar ji sakė, 
Kokie čia do nionai?

Gal kur besportuojant, 
Kas šonus aplaužė, 
O gal mylimoji, 
Tau žandą apdaužė?

Bet tuomet aš klydau, 
Vėliau buvo juokas: 
Ant jo skruosto buvo 
Tik.... lipstick’o znoltas.

CHICAGO, III. — Balšavi- 
kų “Vilny” aną dien buvo 
įdėtas toks apgarsinimas:

“Vakarų Europoj milijonus 
darbininkų veja po giltinės 
dalgiu, o Sov. Sąjungoj mili
jonai darbininkų važiuoja ato
stogoms į pajūrį pasilsėti pra
sidėjus vakacijų sezonui.”

Kokie laimingi tie Rusijos 
darbininkai — ant poperos.

Ji tynėse. Sportininkams šelpti 
yra sudarytas fonda's. Šiemet 
iš to fondo buvo išmokėtos I
keliems sportininkams atitin
kamos pašalpos. Sąjunga rū
pinasi sportininkuose ugdyti 
tautinių šokių pamėgimą. 
Šiam tikslui buvo suorgani-

(Tęsiu y s 4 pusi.)

Darbo Rūmai savo švieti-1 
moi politikoje pasirinko tokį1 
kelią, kuris suteikia darbi
ninkams tokių žinių, kurios 

■ palengvina ir patobulina jų 
pasirinktą darbą. Tam tiks
lui Darbo Rūmai, be bendro 
lavinimosi' kursų, organizuo
ja visame krašte įvairius pro
fesinius kursus. Kursus lan
ko suaugę žmonės. Profesi
niai kur'sai, organizuojami 
skirti daugiau laiko. Bendro-1 
jo lavinimo kursai organizuo- 

| jami prad. mokyklų progra
ma. Šiuose kursuose mokslas j 
trunka 4 metus. Bendrojo la
vinimosi kursai kasmet išlei-j 
džia gausias laidas. Bet yra 
pasiryžėlių, norinčių ir toliau 
mokytis, kad. vėliau galėtų 
pasiekti aukštesnį profesinį 
išsilavinimą. Šitie pasiryžė
liai ir paskatino Darbo Rū
mus steigti progimnaziją. 
Šiandien jau artėja laikas 
rimtai susirūpinti aukštesnio-

j

1. Lietuvos Daibo Rūmų namai Kaune, kurie gegužės 19 d. buvo iškilmingai atidaryti. 
Namuose yra daug salių, kambarių susirinkimams, teatrui, progimnazijai, įvairiems kur
sams, valgyklai, sportui, knygynams ir skaityklai, patarimų biurui ir kitokiems darbininkų 
kultūros ir profesijos reikalams.

..V Ą
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Marijona Alubauskaitė nuo 
pat jaunų dienų veikia su lie
tuvių katalikiškomis organiza
cijomis.

Dabartiniu laiku yra 
tinio sodalicijos skyriaus 
mininkė.

Gegužės 16 d. Kaune, Karo Muzėjaus sodelyje, prie Ne
žinomojo Kareivio kapo buvo pasodinto? Amerikos Raudono-' 
jo Kryžiaus atsiųstos nuo Mount Vernon v.i.joklės (gedainės, 
ivy). Vaizde stovi iš kairės: Karo Muziejaus viršininkas gen. 
Nagius, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas Dr. J.
Alekna, Jungtinių Amerikos Valstybių įgaliota? ministras 
Lietuvai Owen Norenias ir ministras Čarneckis. Apačioje JAV 
ministras Lietuvai P. Noremas sodina gedainės daigelius.

Pasikalbėjimas su Sodalicijos pirmininke 
Marijona Alubauskaitė

Sodalicijos pirmininkė Ma-j 
rijona Alubauskaitė yra gimu
si ir augusi AVaterburv, Conn. 
Ji baigusi Šv. Juozapo para
pijos mokyklą, katalikišką meiu 
gaičilų aukštesnę mokyklą ir 
kurį laiką lankė Perry Col- 
lege.

Pas Jaunimo Vadus

M. Alubauskaitė

su Soda-

— Be sodalicijos 
klausote prie kitų 
ei jų?

Daugiausia dirbu
licija ir, kaip žinote, jau tre
čias metas, kai esu Sodalici
jos pirmininke, kartu veikiu 
su C. L. C. (Connecticut Li- 
tliuanian Catholics) kur esu 
Katalikiškos Akcijos plėtimo 
komisijoj, taip pat kelintas 
metas einu sekretorės parei
gas vietiniame L.R.K. Fede
racijos skyriuje.

— Kadangi dirbti jums ten
ka su lietuvių katalikiškomis 
organizacijomis, tai gal pasa
kysite, kaip jaučiatės ir ar 
patenkinta dabartiniu veiki
mui

TIKRA DRAUGE
Rašo Antanas Dranginis

Sėdėjo kambaryje. ATcsus rasti. Tš 
vėjas putė iš vakarų, pūtė per 
atidarytus langus į kambarį,

mėnesinius susirinkimus, 
metai, be paprastų šokių, 
suruošiame porų vaidini- 
kurie paprastai pasižymi

Pačiomis organizacijomis ir. 
veikimu esu patenkinta, tai 
tik vien smagumas ir proga 
lavintis.

i

— Ar kartais nesusiduriat 
su sunkum'ais, dirbant kartu 

% su senesniais žmonėmis ir 
jaunesniais?

ne, nes man nesi
skirtumo nors prie 
priklauso vien tik 
o pavyzdžiui pri°

daugiausia dirba se-

sidraugauja ir tuo palaiko or- 
ganizacijos gyvumą.

— Koks paprastai yra vei
kimas Sodalicijoje, pav. sočia-' 
linis?

Kaip žinote, kas mėnesį nr-' 
ganizuotai einame išklausyti;' 
Šv. Mišių ir priimame Šv. Ko-I
munijų. Po to paprastai turi-1 taip kad tenai buvo vėsu ir 
me 
Kas 
dar 
mių,
religiniu turiniu. Vasaros lai
ku turime išvažiavimus kur 
nors prie ežero, kur nariai 
turi progos pažaisti ir pakvė
puoti tyru oru, kas kartu ir 
suartina narius ir paskui ge
rai atsiliepia į organizacinį 
gyvenimą.

Apie Marijoną Alubauskai- 
tę galima pasakyti,' kad yra 
ir gera dainininkė-solistė. 
Daug kartų yra dainavusi lie
tuvių parengimuose ir lietu
vių programose iš AVBRY ir 
AALATR radio stočių.

Petras Bernotą

smagu. Juozas parėjęs iš dar
bo ilsėjosi. Sėdėdamas mink- 
stoję kėdėje jautė, kai vėjas Į 
pūtė per langų, bet jo mintys 
nebuvo tokios šviežios, gyvos, 
pastiprinančios, kaip tas vė
jas, bet sustingusios, pesimi
stiškos, prislėgtos, be vilties, 
nes tą dieną, kai darbas pasi
baigė, viršininkas pranešė 
Juozui, kad jis ant rytojaus 
neateitų į darbą; laikai pri
vertė kompaniją atleisti dar
bininkus. Galvojo, ką dabar 
daryti? Kur eiti?

Visiškai 
daro jokio 
Sodalicijos 
mergaitės, 
L.R.K.
nesni veikėjai. Norint, galima' 
gražiausiai dirbti ir veikti 
tiek su jaunimu, tiek su senes-

• niais.

Stasys š. Diemedis

Kaip iš Dangaus...
(Valsas)

— Kiek dabar turite narių 
Sodalicijoje?

Dabartiniu laiku priklauso 
apie 200 narių, bet tas skai
čius vietoje paprastai nestovi, 
kartais tas skaičius prašoksią 
ir turime daugiau, kaip 200 
narių.

— Kaip veikiate su Sodali- 
cija, kad palaikote tokį narių 
skaičių?

Skamba tik juokas ir daina 
dienoms visko gana.M ūsų

Eina 
Meilė

pavasaris laukais, 
širdin tavo ateis...

j. Todėl, kad atsiranda dar 
žmonių, kurie dar nori dirbti 
organizacijose ir prie jų pri
klausyti, paskui dar vartoja
me organizacijose įprastus da-l 
lykus narius palaikyti, turime 
sekcijų, pav. siuvimo. Mergai
tės beveik kas savaitę susi
renka, kur be siuvimo dar su-

Jaunystės džiaugsmo gaudcpy 
Laimė šviesi, tu jau esi!..

(P. B.)

Nemokyti žmonės visuomet 
visu smarkumu demonstruoja 
savo žinias. SLevens

i ■lūžiausias turtas yra: tu
rėti grynų sąžinę ir gerų vaT

i

Jaunas, neseniai baigęs ko
legiją. Kai jis lankė kolegiją, 
jam viskas buvo aprūpinta, 
bet dabar jis pats turi rūpin
tis apie gyvenimo dalykus. 
Kolegijoje jis buvo stiprus, 
pilnas energijos ir idealų — 
kai gavo savo diplomą jautė, 
kad visif pasaulį nukariaus. 

| Atsisveikino su Alma Mater 
ir žengė į pasaulį kupinas 
skaisčių minčių ir 
pasaulis geras, teisingas, 
tenai viešpataus broliška mei
lė. Pabuvęs pasaulyje porą 
metų, tos gražios idėjos ir 
mintys buvo gyvenimo realy-i 
bių parblokštos — jis rado Į 
pasaulyje to, ko jis nesitikėjo

Nesykį bandė sau įkalbėt, 
kad nesirūpintų, viskas bus 
gerai. Bet negalėjo išvaryti 
tas mintis, kurios buvo jį pri
slėgusios. Nuo jų negalėjo pa- 

' bėgti. Galvojo, galvojo, rūkė 
papirosų po papiroso. Jeigu 
pasigersiu, tai laikinai viską 
užmiršiu, bot ant rytojaus tos 
mintys vėl sugrįš. Per vaka-l 
rienę tėvams viską išpasako
jo. Jie liepė jam per daug 
nesirūpint, nes jis tuojau vėl 
atgaus savo tarnybų. Nežiū
rint to, jis žinojo, kad tai bu
vo jiems liūdna žinia.

Po vakarienės persirengė, 
išėjo iš savo namų. Nuėjo ap-| 
lankyti Ritos. Rankas į kiše-' 

; įsikišęs, galvą nulenkęs, I 
ėjo paskendęs savo minty- 
Ką Ritai pasakyti, Viską 
pasakysiu,’ nes ji vistiek 

anksčiau, ar vėliau sužinos 
i 
I

nes 
jis 
se. 
jai 
ar < 
teisybe. Rado jos tėvą besė
dintį ant verandos, berūkantį. 
pypkę. Pasveikino Juozą su 
giliu balsu. — Labas Juozuk 
— atsisėsk šalia manęs. Rita 
dar ruošiasi, namuose 
šilta.

per

IŠ L. U. C.
VEIKIMO

Praeito sekmadienio iškila 
gerai pasisekė. Buvo padary
ta vizitas garsiosioms mešku
tėms ir kitiems maloniems gy
viams zoologijos sode. Vaka
re užkandžiai prie laužo suda
rė jaukų ir ypatinga įspūdi. 
Dainų aidai pasklido giraitės 
aplinkumoj.

Klubas sveikina Julie Ra- 
cliens ir Eddiy Allman jų ve
dybų. proga. Taip pat ir Tony 
Fazai linki laimingų vedybi
nių metų. Šitų laimingųjų po
rų vestuvių datos — šeštadie
nį, birželio 15 dieną.

Sekmadienį, birželio 16 die-

pasidarė, apie ką galvoji?
— Apie tave.

— Ar esi visada taip nu
liūdęs, kai galvoji apie mane?

— Ne!

a s

— Rita, kas 
jeigu man atsitiktų ne- 

aš

kal- 
apie dienos įvykius —

i

stropiai nedirbo, 
kolegijoje rimtai

linksmo jaunuolio 
užaugo senas, prityręs, apvil
tas vyras. Daugiau nebetrykš- 
davo linksmas juokas iš jo 
lūpų, bet ironiškas suspaus
tas juokas.

Jo tėvų ir draugų linkėji
mai lydėjo jį į pasaulį. Kai 
sužinos, kad jis nebeteko sa-j 
vo tarnybos, ką jie sakys? Ar, 
sakys, kad jisai tinginiavo, 1 

be to, kad' 
nesimokino

— už tai ir išvarė jį. Jo prie
šai džiaugsis iš jo nelaimės. 
Tėvams nebus džiuginanti ži
nia, artimesni draugai paro
dys savo užuojautą bandyda
mi jam kaip nors padėti. Kas 
bus su beveik jam svarbiau
siu asmeniu — Rita. Kai Juo
zas ją prisiminė, atsistojo ir 
smarkiai pradėjo vaikščioti 
kambaryje. Tą vakarą jis tu
rėjo pasimatymą su ja. Rita' 
su tamsiomis akimis, kuriose i 
žibėdavo liepsnelė, kai jis su 
ja kalbėdavo, kai ji šypsojo
si, mažos duobukės pasirody
davo veideliuose ir gražūs

u 1 » IX-vijų l-l M

r idealu kad danteliai pasirodydavo
pad tarp pilmj raudonų lūpų, ku-'

sultingos, kaip nu- 
vyšnios. Ją labai 
galvojo ves+i ją, 
negalės, nes be tar-

rios buvo 
nokusios 
mylėjo — 
bet dabar
nybos. Ką ji sakys, kai su
žinos apie tai?

— Gerai ponas Šilas, 
taip ir padarysiu.

Tuojau abudu pradėjo 
bėti
jiems bekalbant atėjo Rita.

— Sveikas Juozai.
— Sveika Bafea. Tas balsas, 

jos gražūs plaukai dar labiau 
prislėgė jį. Mintis, kad jos vi
sai nebeteks, jį užgavo.

— Apie ką judu kalbate?
— Tavo tėvas man pasako

jo, kokia esi bloga mergaitė, 
kad

— Tėte, 
sakėt? 
balsu.

Kai 
tai tikėjo 
garsiai pradėjo juoktis, 
tėvas tarė.-

— Ne, aš to nesakiau; mes 
kalbėjome apie dienos įvykius.

Su džiaugsmu Rita apkabi
no tėtį ir pabučiavo jį.

Atsisveikinę su juo, jaunie
ji išėjo iš darželio į gatvę. 
Rita linksmai šnekino Juozą, 
— jis bandė taip pat būti 
linksmu. Bet jis negalėjo n.io 
jos paslėpti, kas jo širdį slėgė.

— Juozai, aš nenoriu eiti į 
kiną, eikime pasivaikščioti 
prie ežero.

— Gerai, Rita, einame, bot
— Bet ką J uozai ?
-- O, nieko.
— Kas tau yra Juoz-i, kas:

turi kitą vaikiną.
ar jūs jam tą pa- 
ji klausė užgautu

matė, kad Rita rira- 
jų žodžiams, abudu 

Jos'

.jie

ną, viena iš narių, Francis 
Boris, mėgins savo meninį ta
lentų dainoj. Ji vaidins Car- 
men rolę “Carmen” operoj. 
Kviečiami draugai bei kiti 
prielankieji. Opera statoma. 
Chicago AVomens’ teatre, 2:30 
vai. vakare.

Initiation Party data nu
matoma birželio 29 dienai. At
rodo, kad nemažai žada “pa- 
muštravoti” kandidatus.

Kas šiemet baigėte high 
school ir jaučiatės buvęs vie
nas iš geriausių mokinių, 
praneškite apie save L. U. 
Klubui, (C. J. Ruseckas, 5600 
So. Elizafeeth St.). Gal laimė
site kontestą. (bus duodama 
dovana). B. P.

— Juozai, kas yra, pasakyk 
man, atsisėskim čia.

— Gerai. — Po valandėlės 
Juozas paklausė, 
būtų,
laimė, arba sakykim, jeigu 
išvažiuočiau?

Rita patylėjo valandėlę. 
Juozai, ar tu juokauji, 
rimtai kalbi?

— Rimtai kalbu.
— Aš nenorėčiau, kad bet 

kuris iš mūsų išvyktume. Ne
žinočiau, ką daryti, jeigu ma- 

! ne vieną paliktumei.
— Rita, kokia esi gera, ta

ve taip myliu, kad nežinau, 
kaip tau pareikšti savo meilę? 

ašaros spindėjo 
Juozas švelniai 
laikydamas ją 

papasakojo tos

' Rita, ačiū už paraginimą. 
Esi mano viltis, mano 
aš ir be tavęs nenoriu 
ti.

Šypsena pasireiškė 
veide, lūpos atsivėrė - 
'zas pilnas meilės ir jausmų 
apsvaigintas to gražaus veido, 
pridėjo savo lūpas prie jos. 
Jie pasiryžo kartu viską nu
galėti ir žengti per gyvenimą 
laimingai.

Ritos
J uo -

GREITA KUMELĖar

Džiaugsmo 
Ritos akyse, 
ją apkabino, 
savo glėbyje,
dienos įvykius. Kai baigė, 
ta pakėlė savo galvą nuo 
peties ir tarė:

— Juozai, aš nepaisau, 
tu turėsi gerą tarnybą, ar
Bile tik tave turėsiu. Nenusi- 

, mink per daug, esi dar jau- 
į nas, sveikas ir drūtas. Neuž- 
kask tas visas gražias mintis,' 
tų gražių idealų, kuriuos man 
nesykį papasakojai. Surasi ki
tą darbą — aš tikiu, kad tau 
pasiseks gyvenime. Jeigu dėl 
to nenori manęs prašyti, kad 
būčiau tavo žmona, mane už
gauni — ašį tave myliu ir be 
tavęs nenoriu gyventi.

Dollv Vai, 5 metų senumo 
kumelė, kuri laimėjo $10,000 
Tropical Park lenktynėse ir 
$5,000 Crete lenktynėse. Bir
želio 29 d. dalyvauja $10,030 
Matron Stakes lenktynėse Ar- 
lington Parke.

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

Jaunimas lenktynėse su kliūtimis.

STANDARDl
FEDERA1 
SAVINOS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
JUSTIN MACKIEYVICH. Fre».

■ m

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

i

I
TURTAS VIRŠ - ------------- $4,900,000.00
ATSARGOS KAPITALAS - S35O.OOO.OO
Dabar mokam 3V'2 nž p*

Jotus mnigus Duodam pa
skolas ant namu I iki 20 n-

4192 A.RCHER AVENUE
TEL. VERGINTA 1141

<Jhart«red bj Gk»ven»iiteu>
SAVINOS FEDESHAIJ 1 

JNSURED
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VAU: 9 iki 5 p. p. Trečiai!.: 9 iki 12:00 p. šeštad.; 9 iki 8:00 v. v. t
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pyrago ir dar su sviestu ma 
mytū namie neduoda. Kitko 
valgyti jie gauna protarpiais 
bežaidžiant. Kadangi oras tą 
dieną buvo gražus, 
vaikai buvo labai 
bėgjojo rankutėse 
rago riekes, jų gi 
balsai aidėjo apie

Kai kurie vyrai papypkiavę, 
į būrelį susimetę pradėjo kie
me dainuoti. Moterėles vaikš- 

Reikalauja-! čiojo po sodą, mėgina prino-
I

(Pabaiga)
Moterų gale kalbos eina ra

mesnes. jos kalba apie savo 
vaikelius^ jų ligas, moterų 
ūkį, ypač apie audinius. Pa
stebėjus pas katrą naujesne, 
prašmatnesnė drapana, žiūri, 
spėja keliomis nytimis aus
tas. Šeimininkė gi tuo tarpu 
kartkartėmis ragina valgyti, 
gerti. Neragintų — tikriausiai 
atsikeltų nuo valgiais apkrau
to stalo alkanas. A 
ma prašymo. Taip ir pasako
ma, “buvo viso ko, tik meilūs 
(prašymo) nebuvo,” kuomet 
šeimininkai pašykštuodavu 
prašymų. Šį kartą 
valgyti, gerti, buvo 
Užtat visi puikioj 
prie stalo išsėdėjo 
kaip dvi valandas. Vyrai pir- ’ namo, 
mieji pradėjo judėti. Tai vie- , mandagumo, kiti iš šeimos ar 
nas tai kitas be ceremonijų ūkio reikalų. Šeimininkas vi- 
atsikelia, eina iš užstalio pa- sus sulaiko ir prašo palikti 

vakarienei. Šeimininkės suši
lusios skubiai ruošia stalą, de* 
da ant jo .valgius ir galias 
lėkštes. Visi žino — bus bal 
tai užbaltinta makaronų sriu
ba. /Viskas paruošta. Prašomi 
prie stalo. Vakarieniauja ta pa 
čia nuotaika, kokia valgė pie
tus. Nebaigti ginčai, juokavi
mai ir “būk sveikas” tęsiasi.

Moterys skaniai srebia maka
ronų sriubą, vyrai vien dėl 
mados. Jiems alutis visų ska
niausias. Po vakarienes — su 
bruzdimas. Besiveržiančius 
važiuoti namo vienus išleidžia, 
sau artimesnius sulaiko nak
vynei. Arklių kinkymas, ruo
šimasis į kelionę, atsisveikini
mas sujudino visus. Išleidžia
ma. Šeimininke išvažiuojan
tiems bruka į rankas namiš
kiams parvežti pyragų. Su 
alaus ąsočiu ir stiklu namiš-

tai visi 
pateli kinti, 
nešini py- 
sidabriniai 
namus.

klišių obuolių ir kriaušių sko
nį, kitos suėjo Į klėtį (svir
ną), tenai ramiai šnekučiuo
ja. Silpnesnės, surad.usios sau 
lovą, atsigulė pasilsėti. Štai 
pradeda jau temti.

' prašomi renkasi -j
1 - - • ■ •

buvo ko 
ir meilūs, 
nuotaikoj' prašomi renkasi i 

daugiau Kai kurie ruošiasi 
teisindamiesi

I

Visi lyg 
seklyčią, 
važiuoti 
vieni i š

pą<s

I

rūkyti pypkę, pavaikščioti. 
Sukruto ir moterys, dėkoja 
šeimininkei už pietus, pasilen
kia. ant suolo, toliau nuo sta
lo, ar eina apžiūrėti ūkio. Prie 
stalo pasilieka vyrai, 
mėgsta prie alaus stiklo 
posėdžiauti.

Be suaugusių svečių
dū?it' ir tetutę atvyko sykiu su 
tėveliais vaikelių būrelis. Jie 
visą laiką linksniai žaidžia su 
broliukais ir seselėmis kieme 
ar gatvėje. Pajutę alkį eina į 
seklyčią ir stovi arčiau prie 
durų. Šeimininke juos paste
bi ir tuojau siūlo valgyti. 
Vaiko motina paprastai prašo 
šeimininkės nekreipti dėmesio 
į vaikus, nevargti dėlei jų. 
Dažniausiai jiems paduoda 
sviestu užteptą balto pyrągo 
riekę, vaikas gi tuo labiausiai 
būna patenkintas, nes balto

7

SUTPAUKYIT
NUO $30. IKI $100

Parduodame visą geriausių iš- 

dirbysči ų REFRIGERATO- 

RIUS IR NAMINIUS BAL-

VILNA UTVAMAE

Vilniaus miesto piešinys-planas, pada rytas Koelne apie 1570 metus

| kiai išleidžia svečius; jiems Į 
atsisėdus į vežimą, geriama I 
po kelis alaus stiklus laimin
gai kelionei ir sveikatai. Iš
tuštėjus tik ąsočiui, svečiai 
paleidžiamą. Ir taip atsisvei
kinama su visais .svečiais. Li
kusieji nakvynei vyrai sėdasi ' 
už stalo, jau ramiau kalbasi, | 
užgerdami alų, kurio ąsočiai 
visą laiką stovi už stalo. Pr<- 
prastai jie šnekučiuoja iki 
vidurnakčio, bet pasitaiko už
trukti iki aušros. Moterėlės pa 
vakarienės jau tariasi kur at
sigulti ir kur paguldyti vai 
kus. Susitvarkius atsigula 
nakties poilsiui.

Rytojaus dienos rytą šeimi
ninkės paruošė pusryčius, iš 
virė kavos ir šildyto alaus. 
(Alus išverdamas su grietine 
ir kiaušiniais. Kai kam jie la-, 
bai skanūs, kitiems kartūs ir! 
gailūs. Svečiai vienas paskui 
kitą pasirodo sveiki iš nakvy
nės, dėkoja už ją. Jiems kie
me, ar priesienyje paduada 
ma nusiprausti vandens. Ben
dra nuotaika rami, jauki. Šei-

' Iš darbo rūmų narių 
suvažiavimo

(Atkelta iš 2 pusi.) 
zuotos tautinių šokių pamo 
kos. Sąjunga kultivuoja įvai
rias sporto šaka's ir stengiasi 

( sudaryti tokias sąlygas darbi - 
| ninkama sportininkams, kad 
1 sportas netrukdytų dirbti ją 
I tiesioginio darbo ir būtų pri- 
| einamas juo platesniems dar
bininkų sluoksniams.

Darbo Rūmų veikla 
Vilniuje

Atgautoje Vilniaus 
Darbo Rūmams jau iš 
džių teko svarbūs 
nes reikėjo vilniečiams dar
bininkams padėti susiorien
tuoti naujose sąlygose. Tam

i

I nizavO' 10 lietuvių kalbos kur
sų, kuriuos lanke apie 3,000 
klausytojų. Vilniaus srities 

i 
i
1

Ii

Vilniaus 
darbininkams, kurie dar ne
suspėjo lietuvių kalbos išmok
ti, lenkų kalba leidžiamas 
prie dienraščio “N. Slowo’ 
specialus priedas.

i

RheumatismXX 
To relieve torturing pain of Rheumatism, 
Neuritis, Neuralgia, or Lumbago in a few 
minutes, get NURITO, the splendid formula, 
used by thousands. Dependable—no opiates. 
Does the work auiekly. Mušt relieve cruel 
pain, to your satisfaction, i n few minutes or 
your money back. Don’t suffer. Ask your 
druggist today for NURITO on this guarantee.

PL ATINKITE ‘ ‘ DRAUG Ą ’

LIETUVIAI DAKTARAI
tel. CANal 5969

DR. WALTER PHILLIPS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
_________ ii- pagal sutartį.

tikslui pereitų metų pabaigo
je įsteigta Vilniuje Darbo Rū-, 
imi informacinė įstaiga. Kad 
vilniečiams darbininkams ši 
ištaigą buvo reikalinga, rodo 
tai, jog per tris su pu'se mė- 

I nėšio šioje įstaigoje lankėsi 
I apie 8,200 interesantų, ku- 
j riems vien tik prašymų buvo 
į parašyta apie 7,800. Darbo Rū 
i mai stengdamiesi tenkintis 
darbininkų pageidavimus Vil
niuje ir Naujoje Vilnijoje i- 

(steigė kult, klubus ir suorga-

Pdone Virginia 9780

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI

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

sokiems parengimams. 
2417-19 VVEST 43KD STREET 

Chicago, Iii.

LILIUVIAI DAKTARAI
Tel. YABds 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 CHIBUBGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. Halsted Street

srityje 
pat pra 

uždaviniai,

LIETUVIS ADVOKATAS

CHARLES E. ZEKAS

DR. F, C. MhliKUNAS
PHYSICIAN AND SUBGEON
2158 VVest Cerniak Road

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

2305 So. Leavitt St.
______ Bes, tel, CANal 0402

Telefonas HEMlock 6286

DR, A. G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 
2415 VV. Marquerte Road 

Ofiso valandos:
10—12 vai. ryte 

L —4 ir 6—8 vai. vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

_________ susitanus.

DR. V. E. SIMSKI
DANTISTAS

4143 Souin Arcner Avenue 
Telefonas, LAFayette 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Asniand Avė.
Tel. YABds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

DR. UHARLES SEGAL
G X y TUJAS IK UHIKUKUAS 
472y So. Ashland Avė. 

(2-tros lubos)
Tel. MIDway 2880 Chicago, III. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo t iki »;30 vai. vak. ' 

SeKmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DK.‘ MADRIDE KAHN~
GYDYTOJAS IR UHrivūRGAS 

4031 5o. Ashland Avenue 
Tel. YABds 0994

Bez. tel. PLAza 32J0 
VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dieiifr
Tel. YABds 5557

DR. FKANK G. KWINN
(Kviecinskas)

GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS
1651 VVest 47th btreet

OFISU V ALANDUS:
2—4 ii- 7—8:30 v. vakare 

_______ ir pagal_sutartį._________

DR. P. J. BEINAR
(Beinarauskas)

GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI-:
- WENtworth 1612.

Bes. — YABds 3955. 
OFISU V ALANDUS:

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

__________pagal sutartį.__________d?

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct., Cicero, III.
Antradieniais, Ke t virta dieniais 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

1314/ S. Halsted St., Ch.cago
Pirmadieniais, Treėiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet, 

1—4 ir 6:30—8:30 vakare
Telefonas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

2202 VVest Cerniak Road
OFISU VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
Sekmadiesiais laipgi pagal sutartį.

Bes, telefonas ŠEHiey 0434.
Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

Kamp. 15tcs Uat. ir 49th Ct- 
OFISO VALANDOS: 

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

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

ATTORNEY AT LAW Į
Mieste Ofisas:
11 South La Šalie Street
Suiite 1701 Tel. Randolph 0331
Naujas munų adresas:
7019 So. Artesian Avė.

Tel. Hemlock , 1940uos, panaši ir nuotaika. Po 
pietų, nakvoję svečiai, ruošia 
si važiuoti namo. Šeimininką.' 
šiandien svečių nebesulaiko 
Išvažiuoja pyragais apdovano
ti, lydimi iki kiemo vartų alų 
mi. Palikę kaimynai svečiuo
jasi iki vakarienes, po vaka
rienės ilgai nebetrukus išsi
skirsto.

Taip užsibaigė Šv. Baltra
miejaus bankietas pas Ado
maičius.

(Tokie bau k i etai ir tokioje 
formoje buvo daromi Lietuvo
je prieš 50 metų.)

$2.45madų, užAkiniai, visokių 
pritaikyti akims, tu pilna garancija. 
Egzaminavimas akių veltui. Lensų 
sulaužytų padarome už $1.0C. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustavimas veltui.

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph F. Budriko 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos poc;et.
JOSEPH F. BUDRIK

FURNITURE HOUSE
3409-11 S. Halsted St.

’ mininkų prašomi svečiai sėda
si už stalo, pusryčiauja, mote- 

, reles geria kavą, ar šildytą 
alų, vyrai pasirenka vieną iš 
dviejų: šildytą alų, ar nešil
dytą. Iš ryto kažin kaip alaus 
stiklas ne taip greitai kursuo
ja, kaip per pietus ar vaka
rienę. Besėdint prie pusryčių 
stalo, atvyksta vienas, kitus 
kaimynas, atvažiuoja giminūs 
ir pietums susidarė panaši 
kompanija, kaip ir vakar die-

DUS — RAKANDUS.

*

*

*

Perkant iš mūsų naują re- 

frigeratorių už “casli” arba 

lengvais išmokėjimais.

Southwestem Paiiit
AND

Wall Paper Co. 
2338 SOUTH LEAVITT ST.

Tel. MONroe 8172

C7
DABAR geriausia proga pirkti, nes fabrikai užversti 
— o MES parduodame tiesiai iš FABRIKOS.

KOMERCINIUS ŠALDYTUVUS — saliūnams, bučei- 
riams -ir visokioms įstaigoms parduodame labai leng
vais išmokėjimais — tiktai 25 CENTAI Į DIENĄ.

REFRIGERATORIAI * ELEKTRIKINIAI PEČIAI 
ŠTOKERIAI * GESINTAI PEČIAI
ALIEJAUS PEČIAI * SKALBIMO MAŠINOS 

* NAMINIAI RAKANDAI — BALDAI 
RADIO APARATAI * LOVOS — MATRACAI

Lietuviai, pirkite pas lietuvius.

GENERAL RADIO AND FURNiTURE
SALES and SERVICE

M. F. Shills, inžinierius ir biznio vedėjas.
3856 Archer Avė. Chicago, Illinois

TEL. LAFAYETTE 6195

Ofiso

f# The stylish wall 
finish of the day.

A lovely mat finish 
that harmonizes 
with any interior 
dccoration plan.

Flows outsmoothly 
and makes an eco- 

nomical finish, because it is washable and 
will give many years of service. It’s the 
proper finish for ceilinga t 
and walls in the living 
room, dining room, bed- 
rooms, library and halls/

DUODAME

PASKOLAS
ANT NAMŲ

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

matl S T. ANTHONY1 S'
BUILDING&LOANASSOGIATION

1500 South 49th Court, Cicero
Tel. CICero 412 \ Jos. F. Gribauskas, Sec.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PBOspect 6737 
Namą telefonas VIBginia 2421

Tel. YABds 2246

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TAUl’YKTT PER 
PAŠTĄ

Vii.: Pirm., Ketvlr., šeštad. 0 iki 8 v. v.; Anlr., Trečiad. 9 iki 5 pp.

DABAR MOKAME Už PADĖTUS PINIGUS!

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fed<ral Savings and Loan Insurance Corp., VVashiiigton, D. C.

KLAUSYKIME
Svltimiero Rytmetinių
W. H. IJP
LIETUVIŠKŲ RADIO PROGRAMŲ

RAŠTINĖ
6912 So. Western Avenuef

■
10:00 VALANDĄ. RYTO 

1480 K1L.

’PROspect 4050

Bes. 6958 So. Talman Avė.
Bes. Tel. GBOvehill 0617
Office tel. HEMlock 4848 *

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS

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

2423 W. Marguette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SUBGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tek YABds 4787
Mainų tel. PBOspect 1930

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS

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

REZIDENCIJA:
6631 S. Califomia Avė.

Tel. BEmUo 7868

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

DR. J. J. KO WAB
(Kowarskas)

GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 
2403 W. 63rd St., Chicago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Tel. YABds 5921. 
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 35th Street

Ofiso tel. VIBginia 0036
Bezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Tel. CANal 0257

Bez. tel.: PBOspect 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

f iki 8 vai. vakare, _
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Piknikas Gerai
Pavyko

Geg. 26 d. Šv. Antano par. 
piknikas sumušė rekordų pik
nikų per 20 metų.

Padėka priklauso- vedėjams: 
P. Grybui, D. B. Braziui, nes 
pirmų piknikų rengė biznie
riai ir parode, ka.ip turi būt 

Nieko ne- 
Buvo tik 
knygutes 
Parapijos

75 knygutes 
didelis pasi- 
Baris — 27 
su P. Vilčes- 

i

piknikai rengiami, 
rinkta iš biznierių, 
laimėjimas, kurio 
parapi j onai pi a tin o.
rėmėja Genovaitė Ivanauskie
nė pardavė net 
(po $1.00). Tai 
darbavima's. J. 
kn., P. Grybas
kiu — 39 kn., E. Rose — 23 
kn. Kiti po mažiau. I

Dovanas laimėjo: P. J. Mil- 
tonas, 1; Al. Baris 2; J. Dod- 
ziek, 3; A. Šaltienė, 4; Nedz- 
w.ick, 5; Sireikienė, 6.

Pelno liko- $1,116.90.

Šeimininkai nuoširdų
taria visiems, kurie knygutes 
platino, piknike darbavosi ir 
visiems dalyvavusiems. Kai 
kas būk išmėtinėjęs rengė
jams, kad nesiklausiu pirmes
nių piknikų rengėjų. Dabar 
galės kiti pasiklausti šių ren- 

■ gėjų,, kaip reikia piknikas 
rengti.

ačiū

Birž. 16 d. į Detroitu atva
žiuoja daug žymių veikėjų: 
kun. J. Jusevičius iš Omaha, 
Nebr.; kun. A. Jagminas iš 
Chicago, Marijonų seminari
jos rektorius; V. Kraužlys, A. 
Žaliaduoniai iš ] I.omostead, 
Pa.; Radzevičiai, Miseliūnai 
iš Pittšburgh, Pa.; E. Maįa- 
veckai, J. Kundrotai iš Clc.ve- 
land, Oh i o. Tikimės dar dau
giau. Čia suminėti darbuoto
jai dalyvaus teutuoktuvėse J. 
Cress su D. Bakšaite. Šliūbas 
bus per iškilmingų sumų 10:30 
vai. Jaunavedžiai susilaukė 
tokio atjautimo kaipo veikė
jai ir meno mėgėjai.

Sveikiname. Koresp. I

Bet, gal, kada 
choras važiuos į 

tada paimčiau ke-

negirdėjau, nes turėjau 
dirbti — publikai prie 
to patarnauti. Taigi esu 
sitenkinęs. 
nors Vyčių 
Pitt'sburgh,
lias dienas ir nuvykęs galėsiu 
ramiai koncerto pasiklausyti. 
Tada .ir .būsiu patenkintas”.

Fed. 4 sk. pirm. P. Me.do- 
nis ragina narius galvoti nau
dingų sumanymų Federacijos 
darbuotei. Susirinkimas artė
ja, laikas galvoti naujų su
manymų. Rap.i

Susituokė
Alekas Banionis su Ona 

do-maite susituokė bal. 21 
Šv. Antano bažnyčioj per

n7.
•V

GRANO GPEftiiNG 
Šeštadienį Birželio—June 15 d 

ELIZABETH’S FANCY 
N A U J O .J V i E. T

1904 South Cicero1 Avenue
Dabar kainos yra žymiai numažintos ant visų prekių. 
Taipgi ‘laike atidarymo bus duodamos dovanos tiems, 
kurie pirks kų nors už $1.00 arba daugiau. 
Kviečiu visus pasinaudoti nupigintom kainom.

MRS. E. LANGr, Savininkė, j

1., 1940 m. 
SHOP

O J —
Cicero, Illinois

ŠS S A

NAUJOS 1941 O
I

Prašome pasiklausyti Makalų ir Sudriko Didžiulės Orkestros iš 
\VCFL — 920 kil. radio stoties nedėlios vakare, 9 valandų-

Britų salos Malta Viduržemio juroje Valetta prieplauka, kurią puolė italų bombonešiai. 
Valetta yra svarbiausias salos miestas. Pati sala yra britų strateginė bazė. (Acme teleph.)

P. Adomaitis eina parap. 
komiteto pirm, pareigas; yra’ 
ilgametis komiteto' narys. Te-' 
vų pėdomis pasekė ir dukre-' 
lė. Į

Jaunai, veikliai porai linki-, 
me laimingo .gyvenimo mote-

i
i
i
i
i 
i

A-l 

d.,'
su

mų. Moterystės Sakramentų 
suteikė kun. I. F. Boreišis.'

Jaunavedės praeitais metais' rystės luome.
ėjo parapijos komiteto nario _____________
paieigas. Jaunoji yia ilgame- Blltl
tė choro narė, daug veikusi
parapijai visokiuose parengi-1 St»dentŲ KuoPa 

urnose. Turėdama gražų bal- i 
sų, buvo chore papuošalu. 
Daug yra vaidinusi scenos vei 
kalų. Publika mėgdavo jos 
vaidinimus. Nors čia gimusi 
'ir augusi, bet lietuvių kalbų 
labai gražiai vartoja. Per šliū 
bų bažnyčia buvo pilna žmo
nių.

Onos Banionienės (Adomai
tis) tėvai yra dideli parapi
jos rėmėjai.

sū-Pasikalbėjime su savo 
įium Edvardu Aksomaičiu, ku
ris lanko Dėtroit universite
tų, teko sužinoti, kad Detroi
te randasi daug lietuvių, lan
kančių aukštesnes ir ankštą
sias mokyklas. Jis pritąria 
suorganizavimui Studentų ir 
Profesijonalų kuopos, tik rei
kia, kad kas tarne pasidarbuo
tų. Pav., tik vienam Detroito 
universitete (universitetas ka
talikiškas), sako, siekia įvai
rių aukštų mokslų sekantieji 
lietuviai: Ed. Aksomaitis,. po
etas V. .Astrauskas, Ed. Nau
džius, Blanche Žukauskaite, 
Miškinis, P. Parimskas, V. 
Banianis, Bob Mitcliel (Mi-

i

kniskis). Pastarieji yra pa
garsėję futbolo lošėjai. Yra ir 
daugiau lietuvių studentų. Be 
to, sako, girdėjęs, kad uni
versitete yra lietuvis kunigas, 
kuris mokytojauja (mokina 
anglų kalbų).

Užmezgus Stud. ir Prof'es. 
kuopų, ji, be abejonės, išaug
tų į vienų didižiausių visoj or
ganizacijoj. Tik reikia, kad 
kas tuo reikalu susirūpintų ir 
veikimų pradėtų.

0. Aksomaitiene.

C LA S S B F I E D
LABAI PIGIAI

Storas ir 3 flętai —- mūro namas. 
Karštu vandeniu apšildomas. Hon
dos $50. į mėnesj. 18-tosi gatvės a- 
pylinkėje. Mainysiu ant lotų ar k.eį 
lių akerų žemės ar mažos farmos, 
netoli Chicagos. Rašykite arba, at
silankykite: 4644 So. Paulina St.
(antrame aukšte).

PARDAVIMUI AR MAINYMUI
Norime išmainyti 2 fletų po 6 

kambarius pantą. Brighton Parke 
aut mažesnio. Atsišaukite:

3941 So. Artesian Avė.- --------------------------

L

SALUTARAS BITTERS
Jeigu nori būti sveikas nepamiršk, 
kad Salutaras Bitteris duoda ge
rų apetitų ir prašalina užkietė
jimų vidurių, užlaiko juos švariai: 
prašalina visus nereikalingus 
daiktus, kurie nuodija kūnų, su
teikia gerų virškinimų ir sutvir
tina visų sistemų. Vartok Saluta
ras Stomach Bitters, būsi svei
kas. Galima gauti aptiekose, vi
sose užeigose, arba nuo išdirbčjų.

SALUTARAS STOMACH 
BITTERS

639 West 18th St., Chicago, III.
Tel. CANAL 1133

APDRAUDA—IN SURANCE

Apdrausk savo Automobilį arba 
Troką šiandien, nes rytoj gali 
būti pe, rvėlai. Alės apdraudžiant 
Automobilius už numažintą kai
ną ir galiama išmokėti per 3 
mėnesius, be komiso. Pavyzdžiui: 
Liability nuo $5,000. iki $10,000 
ir Property Damagc iki $5,000, 
kainuoja dabar tik $30.60 arba 

$2.66 į mėnesj.

Taipgi apdraudžiant Storu 
Langus, Rakandus, Namus ir 
kitą turtą 20 prpcentu pigiau, i 
atsakomingoj Apdraudos Bendro
vėj. Dėl platesnių informacijų, 
kreipkitės prie įgaliotinio:

K. J. M A CKE-MACĮ ŪKAS

2346 W. 69th St., 2-ros lubos 
Tel. Prospect 3140

i

.J
PARDAVIMUI

Brigliton Park Biznio Nantas
Storas ir lietas pagyvenimui ir dviejų 
karų garadžius. Parsiduoda visai pi
giai.

CIIARLES ZEKAS 
4425 South FairReld Avenue 

Tel. LAFayette 824S

PARDAVIMUI NAJY \S
Pardavimui 3-fletų namas Brldge- 
purtė. Atsišaukite; Kazimieras Jbau- 

is. 2X30 South Walla<-e Street

PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui moderniškas 2 fletų, 

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

6825 So. Washtcnaw Avė. 
(pirmas aukštas.)

ZENITH RADIOS
RADIORGAN - WAVEMAGNET '

I r

I
I
I

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
Nantu Grindis 

“DUSTLESS FLOOR SANDING” 
Apkainavimas Dykai —

15 Metų Patyrimo 
Darbas Gvarantuolas 

Dėl Specialių Sąlygų
Šaukite Dabar

COMPLETE FLOOR SERVICE 
Telefonas Normai 4799

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS
' Pardavimui namas, 6 hamba,riai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam- 

j bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga- 
. radžius. Tave,rno fiksčeriai visi nau- 
1 ji. Parduosim pigiai. Randasi ant 
i 6 3-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo- 
I nas PiROspect 3078. ______________

(Tokio gražaus tono radio dar niekad nebuvo išrasta- 
nereikia nei d ratų — užstat oma automatiškai

Gražiuose \\ alnut Kabinetuose. Dabar Kainos Žemos. 
$4g.95 — $gg.95 ir $99.95.

Mažutes po $-j Ą.95.

Nuolaida už jūsų senų radio.
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

nuo 1 iki 20 metų. Visai lengvais ( 
mėnesiniais atniokėjimais. Dėl pla
tesnių informacijų, kreipkitės į:
GEDIMINAS BUILDING & 

LOAN ASSOCIATION

si
I
I
I

Dar Vis Prisimena 
Čikagiečius

Kiek tenka patirti iš Fede
racijos narių, tai dar vis, ku
rie buvo koncerte, yra dėkin
gi už tokį parengimų. Feder. 
nariai, girdėdami tokius pa
gyrimus, jaučiasi kur kas 
‘ ‘ didesnia.i's ” ir turi ūpo kų 
nors vėl pradėti. Tik Feder. 
ižd. P. Grybas nepasitenkinęs. 
Jis sako: “Viši giria, kadi 
Chicago Vyčių choro- progra-! 
ma buvo tikrai graži. Aš jos

OUR BEST 
House Paint
@ Sun, wind, raiši and sleet at lašt have 
met their master and the years will provs 
liow right you wero to choose OUR BEST 
House Paint—backed by 
57 years of paint and 
varnish manufacturing 
experience.

Remkite Lietuvišką 
įką

NATHAN 
KANTEE

m. f. B0»
Pamatykite A isas Radios 1941 Alėtų Iškrautas 

Šalę prie Šalęs.

i

I

Nauja ir Geriausia Zenitli Portable Radio. Garantuo
ta, kad groja visur — miškuose automobiluje.. Be jokio 
elektros prijungimo, o namuose galima prijungti prie 
elektros.

RE IK ALING AS DARBIA INK AS

Reikia patyrusio pieno išvežiotojo 
neunijisto. Prašome atsišaukti:

Daugėla, 3251 S. Emeraid Avė.

4425 South Fairfield Avenue
Tol. LAFayette 8248

PARDAVIMUI NAMAI

Mąrąuette Parke didelis bargenas; 
namas, 2 fletai po 6 kambarius; du 
boileriai; 2 karų garadžius.

2 fletai po 4 kambarius. Karštu 
vandeniu apšildomas, prie 68-tos ir

Atsišaukite 3553 So. Halsted St, 
Lietuviams arba telefonuokite YARds 5118. 

Atsišaukite: '
and Kean

Halsted St.
Tel. Blvd. 

0014

Whoiesale
4707 So.

MUTUAL 
LIQUOR 

CO.

__________

Southwestem Paint
AND

Wall Pap er Co.
2338 SOUTH LEAVITT ST.

Tel. MONroe 8172
P ETRAS CIBULSKIS.

LEO NORKUS, Ir
DISTRIBUTOR 

OF 

Ambrosia & Nectar 
BEERS

Pirmos Rūšies 
JUODŽEMIS 

gėlynams ir žolynams 
Parduodame bušeliais ar vežimais 

1 bušelis 25e: 5 bušeliai $1.00;
15 bušelių $2.50.

STANLEY GAVCUS, 
110 So. Ridgeland Avė.

WORTH, ILLINOIS
Tel. O ak Lawn 193J-l

I

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytų 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 
greitų ir teisingų patarnavimų.

CONRAD
Fotografas

' Studija įrengta plr
, mos rūšies su mo
derniškomis užlaido- 

’ mis ir Hollywood 
( šviesomis. Darbai 
Garantuotas.

<
<

2423 West 64th St.
L...... . ..—

Tel. Hemlock 6240

4M
---------
T**"-'■

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio — ENGlewood 5883.,

Res. — ENGlewood 5840. <

PARDAVIMUI TAVERNAS

Pardavimui Fran and Eddic’s Tav- 
ern, ant Archer Avenue vieškelio ir 
Kean Avenue---- 1 blokas šioj pusėj
Tautiškų kapinių. Parsiduoda biz-. CampbeŲ gatvių, 
nis, fiksčeriai, stakas; viskas gatava. ........
Biznis gerai išdirbtas, 
gerai žinoma vieta.
Ed. J. , Kukaitis, Areher 
Avenue, Justice, Illinois. Tel. Willow 
Springs_1067.________________________ .

REIKĄLINGA LAIKINAI —

Janitoniaus pagelbininkas. Turi būti 
ūnijonistas. Atsišaukite: 1821 .South 
Latvndale Avenue. (Antrame aukšte).

PAIEŠKOJIMAS
Paieškau brolį Stanislovą Kinderį ir 
seserį Oną Kučinskienę. Manau, kad 
jie gyveno Brooklyne, New Yorke. 
Turiu labai svarbų reikalą su jais. 
Jei jie patys šį raštą pamatys arba . 
juos žinantieji, prašome pranešti: 
Mykolas Kinderis, 2565 Montrose 
Avenue, Chicago, Rljnois.

PARDAVIMUI

Taverna — pilnai įrengta. Gyvena
mieji kambariai užpakalyje. Atsi
šaukite: 'Tom Self, 1900 Wcst llth 
Sdeet, Cicero, Illinois.

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

Pastovumas
. ............w I ........... ...... ................ ■

Tą liudija įstaigos 44-riy mėty gyvavimas.

i

V bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
saugesnės vietos taupyti savo pinigus.

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

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
3236 South Halsted Street

Tel. Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y.
Indėnai kiekvieno taupytojo apdrausti 

iki $5,000.00 Federalinėjo įstaigoje.

FURNITURE HOUSE 
3409-11 ir 3417-21 So. Halsted St

Teisingo Radio Pataisymo Pašaukite:
YARDS 3088.
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Iš LDS ir ‘Darbininko’ ! lijo kaip iš kibiro. Lietus su- 

Jubiliejinių Iškilmių
Montello, Mass. — Birželio

9 d. čia įvyko LDS ir “Dar
bininko” jubiliejinės iškil
mės: pamaldos ir piknikas.

Šv. Roko lietuvių, parap. 
bažnyčioje: 11:30 vai. 
vyko iškilmingos šv.

)

i

gyvavimo rne- 
kleb.
LDS

garbės

rytų i- 
mišios, 

kad padėkoti Dievui už gau
sias malones per 25 LDS ir 
“Darbininko”
tus. Šv. mišias laikė 
kun. .Tonas Švagždys, 
centro pirmininkas ir

Turi n i ngų. pai noksi ųnarys, 
pasakė kun. Feliksas Norhu- 
tas. Jis pažymėjo LDS orga
nizacijos pagrindinį tikslų, ir
oagyrė lietuvius darbininkus,! J r., orkestrą.

laikėsi minosi. 
mokslo, 
per sa-

5 ,

kurie per 25 metus 
Katalikų Bažnyčios 
Popiežių enciklikų, ir 
vo organų “Darbininkų77 i-' . 
sųmonino' darbininkus gyven-j , 
ii ir veikti pagal krikščioniš-l 
<us principus.

Po šv. mišių įvyko 
minimas Švenčiausiu 
nientu.

laikė daug žmonių.
Bet i piknikų suvažiavo ne

mažai LDS narių iy rėmėjų, 
tarp kuriu buvo keli LDS į- 
kūrėjai iš So. Bostono, Nor- 
woodo ir Montello. Daugiau
sia buvo vietinių monteliečių, 
kurie ne tik dalyvavo, 
nuoširdžiai darbavos 
naudam! suvažiavusius, 
n uosi rd.ži a i page 1 b ė j o 
niečiai, LDS 1 kuopos nariai. 
Pik n i k o d.a r.b i n i n k a m s 
vavo kun. J. Petrauskas, ko
misijos pirmininkas.

Romuvos parko svetainėje 
buvo įrengta garsiakalbiai, 
kuriuos operavo F. Pažasis iš1 
Dorcliester; grojo L. Buinio,į 

Jaunimas links-
i

bet ir 
aptar- 
J iems 
hosto-

publika svetainėje dideliu į- piknike. Tikietelius I 1 . 'I domumu sekė žaidimus 
gausiais aplodismentais įver
tino jaunamečių pasirodymų.

Piknikas užsibaigė pakilu
sioje nuotaikoje ir brangių 
dovanų laimėjimu. Kas lai
mėjo dovanas paskelbs “Dar
bininko” administracija.

Taip tai praėjo pirmas LDS 
ir “Darbininko” sidabrinio 
jubiliejaus minėjimas. Didžiu
lis ir gal didžiausias minėji- 

įvyks rudenį kartu su 
ir “Darbininko” įsikū- 
sostinė.je, būtent, Šv.

mas 
LDS

vado-

iI 
Parke žaidė du basebolo 

rateliai: Norwoodo. ir Brock-I 
tono. Norwoodiečiai laimėjo. 
Žaidimą kiek sutrukdė lietus. < •
Bet po lietaus pasirodė ir 

| saulutė.
palai-į Pavakaryj parko svetainė- 

ISakra- } ,je vyko programa, kurios ve-
| dėju buvo Antanas F. Knei- 

Šv. Roko lietuvių parapijos žys, “Darbininko” redakto- 
choras, vadovaujant varg. mu i’ius. Trumpas 'sveikinimo kal- 
zikui Jonui Vaičaičiui, gra-l bas pasakė kun. Jonas Švagž- 
žiai ir harmoningai giedojo 
mišias ar giesmes.

Pamaldose dalyvavo LDS 
atstovai iš įvairių kolonijų. 
Bažnyčia buvo pilna žmonių.

Po pamaldų vieni ėjo namo 
pietautų, o kiti traukė į Ro
muvos parkų, kur laukė šau
nios Montello šeimininkės su 
skaniais pietumis.

Iš pat ryto buvo panašu į 
lietų ir net pradedu lyti, bet 
sustojo ir išrodė, kad dangus 
nusigiedrys. Tš So. Bostono 
autobusas, keliolika, automo
bilių atvyko. Atvykusieji pa-' 
šakojo, kad So. Bostone ir, 
apylinkėje besiruošiant vyktij

dys, LDS centro pirmininkas 
tr Danielius Averka, LDS cen
tro kontrolės komisijos narys 
ir laikraščio “Amerika” ad
ministratorius iš Brooklyn, 
N. Y.

Onos Ivaškienės vadovau
jamos jaunamečių grupės jau
nuoliai (lės) pašoko tautinių 
šokių ir padeklamavo. Visa

siųskite gų. Be to, steigiamos 4 nau-' 
ii adresu: Darbininkas, 366 West jos kilnojamos bibliotekos. Jų 

Broadway, So. Boston, Mass. dabar bus 24 su 2,400 knygų.

KAUNAS. — Darko Rūmai Tinginiavimas padaro, dau 
kultūrinių klubų bibliotekoms giau nusidėjėlių nekaip kokia, 
nupirko per 1,830 naujų kny-■’ors kita nuodėmė.

m

Kas laimėj C' dovanas

rimo
Petro lietuvių parapijoje, So. 
Boston, Ma’ss. Koresp. j

i 
I 
/ 
1

LDS ir “Darbininko" ju
biliejinio pikniko proga buvo 
skirta keturios dovanos, bū
tent: 1 dovana — Parį c r Sėt; 
2 dovana — Silver Fox; 3 <m I 
vana — AVoodstock Typewri- 
ter; 4 dovana - Wrist Watch 
Tikietai buvo platinami įvai-; 
rįose lietuvių kolonijos!1.

Pikniko dienoje, birželio 9 
d., Romuvos parke, Montello, 
Mass. įvyko tikietėlių trau
kimas. Ištraukta šie numeriai: 
No. 97935 — John Arbočius, 
290 Park St., Lawrence, Mass., 
laimėjo pirmų dovanų; No. 
60257 — A. B. Curozza, Exe- 
ter, laimėjo antrų dovanų; No. 
188211 — Anna Besaspari.-, 40' 
Highland Avė., Waterbury, 
Conn., laimėjo trečių do/anų; 
No. 69052 — Ig. Griffin, 473 
Vaughn St., Luzerne, Pa. lai-.
rnėjo ketvirtų, dovanų.

Laimėjusioji LDS ir “Dar
bininko” pikniko- dovana:^ 
gaus tik tada, kada prisius, 
tikie.tėlius su tokiais pat nu
meriais, kokie buvo ištraukti

URBA Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, Bankie- 
tams, Laidotuvėms 
ir Puošimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE

Phone LAFayette 5800

A
PETRAS ŽEMGULIS 

(gyveno: 234 W. 4fith St.) 
Mirė bir.ž 13. 1 940, 3:0(1 vai. 

ryto, sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje, Tauragės 

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

Amerikoje išgyveno 33 met.
Paliko dideliame- nuliūdime: 

2 sūnus: Antaną ir Petrą, duk
terį Petronėlę, broli Povilą, 
pusbroli ir švogerką Barborą 
Žemgulius ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų. Lie
tuvoje paliko 2 seseris ir pus
brolius*. Namų tel. Boulevard 
8878.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyčioj 4605 S. Her
mitage Avė.

Laidotuvės įvrks pirmadienį, 
birželio 17 d. Iš koplyčios 8 v. 
rvto bus atlydėtas i šv. Kry
žiaus par. bažnyčią, kurioj j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nn’vdėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai 
gimines, 
mus dalyvauti ______

Nuliūdę: Sūnai. Duktė, 
lis, Pusbroliai Seserys, 
gerka ir Gimines.

Laidotuvii? 
Eudeikis, tol.

1 A.
SIMONAS ŽALYS

I

MILLIONS Of POUHDS HAVE BEEN 
ŲSED BYOUR GpVERNMEHT

E FF8CIENT
Ūse only one level tea> 
spoonful to a cup of sifted 

ffour for most recipes.

■f^BAKING
HVpowder

Šame price today 
as48years ago 
25 ounces fc'254
Manufactured by baltins powder 
tpecialisti who mak« nothing būt 
baltins powder—under rupervition 
of expert chemiiti of national 

runutatioria

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousands who suffered from the torturing 
pains of rheumatism, sciatica, lumbago, neu- 
ralgia and neuritis—are certainly happy over 
their discovery of NURITO. Now they have 
found a quick-acting formula which speedily 
relieves those exhausting muscular aches and 
pains. NURITO is trustworthy and dependable 
—contains no opiates. If you want to feel again 
the joy of relief from pain—so you can vvork in 
peace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under ibis ironclad guarantee. If the 
very first three doses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money will be 
refunded. Don’t suffer. Ask your druggist today 
for NURITO on this guarantee. (T.N.C.)

kviečiame visus 
draugus ir pažysta- 

laidot uvėse.
Bro- 
švo-

direktorius J. F. 
YARds 1741.

Mirė birž. 11 d., 1940 m.,
sulaukęs 60 metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoj, Papilės pa
rapijoje.

Amerikoje išgyveno 4 0 m. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

brolį Kazimierą, seserį Bar
borą Dunkanienę, 5 anūkes ir 
daug kitu gimimu Lietuvoje 
paliko seserį ir daug giminių.

Priklausė prie šv. Antano 
Draugijos, 18-toj kolonijoj, ir 
Susivienijimo Brolių ir Sese
rų Lietuvių.

I Kūnas pašarvotas Sim. M. 
Skudo koplyčioje, 718 W. 18th 
S t.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
birž. 15 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Die
vo Apveizdos par. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos 
maldos už ve’ion’o sielą, 
pamaldų btiS/ nulydėtas j 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus i,r pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę; Brolis, Seserys, 
nūkės ir Gimines.

Laidotuvių direktorius S. 
Skudas, tel. MONroe 3377.

't—.Hil! Hk linui IIHH>lllWOTIini«Mm8aHaMWM

SHE LOŠT 20
roSJKOS OF FAT

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727
4447 South Fairfield Avenue

D V V Ą T koplyčios visose 
•U' A 1 Chicagos dalyse

CUTS-BURNS-SCALDS
Bhould be ąuickly treated to p’-event bad after- 1 
effects as well as relieve pain. Ūse OIL-of-SALT.
Wonderful too for sore, t’red feet. At your į 
druggist’s—money back i f not satisfied. For 
free sarnple write Mosso Laboratories, 215South 
Leavitt Street, Chicago.

QUICK RELIEF FOR FEEf

Feel full of pep and possess thd 
tilender form you crave—you can’t 
if you listen to gossipers.

To take off excess fat go light on 
fatty meats, butter, cream and sug- 
aiy sweets — eat mote fruit and 
vegetabl and take a half teaspoon- 
fu.l of Kruschen Salts in a glass of 
liot '.v'fitei every morning to elimi- 
nate exėe.;s waste.

Mrs. Elrha. Verille of Havre de 
Grace, Md.. writes: “I took off 20 
lbs.—my clothes lit me fine now.”

No drastic cathartics—no consti- 
pation—būt blissful daily bowel ac- 
tion when you take your little daily 
dose of Kruschen.

,Wow'IT’S E AŠY f# mok*

»AT_ NO. 2.156.2*5TRAOEAAAtt

SIMPLY...Curl AsYou Comb 
Here’s the lašt word in eosy curlino 
methodi. It'» the ne* "Automatic“ 
Sollocurl, with o regular comb at one 
end and o magic disappearing comb 
at the other You timply curl a» you 
comb . . . with one end you comb, with 
the other you curl easily. quiekly and 
with beauty shop perfec- Only 
tion. On sale at your local 
department. mariety or 
chain store. ■■
faraUType* ©f Curl®,Ringlott,

mus
with the

JEff "AUTOMATIC”

Skaitykite Katalikišką Spaudą
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER —PRUZINt

I. J. Zolp
Anthony B. Petkus

X

Lachawicz ir Simai

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024

,1646 West 46th Street
Phone YARds 0781

6834 So. Western Avė. 
GROvehill 0142
1410 S. 49th Oourt
CTCero 2109

Klausykite mūšy radio programo Antradienio ir 
šeštadienio rytais 10:00 valandą, iš WH1P stoties (1480 k.) 

Su Povilu šaltimleru.

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

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000 620 W. 15th Avė.

r

BUTKUS
Undertaking Co., inc.

William A. Pokorny
Laisniuotas Patarnavimas Dieną 

Ir Naktį.

710 WEST 18TH STREET
TEL. CANAL 3161 „

$25,000 VERTES UŽBAIGTŲ PAMINKLŲ JŪSŲ PASIŽIŪRĖJIMUI

PIRKITE PAMINKLUS DABAR

VENETIAN MONUMENT COMPANY
Chicago, lllinois

Skyrius skersai Holy Sepulchre Kapinių, 5900 W. lllth St., 1 bl. į rytus nuo didžiųjų vartų.

J. P. KAVAL (Kavalauskas), 
naujas pusininkas. Šaukit? — 
REPublic 6590.

527 N. Western Avė.
TELEPHONE SEKLE? 6103.

DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

ATEIKITE J ŠIO MIESTO MODERNIS- 
KIAUSIUS PARODYMO ROMUS.

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTĖS.

PADARYTI IŠ GERIAUSIOS MEDŽIĄ 
GOS KĄ GALIMA GAUTI.

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTIFICATE.
Alhert V. Petkus

A Al D III A M P C PATARNAVIMAS AmDULAilbt DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė.
Phone YARds 4908
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Ciceroj J

Vyčio Koncertas
Sao Paulo, Brazilija.

K. J. S. B. “Vytis”
— L. 
choro 

koncertas buvo penkerių me
tų kultūrinės veiklos sukak
čiai minėti. Programa sudary
ta su kruopštumu, iš anksto, 

nepaprastai 
ir atlikta, 
kiekvienas

ir, svarbiausia, 
puikiai prirengta 
Tatai pripažino 

■1 mcerto dalyvis.

Gera Proga
Visiems, o ypač moterims 

ir mergaitėms! E. Lang (Ląn- 
kauskienė) persikėlė į naują, 
vietą adr. ,1904 So. Cicero 
avė. Ta proga birž. 15 d. nau
joj vietoj turės krautuvės 
“Grand. Opening”. Užpirki 
labai daug naujo ir įvairaus
“stako”. Atidarymo dienoj,' Baden kolegijoj (skyrius Lo- St. Charles, III. 
kas pirks už $1.00, ar dau- yola universiteto, 
giau, gaus dykai gražią do-

■ ■

, Primicijos Kun. 
J. J. Petravicz, S.J.

St. Charles, III. — Birželio 
30 d. čia. bus primicijos kum 
Juozo J. Petravičiaus (Petra- 
vioz) S.J., kuris birželio 26

----- ' ..

į Primicijantas turi brolį gymo — _ 
i AValterį, kuris taip pat yra jaučiatės _

’jl PABANDYKIT ŠĮ SKANŲ 
VIDURIŲ LIUOSUOTOJį
Jei kada tik jūs kenčiate nuo už

kietėjimo iš priežasties persival- 
. galvos skaudėjimo, ga- 

zų viduriuose, blogo kvapo, ir 
- 5 nuvargę ’

klilKN-A-MINT, skanų kramtomąjį

l jums visišką ir jaukų vidurių veikt
1 mą. Miiionai pasitiki FEEN-A-MINT, 
. jauni i,r seni. Pagelbsti atgauti nor
malę gyvybės kibirkštėlę. O šeimy- 

| n o s aprūpinimui FEEN-A-MIN1 
, kainuoja tik 10c. Gaukite tikrąjį 
FEEN-A-MINT vaistinėje šiandien.

J

priežasties 
skaudėjimo, 

blogo . ,
— kramtykite 

l ._ . . .. .. xjl, skalių kramtomąjį1 jėzuitas ir teologijos studijas gumą, vidurių liuosu'Otojų. Jis suteiks ' 7 ’ v , u į t,44». -J.-inlm viAnrin voilri .
tęsia West Baden kolegijoj, n
West Baden Springs, Ind.

Po primicijos bankietas.nau 
jam Kristaus darbininkui pa- 

d. bus įšvęstas kunigu VVest gerbti bus Baker viešbuty,

Dalyvavo mišrus ir vyrų vaną. Krautuvė dabar gražia:, 
chorai, o taip pat žinomas išpuošta ir atrodo kai viena 
dainininkas V. Laurinaitis so-l iš didmiesčio krautuvių. Nors 
lo. Programoje buvo net 22 h- nieko nepirktumėt, bet ap- 
dalykai. Publika pusę dainų simoka nueiti pažiūrėti kaip 
vertė kartoti, kai kurias jų — mūsų tautietė moka skonin- 
net po tris, keturis kartus. gai išpuošti krautuvę ir vi- 
Tuo- būdu susidarė dar neto- siems mandagiai patarnauti. 
Ii kita tiek programos ir kon-! 
nertas nusitraukė net ligi 11 
vai. Nors programa buvo kiek 
perkrauta, tačiau; publikos 
garbei tenka pasakyti, kad ji 
klausėsi labai dėmesingai ir 
rodė chorui savo pritarimą ir 
susižavėjimą. M. Bemenčienė 
įteikė gražią gėlių puokštę, 
publikai audringai plojant.

Prieš koncertą L. K. J. S. 
B. “Vytis” pirmininkas V. 
Grabauskas supažindino susi
rinkusius su choro istorija, jo 
pasiektais laimėjimais ir tu
rimais užsimojimais. Pabrėžė 
didelius mokytojo F. ‘Girdaus- 
ko, dabartinio choro dirigen
to nuopelnus šiam chorui. Cho 
ras turėjęs daug koncertų ra
diofone, dieninių koncertų 
Mokoje, religinių koncertų ra
diofone giesmių Sao Paulo ir 
Santos bažnyčiose.

Brazilų visuomenės 
chorą ir jo vadovybę 
gražiai sveikino Joao> 
Jis, be kita ko, pasakė', kad 
iš radio koncertų šį chorą ir 
lietuvišką dainą pažįsta tiek 
Sao Paulo, tiek ir plačiosios 
Brazilijos muzikos meno žmo
nės ir šiam chorui ir tai die
nai reiškia savo susižavėjimą 
ir simpatijas.

Dar sveikinimo, žodį tarė 
kun. A. Arminas, kviesdamas 
lietuviškąjį jaunimą neapleis
ta lietuviškos dainos ir visiems 

‘ Stoti į musų kolonijoje vei
kiančius chorus.

Koncertas., reikia laikyti me 
niniu atžvilgiu puikiai pavy
kusiu. Publikos dalyvavo gau

t

vardu 
labai 

Curti.

Giceneciai!

Rap.

Chicago, 
III.) J. E. vyskupo Joseph E. 
Bitter, D.D. Primicijos bus 
Šv. Patriko bažnyčioj, 11 vai. 
ryto. Primicijantui mišiose 
tarnaus: tos parapijos klebo
nas, kun. J. Carse, diakonu 
kun. A. Baltutis, Šv. Panelės 
Gimimo parapijos, Chicago, 
III., klebonas, teubdiakonu 
Walter Petrawicz, S.J., ir a- 
peigų vedėjum Charles Bo- 
nan, S.J. Pamokslą sakys kun.

r

Birž. 16 d. visi į Vytauto 
parką. Nelengva yra pritai
kinti ir vardą tam ciceriečių 
išvažiavimui. Vieni sako, kad 
tai bus sidabrinis piknikas, 
kiti — auksinis,, treti — do
vanų laimėjimo piknikas; ki
ti dar kitaip. Tiek to. Nesvar
bu kaip neužvardinsime, bet 
piknikas ,ciceriečių — Šv. An
tano parapijos bus labai įdo
mus ir šaunūs. Kas tik atsi
lankys, bus pilnai patenkin
tas. Prašau visus į Vytauto 
parką birž. 16 d. su cicerie- 
čiais pasilinksminti! Rap.

šiai — pilna salė. Linkėtina 
Vyčiams tokių kultūringų pra 
mogų lietuviškai visuomenei 
ir daugiau ateityje parengti.

fš.)

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

TYPEWRITERS !
ANO fe J

ADDING M A C H I N E S
— SMALL MONTHLY PAYMENTS —

S O L D'1 RE N T E D

AND R EPAI R ED
— LIBERAL TRADI-tN A110WANCI-«■
OUK RIBUILTS C ARI Y ONI-TIAt N|W.MACHINI OUAtANTII

+ CTAD TYPEWRITER 
COMPANY

ROBERT C. GOLDBLATT, Manogar
189 W. MADISON ST.

Į Phone DEARBORN 8444

fHINGS THAT NEVER HAPPEN

Primicijanto tėvai p*er eilę 
metų yra turėję bučernę ir 
grosernę Town of Lake, netoli 
Šv. Kryžiaus bažnyčioj, Chi- 
cago, III. Vėliau nusikėlė gy
venti į St. Charles. Tėvas mi
ręs.

B. J. Carse.
Primicijantas yra 

Chicago, III., Šv. i 
parapijoj. Pradžios 
baigė Šv. Marijos, 
III.,, vidurinę
High School, Prairę du Chen, 
Wis. Eidamas aukštesnius 
mokslus yra gavęs šiuos laips
nius: Bachelor of Arts (filo
sofijoj) St. Louis, Mo. uni
versitete, 1932 m.; Master of 
Arts (taip pat filosofijoj), tam 
pačiam universitete, 1934 me
tais ; ir Master of Science 
(biologijoj) Detroit universi
tete, 1936 metais. Į Jėzuitų 
ordiną įstojo 1937 metais. Te
ologijos mokslus ėjo Šv. Ma
rijos kolegijoj, Kansas, .ir Šv. 
Stanislovo seminarijoj, Flo- 
rissant, Mo.

gimęs 
Kryžiaus 
mokyklą 
Aurora, 

Campion

f

Koresp.

Iš parapijos choro 
darbuotes

Pavasariniai

Puošnus Drabužiai
VYRAMS IR JAUNIEMS

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

Drabužiu Pasipuošimui
Darbui 
NEDIDELĖ

ir
KAINA

PAUL LE ASES

Klausykite ‘Oraugo’ Radio Programų
Antradieniais
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandą vak.

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

, ta komisija. Kada ir kur bus' 
. išvažiavimas vėliau sužinosi- 
J me.

Šis susirinkimas buvo pa- 
atostogas. Kaip 

nutraukiama 
nuo šio 

rudens pa-
NOBTH SIDE. — Praėju

sį penktadienį parap. choras 
laikė metinį susirinkimą, ku
riame išrinkta nauja choro 
valdyba, kitaip sakant, užgin
ta toji pati: choro vadas ir 
pirm. N. Kulys, vice-pirm. A. 
Pauža, rast. H. Sutkiūtė, 
J. Lebežinskas, knygius 
Čirvinskas ir koresp. A. 
zelevičiutė.

ižd.
V.

Ki-

Toliau choras pasidžiaugė 
raportu, kuris buvo išduotas 
iš metinio vakaro Motinų Die
noje. Motinoms pagerbti varg. 
N. Kulys parašė naują ope
retę “Linksmoji' Valanda,” 
kurią choras gerai suvaidino.

Nutarta rengti išvažiavimą. 
Laikui ir vietai surasti išrink.

skutinis prieš 
kas met, vasarą 
pamokos. Tad 
penktadienio iki 
mokų nebus.

Pasidžiaugus metinio vaka
ro pasisekimu, pasitartus cho
ro valdyba po susirinkimo na
riams iškėlė vaišes, per ku
rias padainuota ir pasilink
sminta. Liebuvyti'S

Plečiama
VILNIUS (E). — Lenkams 

Vilnių valdant, tik apie 25 
nuoš. miestoi namų tebuvo pri
jungta prie vandentiekio tin
klo. Dabar Vilniaus miesto1 
savivaldybė stengiasi kiek 
galima greičiau išplėsti van
dentiekio ir kanalizacijos tin
klą. Vandentiekio ir kanali-1 
zacijos darbams šiems metams 
paskirta 500,000 lt.

PIRKITE NAUJAUSI

SLER AR PLYMOUTH
P

i

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

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

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto
jus pasiklausyti šių radio programų, nes* bus 

dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau- 

sias ir vertas jūsų pasiklausymo.

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

SAFETY V<>'\
Į/cį/ o F YOUR \ M 
t I N VEST M CNT

I u-Siu W

\\U>\ u p to
sjooo /£<//

SKOLINAME PINIGUS- - - - - - - - - - - - - -. n......
’w

PINIGAI Apdrausti iki $5,000 per Federal Savings and Loan Insurance 
Corporatiou, po U. S. Government priežiūra.

MOKAME 3^% OŽ PADĖTUS PINIGUS

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

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
6816 S. WESTERN AVĖ. PHONE GROVEHILL 0306

JOHN PAKEL, Secretary

By GENE BYRNES i

HEY FtRE^ORKS

TAKE.
ą SAIL-

MEN’S WEAR

3427 So. Halsted Street
Chicago, Ulinois

.J

NAUJUOSIUS LIETUVOS
ŽEMLAPIUS

Galima gauti:
“Draugo” Raštinėje

Kaina ......... tik 40 centu.
Per paštą .........  50 centų.

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

y

-----------------------------------^i... .............................

Tel. Willow Springs 1067 
ŠVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA

FRA N & EDDIES
Archer & Keane Avės., Justice, III.

Blatz Pilsener ir Blatz Old Heidelb&rg
Chop Suey Trečiadieniais Fish Fry Penktadieniais

Eduardas J. Kubaitis Frances Kubaitis

k

• YAP.OS 72<X>

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšles naujus na
mus ant lengvų mėnesinių Išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą. be jokio cash įmokojimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Lšgaunu geriausį atlyginimų iž 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

5'' ? y
į; :''
į
ph •

fe?

JOH N PAKEL
6816 S. Westem Ave< Phone Grovehill 0306 -

Vii I ........................................... ..... ..................- i b

BERTHA PUZAUSKIS
WliOLESALE DEALER QUALITY MEATS

MĖSOS IŠVEŽIOTOJA KRAUTUVĖM

Pristatome visokios šviežios mėsos.

Daug mėty patyrimo mėsos pristatymo 
biznyje

Trokas naujausios išdirbystes su šaldymo 
įrengimais arba “Refrigerated”

Biznio Telefonas YaPds 7200
Rezidencija

6635 So. RockweH Stneet 
Gpovehill 0318

U



n irs u n ® s Penktadienis, TM. 14- d., 194-0
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DOVANOS ŠVENTO ANTANO PARAPIJOS, CICERO, ILLINOIS, DOVANOS

SIDABRO IR AUKSO JOMARKAS
įvyks

B

je,
a s!6tl ■

y filiam'

Vytauto Darže 115 Gat., arti Pulaski Road

BUS ‘CASIT DOVANŲ: $50.00; $25.00; $10.00; $10.00 IR $5.00. ROOSEVELT FUR- 
NITURE 00. DOVANA: $100.00 VERTĖ MERCHANDISE. JOS. F. BUDRIK, INO., — 
PHILCO RADIO 1940 M., $100.00 VERTĖS. DU MARIJONŲ ŪKIO PARŠU, ETC. 
CICEROS KAIMO TRUNKAI. VILNIAUS RŪSTERIAI PIETUMS. JURBARKO KO
ŠĖ. PUIKI MUZIKA, ETC., ETC.

KVIEČIAME VISUS — VISUS, KLEBONAS IR PARAP. KOMITETAS

I
I

</ ■■

I
I

Daugiau kaip 20,000 piliečių 
saliutavo krašto vėliavą

Vėliavos Dienos iškilmėse 
Grant parke trečiadienio va
karą daugiau kaip 20,000 chi- 
cagiečių sveikino krašto vė
liavą — laisvės ir demokrati
jos simbolį, kuris kiekvienam 
amerikiečiui yra nepaprastai 
brangus.

Iškilmes atidarė malda kun. 
M. Miller, O.S.M., Chicagos 
arkivyskupo S. A. Stritcli re
prezentantas. Po to visa, au
diencija giedojo “The Štai* 
Spangled Banner. ’ ’

Kalbėjo tik vienas svečias 
šen. C. Pepper, dem. iš Fla., 
žinomas internacionalistas —

santarvės valstybių šalininkas. ' 
Senatorius nesusilaikė nuo 

karinės propagandos. Pažymė- ' 
jo, kad. Hitleris seniai, dar j 
prieš kilsiant karui Europoje, ’ 
yra paskelbęs karą ameriko
niškoms demokratinėms įstai- ( 
goms.

Sakė, Amerikos pareiga vi
somis priemonėmis sutrum- I 
pinti karą Europoje. Tas ga.- 
Įima atsiekti tik padedant 
Britanijai ir Prancūzijai.

Šiandien Chicagoj minima 
tikroji Vėliavos Diena. Visos 
kitos buvusios iškilmės buvo 
tik priedinės

Švč. Vardo katedroje 
susituokė

17-ojo vardo aldermonas 
W. T. Murphy susituokė su 
Miss Rosemary Mclnerney. 
Iškilmės įvyko Švč. Vardo ka
tedroje.

Naturopatas traukia
mas tieson

Areštuotas G, M. Davis, na
turopatas, 824 \V. 62 gat. Kal
tinamas valstybes medikalinio 
akto peržengimu — neturįs 
leidimo gydytojauti.

Nori, kad kongresas17 o
pasiliktų sesijoje

Union Leągue Club o f Chi- I 

cago Illinoiso kongresmo- 
nams ir senatoriams pasiunti 
rezoliuciją, kuriaja kongresas 
raginamas nenutraukti sesijos' 
šiais aliarmingais laikais. Sa
ko, kongresas turi budėti ir 
stovėti sargyboje. Konstituci
nės funkcijos turi, būti pilnai 
atliekamos.

Traką pilis ir miestas. Viršuje Traku pilis ir bokštas, ku
rio apačioje matomas įėjimas į buv. Did. Lietuvos Kuni
gaikščių rezidencijos rūmus; apačioje kita Trakų pilies dalis, 
Trakų ežero .ir miesto vaizdas iš pilies bokšto.

Du plėšikai pagrobė apie 
700 dol. iš restorano, 3024 ,N. 
Pulaski road.

Iškrito iš lovos; mirė i
11 mėnesių kūdikis Robert 

Dragon, 3741 Armitage Avė., 
iškrito iš lovos. Mirė Šv. Elz
bietos ligoninėje.

Iš Statė Hospital for Cri- 
minal Insane, Dixon, Tll., pa
bėgo keturi jauni kriminali s 
tai pacijentai. Policija ir Chi 
cagoj jų ieško.

Sulaikyti trys įtariami 
užpuolikai

Roseland Community ligoni
nėje mirė Charles Setty, 59 

j m. amž., mašinistas, gyvenęs 
! .12015 Parnell ve. 11.6-os ir 
Front gt. sąkryže jis buvo 
rastas sunkiai apmuštas ir 
apiplėštas.

Policija patyrė, kad plėši
kai jį buvo užpuolę.

Suimti trys įtariamieji ber
niokai: Joseph Navalaniec,
24 m., Valentine Seviontek, 
27 m., ir Theodore Obral, 20 
m. amž.

Policija praneša, kad suim
tieji išpažino apmušę mašinis
tą Setty, kai tas pasipriešinęs 
apiplėšimui. Sakoma, nuo ne
laimingojo užpuolikams tekę j 
vos 4 dol. 50 c.

Dėl keturių dolerių žmogui 
gyvybė atimta.

Pasirašė senatvės 
pensijų bilių

Illinoiso gubernatorius Hor- 
neris, kurs atostogauja AVin- 
netkoj, arti Chicagos, pasira
šė legislatūros pravestą bilių, 
kuriuo senatvės pensijos mak
simumas nuo 30 dol. padidi
namas iki 40 dol. per mėnesį. 
Vieną pusę fondų parūpina 
šalies vyriausybė.

Be to, gubernatorius pasi
rašė dar kitus kelis biliusi

•»
Nuoširdų Ačiū!

Negalėdamas visiems ir visoms asmeniškai padėkoti už 
sveikinimus, aukas, dovanas ir maldas man teiktas iš prie
žasties mano 25 metų kunigystės jubiliejaus šiuomi tariu vi
siems ir visoms nuoširdų ačiū. Lai Dievas Jums už tą viską 
šimteriopai atlygina.

Jums dėkingas
— Kun. A. P. Baltutis.

Amerikos

yra Chesterfield

Numatomas pieninių 
darbininkų streikas

Pieno išvežiotojų unija 
(Milk AVagon Drivers’ Union) 
nusprendė su pieno kompani
jomis taikintis arbitražo ke
liu.

Bet pieninių darbininkai 
(Inside Dairy Workers’ 
Union) priešinasi arbitražui. 
Jie žino, kad arbitražo keliu 
gali būti sumažintas atlygini
mas. Tokiam žygini jie griež
tai priešinasi.

Jei kompanijos su ana pir
mąją unija taikinsis, tai šios 
pastarosios darbininkams ban
dys mažinti atlyginimą.

Jei tas įvyktų, pieninių dar
bininkai pasiryžę sukelti dar 
vieną streiką.

R. Kr. kontribucijos 
Chicagoje

Raudonajam Kryžiui kontri 
bucijos Chicagoj jau peršoko 
750,000 dol. sumą.

Fondų sudarymo komitetas 
atsišaukia į geraširdžius žmo
nes paskubėti su aukomis. Da
lis fondų bus panaudota su
žeistų prancūzų karių vadavi
mui chirurgijos keliu.

Artimiausiomis dienomis 
Amerikos chirurgai jūriniu 
lėktuvu vyks į Prancūziją. Te
nai jie užsiims sužalotų karių 
operacijomis.

Chirurgai nuvyks į Bor- 
deaux. Iš tenai jie bus paskir
styti į karines ligonines įvai
riose Prancūzijos dalyse.

uAdult Education” 
programa

Illinois Work Projects Ad- 
ministration šio birželio 17 d. 
planuoja atidaryti naują “dar 
bininkų tarnybos diviziją” —■ 
“Aduit Education” progra
mą.

WPA darbininkai bus supa
žindinti su vyriausybės žy
giais jiems padėti ir kitais 
faktais, taip pat su pačių 
darbais šelpiamųjų darbinin
kų atsakingumu ir teisėmis, 
be to, kaip galėtų apsisaugo
ti penktosios koliumnos pro
pagandistų ir sabotažininkų ir 
pasilikti ištikimi šaliai ir de
mokratijai.

SUSIRINKIMAI
Dariaus - Girėno Paminklo 

Statymo Komiteto labai svar
bus susirinkimas įvyks “Mar? 
guc.io” redakcijoj birž. 17 d., 
8 vai. vak. Visi komiteto na
riai būtinai turi, atsilankyti.

V. Rėkus, Komiteto sekr.

BRIGIITON PARK. — Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 6 skvr. susirinkimas įvyks 
penktadienio vakare, birželio 
14 d., tiivj po pamaldų, mo
kyklos kambaryje. Prašome 
visas nares susirinkti. J.R.

“DRAUGO”. LABOR DAU*

PIKNIKAS

Rugsėjo 2 d., 1940 m.

VYTAUTO PARKE

GERIAUS PAGAMINTAS 
GERESNIAM RŪKYMUI

su jo Lengvesniu,
Vėsesniu, Geresniu-Skoniu

THE FLAGSHIP CHESTERFIELD užvardintas už 
populariškų Chesterfield Cigaretę., vęda Ameri- 
can Airlines’ garsių lėktuvų armadų per U.S.A. 
... ir per kraštų milijonai rūkytojų gauna 
daugiau malonumo iš Chesterfield’s lengvesnes, 
geresnio-skonio, vesesnio-rūkymo kombinacijos 
pasaulio puikiausių cigareto tabakų.

Chesterfield kombinacija yra 
vienintele jos rūsies kombinaci* 

Todelgi Chesterfields
» y\ PATENKINA.

tikrai

THINGS THAT NEVER HAPPE1

Kiekvienas Chesterfield turi prisi
laikyti prie vieno tinkamo standardo 
kaslink didumo irformos vėsesniam, 
geresnio-skonio, aiškiai-lengvesni- 
am užsirūkymui. Chesterfields visaip 
yra tinkamai pagaminti suteikti jums 
cigaretq kuris tikrai patenkina. 
(Kaip matoma naujoj filmoj “TO- 
BACCOLAND, U. S. A.")

By GENE BYRNES

International Cartoon Co n. y.
AR JŪS RUKOT CIGARETĄ, KURIS PATENKINA

Gopyright 1940, Liggett & Myers Tobacco Co,


