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Žmonių krauju susitepę sov. 
Rusijos -raudonieji valdovai 
Pabaltijo ramybei pakeitė 
raudonosios armijos lageriais. 
J 'aneigė pernai pasirašytas sa 
vitarpio paramos sutart is . Iš 
Maskvos pasiuntė savo krau-
jagerius komisarus " p a t a r t i " 
užgrobtosioms valstybėms, ko
kias valdžias jos turi sudary 
ti. «Tai pavergimo pradžia. 
Lietuvai prasidės Kalvari ja. 
Tauriausi tautos sūnūs ir du
kterys, ištikimiausi Bažnyčios 
vaikai paklius į raudonuoju 
barbarų žabangus. Visa nelai
mingos mūsų tautos ir tėvy
nes viltis liksis tik Amerikos 
išeivijoje. 

TAIKOS ATSTOVAI VOKIETIJOJ 
SUSPROGDINTA DAILY IVOKER 

Lietuvių išeivijos Amerikos 
vadams keleriopai padidėja ir 
pasunkėja .darbas išeivius vie
nyti. Tik vieningais žygiais ir 
pasiaukojimais bus galima vy
kdyti sėkmingą tėvynes vada
vimo darbą. Visų pažiūrų lie
tuviai turi vienytis su lietu
viais katalikais. Nepriimti vie 
nybėn lietuviška išgamų, žino
mų Maskvos agentų, parsida- | 
yusiųjų raudoniesiems Krem
liaus t ironams imperijalis-

' tams. Šie gali vykti į sovieti-
nama Lietuvą. Tenai Maskvos 
komisarai juos priims ir pa
vaišins. 

PARNCŪZŲ ATSTOVAI 
IŠSKRIDO VOKIETIJON 

Italai pasiruošę okupuoti 
Savoj apylinkę 

BERLYNAS, birželio 20 d.Į Del įvykių P a b a l t a kraš-
— Berlyno radio pranešimu 
taikos delegaoijon Prancūzija 
paskyrus gen. Cbarles Hunt-
ziger, ambasadorių Leon 
Noel, viee admirolų Lelue ir 
aviacijos generolų Bergeret. 

Atstovai išvykę Vokietijon 

tuose autorizuoti šaltiniai {pa
reiškė, jog Vokietija tuo nesi 
rūpina ir gandus apie vokie
čių kariuomenes koncentraci
jų Rytų Prūsijoj tie patys 
sluogsniai aiškina aiškiu noru 
"parody t i nepasitikėjimų ta rp 

pirma negu pranešta apie tai, Vokietijos .ir Sovietų Rusi-
Hitleriui, nes šino tarpu su- jo s ' 
sisiekimas *su Vokietija gali
mas tik per Ispanija. 

Tikimasi, jog Hitleris ats
tovus įpriimsias ir patieksiąs 
sąlygas Compiegne, kur buvo 
pasirašyta Pasaulinio Karo 
taika. 

Vokietijos kariuomene ne
žiūrint beartėjančių taikos pa 
sitarimų visu griežtumu kovo 
ja. Užėmė Brestą ir Lyons. 

Tuo pačiu laikų Vokietijos 
oro laivynas bombarduoja A n-,' 1 

ROMA, birželio 20 d. . — 
Net prieš pasitarimus dėl są
lygų Mussolini kariuomene 
buvo pasiruošus užimti Savoj 
apylinkes. 

Karalius Emanuelis grįžo 
Romon ir priėmė Rusijos am
basadorių Nicolai Gorelč.in. 

Savoy iki 1860 metų, kai 
ji buvo priskir ta Prancūzijai, 
priklausė Italijos valdovams 
Be to, Italija reiaklauja Ni
cos, Korsikos ir Tuniso. 

Nėra žinoma, koki Lietuvos 
valdininkai su prezidentu 
Smetona internuoti Karaliau
čiuje. Maskva įpareigoja nau
ją Lietuvos vyriausybę reika
lauti Vokietijos, kad prez. 
Smetona būtų grąžintas Lie
tuvon. Prezidentas nieku ne-
susikaltęs bolševikams. Bet 
jie norėtų laikyti jį uždugny-
tą. Komisarai nenori, kad o-
kupuotos valstybes vyrai bū
tų kur užsieniuose. Nes jie ži
no daug įvairių Maskvos pas
lapčių. Klausimas, a r nacių au 
toritetai išduos prez. Smetoną. 
Gal jis patiems naciaiųs i bus 
reikalingas. 

KODĖL PRANCŪZIJA 
PASIDAVĖ NACIAMS 
BORDEAUX, birželio 20 d. I divizijos ir 42 J . A. Valsty-

'— Anot premjero maršalo hių divizijos. 
Petain, Prancūzija turėjo pa-, _ .. , . . . . 

? . . l x \ - Prancūzijos karo pabūklai 
siduoti nes visos viltys sude-, , . . . _. , - . 

,. .. . buvo dar liūdnesnėj padėty -
tos i apsaugos Imi jas 
Somme ir Aisne žuvo. 

BOMBOS VOKIETIJOS 
KONSULATE 

NKYV YORK, birželio 20 d. Antrasis sprogimas įvyko 
— Čia įvyko du sprogimai, East 12th St. namuose, kur 
aišku del padėtų bombų. P i r - 'y ra komunistų laikraštis Dni-
masis sprogimas įvyko netoli \y Worker. Tuose pačiuose 
Vokietijos banko firmos ir 
apačioj Vokietijos konsulato. 
Ir antras siprogimas įvyko 
komunistų partijos namuose. 

namuose yra komunistų par
tijos generalis sekretorijatas 
ir Earl Broyderio raštine ir 

Pirmajam 'sprogime sužeis- Ne\v York valstybes ir visos 

( 
ta devvni žmonos. Amerikos komunistų stabas. 

NACIAI SUTINKA SU MONROE DOKTRINA 
BERLYNAS, birželio 20 d.( įžiūrėję "nieko sensacingo' 

— Autorizuoti Vokietijos' notoje, kuri pasiųsta Vokieti 
sluoksniai pareiškia, jog- J . 
A. Valstybių nota del Mon-
roe doktrinos visiškai 'sutin
kanti su Vokietijos galvoji
mu, jog "Amer ika amerikie 
čiams ir Europa europi e 
ciams . 

jai i r ki toms kariaujančioms 
valstybėms, jog Jungtinei 
Valstybes nesutiksiančios del 
bet kokio teritorijų pasikeiti
mo abiejose Amerikose iš vie
nos ne Amerikos valstybės 

Diktatorius Mussolini (kairėje) sveikina nacių gen. Pranz 
von Epp diktatoriaus Hitlerio (centre) akyvaizdoje. Nuo
trauka padaryta Miunchene. (Acme telephoto) 

prie 
1 šiandie prancūzų lakūnai ko-

Šiam kare Prancūzija turė
jo 500,0OJ kareivių mažiau, 
negu po trijų Pasaulinio Ka-

vojo vienas prieš sesis. 
Baigdamas savo kalbą 

premjeras pareiškė, jog "Šian 
die Prancūzija pergyvena 

ro metų. 1918 metais gegužes, . * . . u ,o~ skaudžias dienas. As buvau 
Prancūzijoj buvo E» . . . . , _ -,. su jumis jūsų garbes dieno-

g e -
menesi 
anglų divizijos, 1940 m. 
gūžės mėnesį anglų tebuvo 10 
divizijų. Be to, 1918 metais1 jumis ir jūsų skausmo die 

mis. Aš esu ir pasiliksiu su 

Dėl Vokietijos laimėjimų 
daug susirūpino ir J . A. Vals- Prancūzijoj buvo 58 Italijos, nose 
tybės. Subrusta ne tik ginkluo 
tis , bet dar planuojamas pri
valomas jaunimui karinis ir 
pramoninis apmokymas. Se
niau prez. Rooseveltas nebuvo 
palankus šiam sumanymui. 
Šiandien jis kitokios nuomo
nės. Tuo svarbiu reikalu žada 
kreiptis kongresam 

50,000 PRANCOZU 
PASIDAVĖ ŠVEICARAMS 

Prancūzijos pasisakymas už 
taiką suklupdė Amerikoje su-

VOKIETIJAI GRESIA 
BADO PAVOJUS 

LONDONAS, birželio 20 d.' Šioji padėtis susidarysianti 
— Pagal Londono patiekia- dėl Anglijos visuotinos moka
mus šaltinius Vokietijai ir vi-j dos. Belgijoj jau dabar bloga 
soma jos okupuotoms valsty-1 padėtis - į du mėnesius ten 
bes gręsią badas, nes jau ir bus t ikras badas. Lenkijos 
dabar Vokietijoj maisto esa- derlius sunaikintas. Norvegi-
ma tiek kiek jo buvo 1918 m. joj padėtis kritiška. Danijos 

galvijai išskersti i r kiaulių ū- Šveicarijos kareiviams ir per
ėjo Šveicarijon. 

U. S. NUIMA EMBARGO 
PRIEŠ RUSIJĄ 

WASHINGTONAS, birželio, 
20 d. — Vėl pradedama siųs
ti Rusijon iš Amerikos maši
nų įrankiai ir mašinos. Ru
sijos karo metu su Suomija 
J . A. Valstybėse buvo (pra
vestas moralinis embargo 
prieš Sov. Rusiją ir laisva A-
merikos industrialistų koope
racija buvo sustabdytas par
davimas Rusijai. 

Iš Londono pranešama, jog 
Anglija nori pirkti iš Rusijos 
ginklų, tankų ir bendrai karo 
medžiagos. 

Tie sluogsniai pareiškia ne nuosavybės į kitos. 

RUSIJOS KARIUOMENE 
VOKIETIJOS PASIENYJ ŽINIŲ SANTRAUKĄ 

ROMA, birželio 20 d. — BUKAREŠTAS, birželio 20 
Italijos oro laivyną* pravedė d- — Vyriausybės sluogsniai 
plačią oro ataką prieš Pran
cūzijos ir Anglijos bazes Vi-
duržemyj. Bombarduota Bi-
zerta, Ajacio, Porto Vecchio, 
Corsica, Kėny a ir Sudanas 
Paskandinta priešo naikintu
vas. 

gavo pranešimus, jog Rusijos 
kariuomenės didelis skaičius 

kijos pasienio, kuri yra Vo
kietijos globoj. 

Vokietijos motorizuotos da
lys siunčiamos Rytų Prūsijon 

ROMA, birželio 20. d. — 
Laukiama, jog kovos ta rp 
Prancūzijos i r Vokietijos su 
Itali ja sustos i r pasirašyta 
bufc ta ika penktadienį a r vė
liausia šeštadienį. 

perkeliamas nuo Besarabijos prie Lietuvos sienos, kurią pa 
pasienio į Vokietijos-Rusijos | skutiniuoju laiku okupavo Ru-
pasienį. '.sijos kariuomenė. 

Tie patys sluogsniai sako,1 Pabaltės kraštuose skleidžia-
jog didelis Rusijos kar iuome-mi nepatvirtinti gandai, jog 
nes skaičius koncentruojamas Prūsijoj vyksta Vokietijos ka-
buvusioj Lenkijoj prie Slova-| riuomenės pertvarkymai. 

KARDENAS PRIĖMĖ 
APSIGINKLAVIMO 
PROGRAMĄ 

LONDONAS, birželio 20 dJ MEXICO CITY, birželio 20 
— House of Commons p rade - j d . — Patikimi šaltiniai sako, 
jo antrąją slaptą posėdžių se- jog prezidentas Cardenas pri-
siją, kurioje sprendžiama vi- |šmė planą, pagal kurį, Jungti 

GOUMOTS, Prancūzija, bir
želio 20 d. — Rytinės Mugi-
not linijos a p s a i / i n i prancū
zų kariuomenė, bent f)0,000 

daus apsigynimas. [ kelias savaites Jungtines 
Valstvbės suteiktų Meksikai 
$10,000,000 paskola kuri būtų 

kovo mėnesi. 

zacijos tikslas buvo Ameriką 
įvelti karan Europoje. J i šū
kavo, kad nėra vėlu padėti 

MADRIDAS, birželio 20 d. 
— Susekus priešvalstybine or-

santarvės valstybėms, kad A- ganizaciją Ispanijoj suareštno 

ORAS 

BERLYNAS, birželio 20 d. suvartota apsiginklavimui. 
- Vokiečių submarinas pas- nėms Valstybėms padedant, 

kareivių, atidavė ginklus kandino priešo 8,000 tonų kro Meksikos ginkluotos pajėgos 
vinių laivą, o kitas p o v a n ^ būtų padidintos daugiau negu 
ninis laiveli paskandino tris keturgubai. 

ORO ATAKA ANGLIJOJ 
LONDONAS, birželio 18 d. 

— Vokietijos virš 100 lakūn\j 
vėl prevedė ataką Anglijoj, 
kuri tęsės penkias valandas. 
Atakoje žuvo šeši žmonės ir 
virš 60 sužeista. Tačiau me
džiaginių nuostolių padaryta 
nedaug. 

Vokiečių orlaivius paflitiko 
Anglijos kovos orlaiviai ii 
įpriešorlaivinės patrankos. Ko 
voje pašauta trys Vokietijos 
orlaiviai. 

Iš Jungtinių Amerikos Val
stybių daugelis šeimų pasi
siūlė priglausti Anglijos vai-

„ ., . . . .v. , | laivus palydovus. .Vokietijos 
PaS,daV"SUW S k a U T , e n : o t i e j i laivai P ^ o STABDYTAS vo du generolai ir 

skaičius karininkų. 

merikai tinkamiausias apsi- t a daug žmonių ir sukonfis-
draudimas yra gelbėti santar- knota nemaža ginklų ir sprog-
vei. Kol kas propagandistai stamosios medžiagos, 
nenori pasiduoti. Dabar iicį Susektoji organizacija buvo 

Prancūzijos kareiviams bu
vo įsakyta klausyti visų 

Chicago j i r apylinkėj: — Šveicarijos reikalavimų ir a-

prie Anglijos pakraščių 4,000 
tonų laivą. 

TALINAS, birželio 20 d. 
— Iš Leningrado traukiniu at 
vyko Sovietų atstovas A. H. 
Ždanovas, kuris prižiūrės 

• naujosios vyriausybės Estijoj 
MASKVA, birželio 20 d. ! sudarymą. 

SUSISIEKIMAS 
BORDEAUX birželio 20d.' Keleivinių orlaivių susisieki-! Tuo pat laiku iŠ Talino e-

Debesuota, šaltoka, daugiau- tiduoti ginklus be pasiprieši-į _ šiaurės Afrikoj vyksta suj m a s t a r p Maskvos, Rygos irj vakuojama civiliai gyvento -
sia šiaurryčių vėjas. Galima nimo. 

susimeta šaukti — padėti An- j globojama užsieny j 
glijai. leių. Ispanijos komunistų. 

gyvenan- Saulė teka 5:14 leidžias 

sirėmimai ta rp Prancūzijos ir Stockhclrao sustabdytas. I n - j a i . Pagal Rusijos reikalavi-
Bėgančius prancūzus prie- Italijos kariuomenės. Kovos tourist, sovietų kelionių agen mus; v i r s J - ^ ^ ^ 

ėmė Šveicarijos generolas vyks.a- prie Tunis ir Libijos, tiira, praneša, jog s u d i e k i - ventoju turi issikraustvh i 
Henri Guisan. [pasienio. ' m a s sustabdytas laikinai. mažesniuosius miestus. 
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14 «M> Pavienis numeris — te, 
•• uaiaUarouuns ir korespondentams raštų negažina, 

•. Beprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks.-
ai pašto lenktu. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
r trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač koreapon-
•enctjas sulig savo nuožizros. Korespondentų prašo ra-
vtl trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomąja mašinėle), 
•liekant didelius tarpus pataisymam*, vengiant pole-
•likos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
•ikraitln nededamos. 

<•»«•! OIUIIJ KauMt prisiunčiamos ssrenKalavua 
Catered ae Second-Claas Matter Mareli SI. 1910. at 

*bic»«o. lUinoia U n d e r t h e Aot of M a r e * *- 1*7». 

APŽVALGA Amerika Turės Daug Aukotis 

Stalino Čebatlaiziai 
Socialistų dienraštis "N-nos" ražo: "Štai 

Nepaisant ta, kada, kaip ir pernykščių avižų; šiemet gi 
kokin būdu Europoje baigsis numatomas avižų derlius iki 
šią kruviniausias karas, vie- l,02l,Q0Q,000 bušelių. < 
na aišku, kad karo nuniokuo- Ryžių d-eriius numatomai 
tiems ten kraštams nebus lem iki 14,500,000 bušelių ir san-

Stalino armija Lietuvą okupavo, ir komu-J ta išvengti bado ir ligų pa- dėliuose turima dar 3,000,000 
nistai ne tiktai nemato tame nieko blogo, vojų, kurie visados visur se- bušelių. 
bet susiriesdami keikia tuos, kurie keUa s a- ka paskui karus. Amerikos I Be to numatomas šiemei 
vo baisa prieš tą Maskvos smurtą! protingi žmonės šiandien dir- 1QQ,000,000 bušelių soy pupe-

" Komunistai elgiasi, kaip t ikn vergai. Jae b f t ^ m t ą ^ b e a t o d a i r o s ' i ^ d e r i i u s . . p G s v i e t ą p a s i d a i r i u s , l»na padaryt rogaže puodams 
stengiasi parodyti ištikimybę savo ponui. k w o d a m i p r i e § : s k i e i d ž i a i n a G e g užės 1 d, krašto sande-' * \ ... . > e i s t . Bet svarbiausia simbo-

propagandų Amerikai įsikišti liuose buvo 3,599,000 bušelių S^ndie inano^delnas išimti- ) į n § p u s ^ K f t i p ^ ^ g i f t u d ų 
Bet kadangi jie nepasiekia savo liežuviais 

' Stalino čebato, kurį jie trokšta nulaižyti, 
tai jie drapsto.purvais savo pono priešus". 

Pirmieji Žygiai 
Ragina Kovoti 

D. Klinga "Vienybėj", nurodęs Lietuvai 
pavojus, šitaip ragina su jais kovoti: 

karan. J ie žino, kad jei Ame
rika įsiveltų karan, tai ir šis 
kraštas greitai pajustų var
go ir skurdo pavojų. ,' 

obuolių, 75,620,000 svarų į f e , ° " ^ t e r i m s . Bet nebus pro ^ „ ^ y p a t u & , i a g , y g i a i 

d i n t ų v a i s i ų , 5O,0O0,CC(J s v a r ų 
fšaldintų daržovių. Tas yra' 

šalį ir vyrams pasiskaityti. 
Taigi, praiau. 

perviršis, nes neužilgo tų vai- Visi žinome, kad didžiausias 
, , moterų rūpestis visuomet bu-Kitaip bus jei Amerika nu- sių ir daržovių bus nauji der-' * l 

• , , i , . , . « I vo ir, žinoma, bus — nepasi-
sikratys karine prop<aganda n | liai Jus».o Paleckio • vyriausybė M jau pradėjo j "Pirmiausia visu griežtumu ir eneigingu- neklausys karštuolių, kurie | Tuo laiku sandeliuose buvo i i k t i n u o m a ^ o s - N e t i k **P*-

savo darbą, kuriuo ji vykdo Maskvos valia, mu kovoti prieš Kusijos penktąja koloną v a d u o j a s i jausmais, ne pro- 9,457,000 svarų sviesto/78,-! s U i k t l > ' * * ko«Ja ko<>on s u i& 

I' * ^ e i d ° £ € i m * P r i e Š m Ū S U l i e t u v i š k u s rudelius, komunis- ^ ^ ^ į v e l t i karanJ 6(K),000 svarų sūrio. Be t c , ' e l t i P a v a s a i l> v a s a r*> ™ d ^ l 
2. Atstatydino 'Lietuvos Aido" redakto- tus. Šie mūsų tautos išdavikai, kurie nuo ™ . . , , r /v - v , , , , , h - u:nnx:n:n : r • . : ir žiemą. Bet kadangi visi Pa-

nų. 
3. Išleido iš kalėjiuoo politinius kalinius. * 
Mums negaila, taip vadinamo "Smetoni

nio Seimo". J is nebuvo demokratiškai iš
rinktas. Jį sudarė išimtinai vieni tautinin
kai. Jį renkant nė viena kita politinė grupe 
neJUrėjo teisės savo kandidatų išstatyti. 

Visi diktatoriai panašiu būdu savo rinki
mus praveda. Taip renkama Italijoj, Vokie
tijoj, Sovietų Rusijoj, taip, buvo išrinktas 
Lietuvos Seimas ir pats prezidentas Sme-
* * ™ ^ , , . , i ;s*» itfir 

Mes nė kiek neabejojame, kad panašiu 

pat Lietuvos nepriklausomybes laikų mili
jonus nuodingų lietuvių tautai žodžių yra 
prirašę ir prikalbėję, kurie visą laiką ruo
šė Lietuvai pražūtį ir dabar Judos šypsą 
džiaugiasi, kad Lietuvai mirgės valanda ar
tinasi. Rusijos agentai lietuviuose turi būti 
izoliuoti, išskirti. Ne vienas lietuvis neturė
tų nė centu remti tų mūsų tautos puešų!., pasiaukojimu. Bet 'svarbu, 
Nė vienas lietuvis neturi ko nors bemlro tu-

Taip įvykus, karo neištikta 
Amerika virs svirnu, iš kurio 
aruodų nukentėjusi Europa 
galės būti maitinama. Nesvar-

dar galybės kiaušinių ir įvai
rių rūšių paukštienos. 

Turėta dar: 62,000,000 sva
rų jautienos, 614,000,000 sva-

fou, ar Europa bus maitina- rų kiaulienos,* 266,000,000 sva-
ma už ^pinigus, ar gal nemo- rų taukų, 3,570,C00 sv. avit. 
karnai — pačių amerikiečių nos, 4,014,000 sv. kondensuo-

kad ji bus vaduojama iš ba-
rėti su ta Judos klika! Jūs nelaimingi ir do pavojaus ir ji dėkos Aukš 
lengvatikiai, kurie auklėjote savo sunkiai 
uždirbtais centais tą raudonąją gyvatę savo 
antyje, atbuskite ir trenkite ją lauk! Jū? 

būdu rinkimus praves ir Paleckis. Bet kan- nelaimingi ubagai dvasioj, kurie manėt, kad 
didatų į seimo atstovus sąrašas bus visiškai ' ta gyvatė yra darbininkų gerovės karvelis, 
skirtingas. Jie jau bus ne be valstybiško j atsidarykite akis! 
ir tautiško nusistatymo, bet svetimos val
stybės interesams parsidavę. Jų lūpomis kai 

ciausiajani, kad Amerika ne
sikišo į karą. 

Žemes ūkio departamento 
sekretorius Wallace išleido 
statistikų apie numatomus 

Antras mūsų kovos būdas, tai propa- šiemet javų derlius ir apie 
gandą atkreipta prieš pačią Busiją. Kiek turimus maisto produktų iš

teklius. Jei Hitleriui ir Mus-

. . 

bės Sovietų Rusijos diktatorius Stalinas. Kai- m ū s ų .priemonės, laikas ir išgalės leidžia, 
bes ne už Lietuvos nepriklausomybę, ne ui I p r i e v i . s u p r o g u i r galimybių mes privalom 
Lietuvos žmonių gerovę, bet u | raudonąją i v a r y t į propagandą prieš raudonąją imperiją 
Rusija, už bolševiama. _ Rusiją. Ypatingai, Amerikos piliečiai, ku 

i akie rmsuuifti, .ai nerinkimai. Tai tau- r i e t i k k a d a t u r i p r o g o s įr galimybės nepra-
tos ir valstybės išdavimo aktas. j ieiskite progos daryti spaudimą į šio krašto 

Dieve duok, kad mes klystume taip prana
šaudami ir kalbėdami. Bet, atsižvelgiant į 

• susidariusias Lietuvos gyvenimo sąlygas, ki
taip bent tuo tarpu negalima kalbėti. Tai 
būtų lyg ir savęs prigaudinėjimas. 

'soliniui tektų matyti šias sta
tistikas, tikrai jie kokį laiką 
ir sąmonės netektų. 

Sandėliuose turima 288,000,-
000 .bušeliai kviečių perviršio. 

valdovus, ^ * g * M * * * § « « 0 . * 5 * » « H « h * * ^ k v ^ derliaus 

to pieno ir 207,740,000 svarų 
evaporuoto «pieno. 

Sekretorius Wallace pareiš
kia: 

«4' Turime pakankamai sau, 
pakankamai dėl karo šelpi
mui ir pakankamai atsargai. 
Šiandieninė mūsų problema 

| yra: nedidinti maisto gamy
bos, .bet teikti maistą visiems, 
kurie maisto reikalingi, kaip 
namie, taip svetur 

ryžiaus mad^ų karaliai buvo 
sumobilizuoti prieš nacišką 
"blikskregą," tai, atrodo, pa
čioms moterims reikėsią ma
das gamintis. O kadangi ka
ras, paprastai, neša ekonorai- moteris vyrai bus priversti la 

kalaujant, kad ši šalis vestų anti-nt >"'.'>ką: numatoma gauti apie 728,000,-

,»> 

Šis sekretoriaus pareiški
mas yra gražus tik teorijoje. 
Kas kita praktikoje. 

Antraštė pažymėjome, kad 
Amerika turės daug aukotis. 
Kai bus susimesta maisto per
viršį; {*\ti»&«ldin-ti . %?uken*ėju 

Negaila mums nė ' ' Lietuvos Aido' ' redak 
tioriaus, netekusio vietoe.Jis , aišku, nebuvo t a i į r \ i š a m pasauliui raudonojo barbariz-
žmonių draugas. Jis gynė tautininkų dikta- ' m o pavojų. Raudonasis caras Stalinas, Ifesa, 
tūr%. Bet mums gaila, kad Maskvos pasta- | n e v a l d o galingos militarės jėgos. Jis turi 
tytas " L . A . " redaktorius ne tik kad nebus t i k ę^ą g r a m o z dą . Bet jis yra pavojingas 
Lietuvos žmonių draugas, bet ir jų priešas n e k a i p mįiį.tarė jėga, bet kaipo baisi proto 
ir Lietuvos valstybės priešap. Vyriausiuoju 
redaktorium, taip kaip ir visos SovieJų Ru
sijos laikraščių, bus pats Stalinas. 

Gerai, kad paleido iš kalėjimo politinius 
kalinius. Jų tarpe galėjo būti visai nenusi
žengusių priei tautę, ir valstybę. Gal jie bu
vo uMaryti kalėjime vien tik dėl to, kad "XX Amž." rašo: Po Vilniaus sugrąžini-
pasipriesino tautininkų rėžimui, kad troako mo apie Vilnių išleista keletas naujų veika-
t į l ta ty t i Lietuvoje demokratiją. Bet tikrai lų: 1) Dr. J . Griniaus "Vilniaus meno pa-

politiką, kad griežtai naikintų jos penktąją, 
koloną — komunizmą. Taip pat kurie gali r ™ l w^3ftflOfK7< 
veikti į šios šalies spaudą, -privalo išnaudoti » W ^ W M i yra 67o,b00,00O, ^ a į ' Earopad, eia maisto k a i , 
visas progas kovoti prieš bendrą mūsų tau-] bušelių kornų, o šiemet tiki

masi gauti dar apie 2,700,000, 
000 bušelių. 

nių sunkumų, tai,' ryšium su 
mada, moterims priseis dau
giau žiūrėti ir vyro kišenės 
biudžeto. Lietuvoj jau apie 
tai galvojama ir viens, kits 
išeina net su pasiūlymais. Pa
vyzdžiui, koks tai Pane Kusi 
Kusi kauni kaim "Kuntaply" 
paskelbė moterims net Lietu
vos madų projektą. Jis tarp 
skamba: 

Skrybėlaites. Kadangi už
sieninių medžiagų dabar sun
ku gaut, todėl skrybėlaites 
teks gaminti iš vietinės me
džiagos: iš šiaudų arba iš 
karklų vytelių. Natūralios 
šiaud'ų spalvos skrybėlaitės 
tiks blondinėms, o iš vytelių 
— brunetėms. Taupumo at-

kaip yra tuščios visos mote
rys besivaikančios madas. 
Skrybėlaitė iš karklo vytelių 
turi irgi daug teigiamų savy
bių: ji yra labai patvari, pa
togi, o pasibaigus pavasario 
sezonui ją bus galima panau
dot vietoj kasės parsinešt iš 
krautuvės bulvėms. 

Batukai. Odai keleriopai pa
brangus, aišku, ne kiekviena 
moteris galės įsigyti elegan
tiškus batukus. Teks avėt že
maitiškom klumpėm. Tokias 

piktligė. O liga, kokia ji ibebūtų, yra bai
sesnis pavojus negu dešimt hitlerinių bLits-

Naujos Knygos Apie Vilnių 

žvilgiu cia bus didelis laime-nos tuojau ims kilti ir darbi-. . . . . . . . . , jimas nes kai tokia skrybe-
ninkams, turintiems mažus 
uždarbius, reikės daug vargti 

Turima 140,000,000 bušelių — aukotis. 

laite susidėvės iš jos bus ga-

luau gerbt, nes moteris, kiek
vienu atveįu nusimovusi nuo 
kojos klumpę vyrui gali pa
daryt sunkų kūno sužalojimą. 

Paltai. Meteorologų žinio
mis šiemet vasara bus labai 
karšta, todėl paltai visai ne
reikalingi. Iš viso moterims 
vasaros metu, paltus nešiot 
nepatartina, nes dėlto kyla 
šeimyniški nesusipratimai. 
Pav.: grįžai į namus su su
glamžytu paltu — vyras tuo
jau supras, kad buvai pasi
matyme ir kitą vakarą, žino
ma, tavęs vienos jau nebeleis. 

Lapes. Šį sezoną lapės (vi
sai nepasirodys, nes visos po
nios, ekonominių sunkumų 
prispaustos, savo lapes užsta
le lombardams. Bendrai, la
pėms vieta ne ant moterų pe
čių, bet zoologijos sode.'' 

Likviduo jamŲ Draugijų 
Reikalu 

negerai ir pavojinga, jei atidarė kalėjimo 
duria ir tautos ir valstybės išdavikams, šni-
pams, tiems, kurie norėjo sugriauti Lietu 
vos valstybę ir ją prijungti prie svetimos 
valstybės. 

Tikriausia taip yra: valstybės išdavikams 
laisvė, o ištikimiems tautos sūnams ir duk-
fcerims kalėjimas. 

Pirmieji Paleckio žygiai dar aiškiau bi-

minklai", 2) Dr. M. Vorobjovo *'Vilniaus 
menas' ' , 3) Milžino "O Šventasis Vilniau", 
4) Kun. Kiškio "Vilniaus Kalvarijos ' \ 5) 
V. Šauklio "Aušros Vartai" , 6) L. Turizmo 
Dr-jos prospektas "Vilnius", 7) Brazdžio
nio "Kunigaikščių niiestas", 8) Bįnkio 
"Keistutis pas Gediminą" ir k. Ruošiamasi 
išleisti: 1) Vilniaus m. s-bės leidinys apie 
so&tinę, 2) Milžino "Vilniaus Vartai ' ' ir k 

Daugelis lietuvių pašalpinių- Vadai ir organizacijos, 
draugijų i r įvairių klubų beî  suregistruokit savo darbus 
ratelių jau su'silikvidavo ir 
dar daugelis jų susilikviduos. 
Tai jau tokia joms paskirtis. 

Draugijoms likviduojantis 
arba jungiantis su kitomis or
ganizacijomis, reikia dėti pas
tangų, kad nesusiliikviduotų 
tų draugijų praeitis ir gražūs 
1 . . . , j . - I kitos) nueis 

darbai; jų buvę vadai arba| . . . 

Amerikos lietuvių organi
zacijų kūrimosi ir darbo me
džiaga turi būti neatidėlioja
mai renkama ir koncentruo
jama, nes jeigu ji nebus grei
tai surinkta, tai už metų-,ki 
tų (maksimum už dešimties 

rio's blogiau negu škotiškai — 
nepaprastai šykščiai. 

Būtų labai patriotinga ir 
svarbu, jei 'senieji veikėjai ii 
gyvosios organizacijos pasirū
pintų visą galimą statistine 
bei istorinę medžiagą apie lie 
tuvių draugijas, įstaigas ii 
asmenis surinkti ir į Konsu
latą su'sįųsti. Konsulatas tą 
medžiagą aptvarkys ir pzr-

Sveikatos Centruose 
Maitinami Vaikai 

VILNIUS (E). — Vilniaus 
sveikatos centruose kasdien 
maitinami apie 650 vaikų, su
sirandami tinkamesni butai, 
papildomas inventorius, kurio 
pradžioje beveik visai netu
rėta. Sveikatos centrams Vil
niuje tenka kiek kitaip veik-

luoja, kad mūsų brangi Lietuva netenka ne- Iš čia paminėtųjų knygų didžiausia yra 
priklausomybes, kad žiauri Rusijos bolševiko Dr. M. Vorobjovo "Vilniaus menas", kuris 
ranka ją prislėgė. daug kuo primena Dr. J. Griniaus knygr. 

Šių dviejų autorių veikalai yra patys rim
čiausi. Vorobjovo knyga yra daugiau albu-
minio pobūdžio su 80 didelių Vilniaus vaiz
dų, gražiai Spaudos Fondo išleista. Viduti
nes ai* net nedideles pajamas turinčiam žmo 

Saukime Masinius Susirinkimus 

duos spaudai bei atitinka \ ti, negu kurioje kitoje Lietu-
mojos Lietuvos įstaigoms, ku j vos dalyje, kur gyvenimas y-
riose ja galėtų naudotis ii ra normalus. Čia centruose 
žurnalistai, ir studentą,! ir vi vaikai globojami ne iki 6 me-

is kart* su" draugi- ** k i t i « t u d i ^ *™»**- *•*!** k a i ^ * * * J į / * . 7 m e " 
bus pasitarnauta ir Amerikos- tų, t. y. iki mokyklinio am-
liet.ivijai ir lietuvių tautrv. : žiaus. V.iso sveikatos centruo-

Kensulatas kviečia ir -prašoVae Vilniuje buvo užregistruo-
gijos protokolai, vėliavos, žen-j Šimtai kolonijų veikėjų ir vį s u s iįetUvių darbuotojus į ta nuo veikimo pradžios iki 
klai nebūtų sunaikinti, bet organizacijų yra nepaprastai ],jetuvišką darbą į Ameri- šiol 2,258 motinų ir vaikų, 
patektų į saugią vietą, kuri daug dirbę ir nusipelnę kaip 

nariai 
_, . _ ,. , , jomis .ir veikėjais į dulkes ar 

turėtų pasirūpinti, kad! į 
mirusios ar mirštančios d rau! ba kapus. 

būtų prieinama studijozams; Lietuvai, taip ir lietuvių tau-
ir istorikams, kurie galėtų a- tai — jų darbai yra už ta r i a 

vę jiem's ir jų šeimoms #ti-
tinkanms kreditus. Tuos kre
ditus reikalinga užfiksuoti. 

^ t | vakarą Oiicagoj saukiami du masiniai ^ų, gražiai Spaudos Fondo "išleista. Viduti- t e i t y s e n W medžiaga naudo-
lietuvių *H»nnfrinHfti. Vienas bus Dariaus- n e s u n e t nedideles pajamas turinčiam žmo- tis ir naujus veikalus kurti 
Girėno salėj, kitas — Lietuvių Auditorijoj. ^ u - kainos atžvilgiu prieinamesnė yra Dr. Jeigu kurie asmens ar drau-

Momentas reikalauga iš mūsų greitos ir j . O r i n i a i knyga, taip pat gražiai iliustrao- gijos turį senų organizacijų 
stiprios akcijos^iaekvieno sąmoningo Ue- te j , g r a ž i a i > i ž l e i s t a> Tačiau daugelis inteli- 'archyvus norėtų pavesti Lie-: T a c l a u t o n e S a l i m a P a d a r y u 

*~ ~ ~ ' " ' - ' A — gentų stengiasi įsigyti abi šias knygas. į tuvos įstaigoms ar Lietuvos)b e konkrečių faktų iš koloni-
Milžino " O Šven-tasb Vilniau" yra tre- j Konsulato globai, tai prašo-1 jų- ^iuo reikalu kolonijos kla-

čioji didesnė knyga apie Vilnių, nes turi j n a s u s i ž i n o t i m Lietuvos Kon' binamos jau kelintas mėnesis. 
net 274 pusi. Tačiau iliustracijų, informaci- , *.. . Hne. -. _. ,. i T̂  . , , , j - * , - :^:„ . 
. » . . . . , ., . T . sulatu Chicasoje, 100 E. Belle- Kai kurios kolonijos žinias 
jos ir meninio vertinimo atžvilgiu ji daug 
silpnesnė, nors parašyta būdingu, tik Milži
no vartojamu stilium. 

ko? Uetuvių nuopelnų ir gy
venimo aprašymo talką. 

Amerikos* senųjų lietuvių 

jų tarpe 1,387 vaikai, 495 kū
dikiai. Centruose apsilankė 
3,841 motina ir vaikas, gydy-

tuvio pareiga gyvai susirūpinti tautos liki
mu ir veikti Sėdėdami namie, skaitydami 
laikraščius ar klausydami skaudžias žinias 
apie Lietuva, savo pareigos nea.liksime Kei
kia rinktis į sales, reikia tartis, reikia veik
ti, reikia tarti savo žodį. 

Šiomis dienomis masiniai susirinkimai Lie
tuvos reikalais turėtų įvykti visose lietuvių 
kolonijose. Lietuvių veikėjų apsileidimas tik-
rai būtų nedovanotinas, jei ,aip pavojingu 
mūsų tautos gyvenimo momentu sed**'! ran
kas sudėję, liūdėtų, bet nieko neveiktų. 

Tautiečiai, žinokime, kad šiuo momentu 
tau t d raikai aja iš mūsų darbo, darbo ir dar 
darbo! 

dirbta ir padaryta labai daug.'tojo apžiūrėta 3,253 motinos 
Tuos darbus ir darbų vaisius ( i r vaikai, gailestingosios se-
reikaiinga sukataloguot. Tad šerys aplankė 128 motinas ir 
sukataloguokime. vaikus. Visoje Lietuvoje šiuo 

metu veikia 26 sveikatos /?ent-
L:.etuvo5 Konsulatas ^ ^ ^ Ueiuvo& M o t i . 

JO Kast Beibvue Place Mmjį [r V a ikams (ilohoti Or-
Chicago, Illinois 

vue Place. teikia labai gausiai o ka,i klfrJPLATINKITE "DRAUGE' 

ganizacijų Sąjungoe. 

S u i n \d ine jam i 
• variojamu vtuuum. • ^ '."' . "Ui'ct- ' 
Brazdžionis ir Binkis yra išleidę dailio- ją ir dabar žudo. Perdidelis lenkų pūtimasis, kios atmosferos, neleido čia įsistiprinti tai- j mo tOrOKUSta i 

šios literatūros veikalus apie Vilnių. 

Lenky Nusistatymas 

pūtimasis į mocarstvą, neleido jiems realiai kai, įsivėlė į karą, kurio galėjo išvengti, ir chieairoj policija suimdinė-
ir protingai galvoti. Vaidindama "mocarst- ne tiktai pati pražuvo, bet ir kitus įtraukė| m o t o r d k H s t u ^ ^ 
vą", Lenkija negalėjo susitarti su Sovietų . j nelaimes. Ir tie patys lenkai dar VLS tebe-

į Sąjunga ir tuo sudaryti šioje Europos da- svaičioja apie tuos pat imperialistinius tiks-
"Liet. Žinios' ' rašo: "Lenkų proto nerea-,iyje pastoviuno ir tikrumo, paremto tikru lus, apie tą pat grobuoniškumą. Todėl, kas 

luinas ar, gal, jo trūkumai, ne kartą jau pasitikėjimu ir vieni kitų nedirbtinų teisių po to galės .bent kokias tokiems lenkams 
Lenkiją pražudė; tos pačios klaidos Lenki-j gerbimu. Lenkija neleido čia Sudaryti tai-i reikšti žmoniškumo simpatijas?" . . 

laiko savo trenksmingo dvira
čių tratėjimo važinėdami gat
vėmis. L̂ ž tai numatytos bau
dos. 

•• . Į <r * 
' 

* Jk-
% . ' * • • 
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Pas Jaunimo Vadus 
Iš pasikalbėjimo su 

Kaziu Saunom. 
Dažnai senesniuosius gir

džiu skundžiantis, kad jauni-

Pnikiai. Xariai yra susipra 
te. Turinu' jau nario mokestį 
sumokėjusiu. ,"K) nariu. MŪSŲ 
kuopos nariai melsta sportą, 
todėl turime sudaro baseball 

mas vis blogėja ir blogėja,; tyma, kuriam vadovauja T. 
kad jis darosi mažiau besu- į Rudis. Lekavičius nupirko vi-
kalbamas su tėvais, kad ne- | sus baseball žaidimui reikia-
mokąs lietuviškai. Imu ta^mus prietaisus. 
jaunimą studijuoti, tenka 
daug padaryti oficialių ir zaeiniu darbu? 
draugiškų pss;.kall>čjimų. Tu-

— Ar pat e alinta* orfjani-

Man patinka veikti, dirbti 
riu pabrėžti, kad radau daug liet. organizacijose. Per daug 
džiuginančių reiškinių* beveik pareigų neapsiimu, nes noriu 
visi, su kuriais kalbėjau, pui- viski} atlikti gerai. Turiu no-
kiai moka lietuviškai, supran- rą ir patraukimų dirbti orga-
ta organizacinio lietuvių dar- nizacijose. 
bo reikšmę. — Ar (jauni lietuvišku laik

raščiu/ 
Kasdien gaunu "Draugų,' 

kiau vokiečių veliamų pradžios 
mokyklų. 

Tėveliai — Kazys ir Mari
jona — priklauso prie vioti-
nių Aušros parapijos druugi-
jų. Gyvename; 2249 W. 23rd 
Place. 

Kazys Saunoras yra malo-
nus ir nuoširdus jaunuolis. 
Man teko priklausyti jo kuo
pai ir stebėti, kaip tvarkingai 
ir draugiškai jis praveda su
sirinkimus ir juose kilusias 
diskusijas. Lai bujoja, Ka
zy, tavo vedama 24 kuopa! 

A. Skirtus. 

Štai nesenai sutinku viena
me parengime Kazį Saunorų, 
linksmų organizacijos narį ir 
veikėjų. Kazys dabartiniu me-

- i 

mėgstu skaityti žinias iš \Yest 
Sidės ir apie vyčius. Taip pat 
gaunu žurnalų "Vytį . ' ' tu pirmininkauja AVest Sidės 

Vyčių 24 kuopai. J is yra dar 
jaunas — 26 m. amžiaus. Prie skaityti ir kalbėti? 

Dainuok Apie Lietuvę 
Dainuok man dainas apie 

(Lietuvų, 
Dainas apie mylimų Nemunų, 
Apie lietuvaites mėlynakes 
Ir rūtom puoštas kasas auk

sines. 
Dainutėm mano širdį gaivini, 

- O kur išmokti lietuviškai Kai apie tėviškę man dainuoji, 
! Nes tavo dainutės neša mane 

Vyčių priklauso ketvirti me
tai. 

Tik iš tėvelių, nes nelankiau, Ten, kur yr ' tavo ir mano 
lietuviškos mokvklos nė kiek.1 (Tevyn* 

Kaip tavo kuopa veikia? Kodėl, aš pats nežinau. Lan-
I 

Kotryna Simonaitis. 

VAIZDAI Iš 1939 M. VYČIŲ DIENOS 

Knygų rinkinys apie 
Lietuvę 

Šių metų sausio-balandžio 
mėnesio "Bulletin of Biblio-
graphy" leidinyje* ramiame 
dr. Frank Hill (Aukštikalnio) 
anglų kalba knygų rinkini 
apie Lietuvų ir lietuvius. Pats 
rinkinys, susidedųs iš pen
kiasdešimt autorių, pavadin
tas "Lithuanian Bibliogra-
phy." Daug kartų nusiskun
džiama, kad neturime anglų 
kalba literatūros apie Lietu
vų ir lietuvius, bet dabar, pa
varčius (F. Hill "Lithuanian 
Bibliograpby" pasirodo, kad 
dar nesame taip neturtingi 
anglų kalba literatūroje apie 
Lietuvų. Tik svarbiausia, kad 
daug kartų rn.es patys nežino
me, kų turime, bei kur gali
ma gauti minėtos rūšies lite
ratūros. 

Kiekvienam norinčiam an
glu, kalba knygų bei įvairių 
leidinių apie lietuvų, pata
riame naudotis "Litbuanian 
Bibliograpby" rinkiniu, kur 
dėka dr. Frank Hill yra su 
žymėta knygų, leidiniai pava
dinimai, autorių vardai, kur 
spausdinta ir kiek kainuoja. 

Petras Bernotą. 

Edvardas Gale i• ir ius 

Pavasaris 
Marianapolyje 
Taip ilgai lauktas pavasaris 

(atėjo, 
Prikeldam's visų gamtų: 
Jau pasipuošė medžiai žalumu 
Ir pievose žiedai pabiro. 

Šv. Cecilijos Nukankinimas 

O, ar negražu, ar neroman-
> (tiška 
Pasigerėti gamtos burtais? 
Ir tais ^paukšteliais giesmi

ninkais 
Kur linksmų dainų traukia? 

Vakaras gaubia tylias alėjas, 
Žvaigždės spindi toliuos. 
Ak, kiek tyro laimės džiaug

s m o 
Nuskrenda žaliais kloniais. 

Kaip mintys skrenda dienos 
(jaunystės 

Tarp margų gėlių ir draugų, 
Kažin ar rastum tokį kampelį, 
Kur tavo širdžiai taip būtų 

(jauku. 

(Tęsinys) 

Scena 4. 
(Ta pati scena kaip antro

ji. Cecilija klūpo prieš &v. 
Marijos statula. Jos angelai 
sargai, stovėdami šalia, savo 
rankose laiko lelijų vainikų.) 

CECILIJA: O saldžiausio
ji Motina, mano sielos gelmės 
išreiškia pasitenkinimų ir 
džiaugsmingų padėkų. (Atsi
gręžia i angelus). Brangūs 
sargai, mano širdis greičiau 
plaka iš džiaugsmo. Ar mano 
sužadėtinis Valerijonas yra 

K ' l V V • ,1 

rikseionis f 
ANGELAI: Brangus vaike

li, Yalerijonas tuoj pats ateis] 
pasikalbėti. 

'ant Valerijono galvos.) Vale
rijonai, kaip lelijos yra sim
boliu jūsų skaistaus gyvenimo, 
taip tos rožės reiškia kankinio 
garbę, šioji diena, Valerijo
nai, yra tavo gimtadienis į 
geresnį, amžinųjį gyvenimų. 
(Angelai pranyksta). 

VALERIJONAS: Brangio
ji Cecilija. Dabar aš tikiu, 
kad Krikščionių Dievas yra 
tikrasis Dievas! Aš turėjau 
pasikalbėjimų su popiežium 
Urbonu, kaip tu man nurodei, 
ir dabar, Cecilija, aš tikreny
bėje esu Krikščionis. (Kalba 
nepaprastai džiaugdamasis). 

CECILIJA: (Paimdama jo 
rankas). O, brangusis Valeri-

(Įeina Valerijonas, apsiren-| j(m^ t o g ^ ^ t i k r a i n m n o 

g-ęs su metaliniais apsaugos 
šarvais, bet prisidengęs juos 

daro laiminga. Tuo reikalu aš 
maldavau, ir mūsų Motina 

su baltais rūbais. Pasirodo . švenčiausioji išklausė mano 
antras angelas, laikydamas 
savo rankose rožių vainikų). 

V A LE RIJ ONA S: (S! nibėda 
mas prie Cecilijos). Tegul bū
na pagarbintas Krikščiūnų 
Dievas !• Cecilija, ma^o &užie-

aš esu krikščionis! 
angelus jis 

Lėkite Svajones 
Lėkite, skriskite mano sva 

jos į aukštybes, į dangaus mė 
lynes, kur jūs laisvai gaji te 
skraidyti, kur galite gėrėtis 
puikiausiais Aukščiausio kuri
niais, kur galite laimę atrasti. 

Lėkite svajonės ant aukštų
jų kalnų, kur sniegu apdeng
tos viršūnės amžinai, kur ledų 
plotai karo ant uolų ir bedug
nių iš kur saulė arčiau atrodo 

iš kur menulis geriau matosi. 

Sekmadienį, birželio 23 d., 
įvyks L.U.C. susirinkimas, Be 
liajaus Studijoj, 514 E. Glstjduotinc 
St., 2:30 P. M. Vienas iš ne-Į (Pastebėdamas 
seniai baigusių odontologų, j puoja ant kelių). (Vartoti 
Algird Prūsas, paskaitys pa- spindinčių šviesų, švelnių mu-
skaitėle. Nariai yra prašomi zika kol angelai išeina), 
būti pasiruošiusiais diskusi-j PIRMASIS A N G E L A S. 
joms, dėl pasiūlytų pataisų Brangūs vaikeliai Kristuje. 

i ^ 

konstitucijoj 

Tik iki pirmadienio bus pri
imami prašymai dėl bonorari-
nės dovanos, kuri bus duoda
ma lietuviui moksleiviui, bai
gusiam Higb Scbool su pasi
žymėjimu. Prašymus siųsti 
L.U.C. Auxiliary Committee 
pirinininkui Cbarles J. Ru-
seckas, 5600 So. Eliaabeth St., 
Cbicago, 111. B. P. 

Mes esame atsiųsti apvaini
kuoti jus su amžinojo gyve
nimo vainikais. Tos baltos le 
lijos yra jūsų skaistaus gyve
nimo simbolis. (Uždeda lelijų 
vainikų ant Cecilijos galvos).j l o n u s k v a p a s e i n a f 

ANTRASIS A N G E L A S: j 
(Uždedamas rožių, vainikų) (Bus daugiau.) 

10J1 
maldos tavo reikalu. 

VALERIJONAS; (Parpul-
damas ant kelių prieš Motinos 
Šv. statulų) — 

,;urų Saldžiausioji Motina, 
žvaig'ždė, 

Kuri esi vadas keleivių, 

Ali, melsk nž mane! 

(Besimeldžiant Valerijonui 
įeina jo brolis, Tibuivrjus). 

T1BURC1JUS: (Nepapras
tai nustebės, traukia ji šalin). 
Valerijonai, kų visa tai reiš
kia? Kas tau atsitiko? Ar tu 
praradai protų. Tikrai, tu 
nesi krikščionis? (Žvalgyda
mas aplinkui) Iš kur tas ma-

Šiame vaizdely matome: 1) komiškas sportas — baseball žaidimas asilais, 2) au
tomobilio laimėtojas, 3) radio laimėtoja, 4) A. Dulskis, laimėjęs trečių dovanų. 

Mes savo galvose turime pa-, "DRAUGO". LABOR DAY 
likti laisvą kampelį, kuriame P I K N I K A S 

i 

galėtų sustoti kartais ir mū-1 RugSČjc 2 d., 1940 m. 
sų draugo nuomonė. Joubert V Y T A U T O P A R K E 

Palaiminti vra tie, kurie 
alksta ir trokšta teisingumo. 

Juoda duena ir laisvė. (Šve" 
carų patarle). 

Lėkite mano svajonės į di
džiausius ir nerimstančius 
okeanus ir ten mieruokita jų A c h i e v e t t l * - • P l a a i i e 
gilybes. * 

Lėkite svajonės į puikiau- Applications tor tlie L. L .C. 
šias atogrąžų girias ir tenai i Achitvement Plaąue will be 
paskeskite jų gaudesy, jų ga- aceepted through Monday, 
rome. June 23. Ali Litbuanian Higb 

Ūkite mano svajos, lėkite! Scbool graduates of February 
Jums ši žemė per maža, a n d June 1940 are eligible for 
Jus čionai galite mirti, nes this avvard. 

trokštate. j iĮ»he applicants or tbeir tea-
Lėkite, tenai aukštai, auk- c h e r s a r e t o submit to tbe 

štai ir būsit* gyvos, laisvos. c n a i r m a n ,of t b ? L.U.C. Auxi-
J. Fprh»las bary Committee — 

1N A 
Y O U R 

1SNT IT WORTH HAVING IT MADE BY A 
DEPENDABLE AND RELIABLE ARTIST TO 

i
"E ASSl'REI) OF LASTING SAT1SFAITION 

IR CONDITIONED BY REFRIGERATION 
FOR YOUR COMFORT 

IT COSTS NO MORE TO GO TO VVOLK 
1945 West 3 5 t h Street 

PHOHE LAFAYETTt Z 8 I 3 

Iš L.U.C. Gyvenimo 
Ne vienas iš L.U.C. narių 

laikė pirštus sukryžiavę, kad 
jų draugei Frances Boris ge
rai pasisektų jos pirmame 
viešame pasirodyme "Car-
men" operoje. Visti] pasiten
kinimui, ji įrodė galinti ge
rai kontroliuoti balsų ir vai
dybų. Jos balsas buvo lygus 
ir pilnas. Carmen charakteris 
buvo jos tiksliai atvaizduotas: 
drąsus, pilnas žaismingumo, 
koketiškumo, kartu su intry- | 
gomis. Bendrai, Frances savo 
rolę puikiai išpildė. | 

Charles J. Ruseckas, 
5600 So. Elizabeth St., 

Cbicago, 111. 

The contents of tbe letter 
is to contain the student's 
scholastic averag? for the 
four years, a list of extra — 
curricular activities partici-
pated in, and the special 
honors conferred on the stu-
dent. 

Didelės Fotografijos Tiktai 
#1200 Tuzinas 

.^ -^-M 
Į Padėti Pinigai ka« Mėnesį iki 11 Dienos. Neš Nuošimti Nao 1 Dieno* 

I TURTAS VIRŠ #4,900,000.00 
; ATSARGOS KAPITALAS - 5350.000.00 

iMihar mokam J l į * *i# P* 
ii m >uutri»> Ihmrtmi' n** 
*k*>la •»»•? narni ' iln #* •» 

! 

L.U.C. Auxiliary ineeting 
to be held at Fello\vship 
House, 831 W. 33rd Place, 
7:30 P. M. on Friday, June 
21. B. P . 

STANDARD 
FEDĖRAL 
SAVINGS 

and 
LOAN ASSOOJATIOR 

OF CHIOAGO 
JUSTIH MACKIEW1CH. Pre*. 

Gh&rtered bj l & OoTenunea< 
SAVINOS FKJJERAII* 

IN8TT RED 
• 

4192 ARCHEB A VENŲ t 
TEL. VTRGnflA 1141 

VAI,.: 9 iki 5 p. p. Trečiad.: 9 iki 12:00 p. fiežtad.; 9 Iki 8:00 T. T. t 
i ^^mmt i 

file:///Yest
http://rn.es


D R A U G A S Penktadieni*, h i r i 21 cL 1910 

TREČIAS DIDYSIS 
Rengia NEW CITY FURNITURe M ART 

Sekmadieni, Bipžeiio-Junc 2 3 Dieną, 1 9 4 0 
BIRUTES DARŽE - PRIE 7 9 t h ir ARCHER AVE. 

E i l N I S PIKNIKAS 
$1,500 Vertes Dovanų — Muz ka — Nevv City Rad»*o Orkestrą — 
Radio Žvaigždes — Komikai. Taipgi bus "Fashion Shovv" (dra
bužiai iš Ben Star Clothing Co., 4630 South Ashland Avenue). 

Visus kviečiame atsilankyti — RENGĖJAI 

LIETUVIAI DAKTARAI 

IŠ TĖVŲ KRAŠTO 

Lietuvos Žydai 
Parodavo Vilniuje 

Kaip Veikla Lietuvos 
"Stock Yard" 

Suvažiavimo dalyviai •; a-
ger.bč Lietuvi)'.- laisvos kovo-

Y I L N U S (K). - Gegnfes KAUNAS (E). - Pernai 
S «l. Vilniuje įvyko /.ydų ka- ".Maistas" supirko rekordini! 
rhj, dalyvavusiu Nepriklauso- gyvulių ir paukščių skaičių. 
vybėi kovose, >{Į-£OS suvažia- Didžiausias • 'Maisto" pirki 
vima>. uio objektas 1931) m., kaip iri 

visais kitais metais, buvo kiau' 
lf'<. Jų supirkta per 670,700. | 

tojus, padėdami vainiką ant Tai yra "Mais to" veikloje 
d-ro J . Basanavičiaus, kapo.1 rekordinis skaičius. Pereitais 
Istorinėje žydu uaagogoįje į- metais ".Maistas" supirko a-
vyko iškilmingos pamaldos — pie 72,000 raguočių. Iki šiol 
žuvusiu karių pagerbimas. Į- "Mais tas" ne vienais metais 
spūdingai pagiedotas Tautos nebuvo supirkęs tokio didelio 
himnas. Kabinas Fridas pasą-1 raguočių skaičiaus. Paukščių 
kO k.dbų. Vakare 500 organi-' supirkimas taip pat žymiai iš-
zuotų suvažiavimo dalyvių da plito. Pernai 'supirkta apie 
lyvavo vėliavos nuleidimo iš-1 1,512,G00 paukščių. Kkspor-
kihnesv. Po to "Mildos' sa- tas taip pat žymiai padidėjo,: 

jiems teikiama medicinos pa
galba ir kt. 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm. Krikštynom ir kito
kiem Bukietam Suteikiam Pa

tarnavimą. 

Linksmas Patarnavimas Visiems 

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

Tel. VARds 3146 
VALANDOS: Kuo 11 iki 12, 

2 iki 4 ir 7 iki 9 
Pinuadirninis: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

ftoStadieniais: 11 iki H 

OR. V, A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. , I a i Pįa akinius pritaikau. 

^«43j^mistedJ>lreet 
fei. CANal 5969 

UR. WAL1ER PHILLIPS 
trXL>XXOJAS 1XL Ui l i i iURliAS 
*ioa Vvest termak Road 

OFISO VALANUOS 
1 — 4 i t 6:3U — 6:JU vakare 

į į_ pagal Mutant. 

DR. F. G, MNSKUNAS 
i - i i i S l U i A N AAD SUitGEOA 

^IOS VVest termak Road 
uiiso tei. C AM ai ztio 

Oii:>u \a i . : z—± u #—9 
i^uo bo. Leavitt Su 

-fres. tel. CAflai U4Ua 

Nacių orinėmis bombomis sugriauti namai neišvardintame Britanijos mieste rytinėse pa
krantėse. 12 civilinių žuvo ir kelios dešimtys kitų sužeista. (Acme telephoto) 

Phone Viiginia 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
KUDAUSKA1 

HOLLV;WOOD INH Prop. 
svetainę reuducjaine susirinki 
inauis, pareina, vtstu\ėms ix vi 

-okiems parengimams. 
J4L<-1» VVEST 43KD STKEEa 

Chicago, lix. 

UK. V, E. oltULlNMI 
DANTISTAS 

4143 Suuui Miuitr Avenue 
leieiouas LArayette 3bou 

Antradieniais, Ketviitadieuiaia ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Asmand Ave. 
'lėk Y. AKUS uyyi. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
, Šeštadieniais. 

OR. MARLES SEGAL 

liuo'se. Odii gamybos šaka moję "Lopšelio" prieglaudo- rius Žiežmarių ir Kaišia-
vaikų darže-

nes pats fabrikas turi geriau kai, kurių 121 iki 1 metų am ' liai. Tuose darželiuose vaikai 
?i metų. Vai- yra maitinami, 

'^ilm-.kų mirtingumas pernai dėl, 

iėje įvyko iškilminga akade- J10rs 1939 metų eksporto sų-
,„;;., butM^io .i.Jv,..,,,, ».;„ ' i , i t - i- i-i Maistui7 yra labai artima, je dabar globojami 263 vai \ dorių, kur yra 
įuija, kui.ioje dalyvavo mm. lygos buvo labai sunkios del 
pirm. pav. K. Bizauskas, div. karo. Eksporto verte pyrei- i 

nAn wu- , « A.mi,, . k ™ ^ • • , ^ v s.'.n Lietuvoje žaliavų — gal-. zians ir 143 iki 
vadas hng. g;n. Leninis, oi m. tais metais buvo apie 30 nuos. ." . v. 
Stasys, apskrities, viršininkas' didesnė negu 1938 m. Ferei- VUU * W H U ? °\ f 
at>. pulk. Šlepetys ir J^omend. t l l metu "Mais to" eksporte į ° j e ™™°™*! ^ T ? f a b n , , , . r i . w. 
pulk. Kaunas. S*K buvo pa- vertė buvo (59,87 mil. lt. Imant' k * ' kmi* \ i lnių aprūpina me-; bnvo kiek padidėjęs, šiemet 

v4 v_, • - , ,„, ,.*.,,«;., • , i sos produktais. 1939 m 
puošta sūkiais: "Tegyvuoja pastarųjų .penkerių metų 

LĮLTUV1A1 DAKTARAI 

OR. P. ATKOČIŪNAS 

siautusios gripo epidemijom LIETUVIS ADVOKATAS 

. . 

Nepriklausoma Lietuva su "Mais to" eksportų į užsienį, stas 
Mai- r j i s siekia 3 nuoš. Vilniaus 

turėjo 25,078,.i79.43. "Lopšelio" prieglaudoje yra 
I brutto pelno. Išlaidų "Mais- 72 vaikai, beveik visi pames

tinukai. Draugija turi d.u sky 

Pirmą kartą per *U melagiui- žymiai pašoko. Buvo parduo 
te savo tautVeius organi "io- t a įvairių gaminių už 19,8 mil. 

• fa 'til. Ii M 

CHARLES E. ZEKAS 
ATTORNEY AT LAW 

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

Tel. Hemlock 1940 

DANTISTAS 
aprėdonu f i 4 4 6 S o . 49th Ct., Cicero, 111. 

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

Valandos: 10-12 ryte. 2-0, 7-0 R M. 

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: o — 8 popiet, 

•fc-4 u 0:30—8:30 vakare 

tai žy.ų"mojančius sostinės 
Lietuvos Jeruzalės gatvėse. 

Spaudos Fondas 
Išleido 90 Naujy 
Knygų 

KALNAS (K). — Koopera 
eijos B-vė "Spaudos Fondai'* 
turi apie 300 narių, kurių 
pajų suma siekia 13/JOO lt. 
Praėjusiais metate *'Spaudos 
Fondas" išleido 90 naujų kny 
j:ų, iŠ kurių apie 40 knygų —I 
dailiosios literatūros kūriniai.1 

Vienas iš svarbiausių W%MH 
dos Fondo" leidinių yra Lie
tuviškoji Enciklopedija. Ben-' 
drovfcs ptToitų metų balansą: 
suvestas 11,596.872 lt. sumai 

lt. Lžsienio ir vidaus rinkoje " L o p š e l y j e " 
pereitais metais "Maistas"i n j . ^ ^ ^ - r -j * , - , oci 7! Randasi 263 Vaikai 
pardavė savo prekių uz oU,7 
milijonų litų. 1939 m. "Mais-1 KAUNAS (E). — Kūdikių 
t a s " įsigijo odų fabrikų Šiau Gelbėjimo Draugijos išlaiko-

AMERICAN 
F 1 0 0 R j f -

ENAMEL 

V M < 

olf««t will not 
perch m—n mnė stepe 

with ttiis toush, *unkim 

I t T M I r 

Good Hr pat-

$1.15 
a quart 

Southw estern Paint 
AND 

Vali Paper Co. 
2338 SO. LEAVITT ST. 

Tel. MONroe 8172 
PETKAS t l l U L S K l S , »•>. 

SUTPAUKYIT 
NUO $30. IKI $100. 

FL00RENE 
FOR FLOORS 
ANOW00DWORK 
RtQUlREVNOPOLISHINC 

$499 NOT5LIPPERY 
^ G J S LA5T5 FORYCARJ 

Southwestern Paint 
AND 

Wall Paper Co. 
2338 SOUTH LEAVITT ST. 

Tel. MONroe 8172 
PETRAS CIBULSKIS, Sav. 

• — 

jff^j 
J\J[^ 

— . 

L// „//Ji 

Telefonas CANal 7329 

OR. P E 1 B J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIUURGAS 

2202 VVest Cermak Road 
Ui'lfciO VALAxNDU«: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
Sekmadicaiuis, unpgi pagal sutartį. 

lxes. Lelelonas bEįiiey 0454. 

4/zy bo. Asniana Ave. 
(2-tros lubos) 

TeL MIDway aabO Chicago, Iii. 
UFlbO VA_LANDOb: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2 iki 6 
vai. popiei ir uuo / IKI O:JU vai. vak. 

beh.iuad. uuo ĮQ mj. U vai. ryto. 

UK. MAUKiGt KAHN'" 
GYDYTOJAS IK o±tixvUKOAS 

4tK5t ^o. Asliland Avenue 
Tek lAi lds 0994 

liez. tel. PLAza 3200 
VALAMJOS: 
Nuo 10-12 v. ryto į 2-3 ir 7-8 v. vak. 
•Neueliouus uuo lu iki 12 vai, dicaj 

Perkant iš mūsų naujg. re-

frigeratorių už "oash" arba 

lengvais išmokėjimais. 

-d-iviuiai, visokių madų, uz ^.45 
pritaikyti akims, „u pilna garancija 
fcigzaujiuaviinas akių veltui. LeuoSį 
sulaužytą padarome už $1.0C. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustaviraas veltui 

Dr. Karolis Nurkal-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph F. Budriko 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos poB;et 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 S. Halsted St. 

Tel. Cicero 1484 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. lotos (Jat. 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 5557 

UR. FKANK C. KWINN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

lbol VVest 47th Mreet 
OVlHO VALANDOS: • 

2—4 ir 7—8:30 v. vakare 
ir pagal sutartį. 

Parduodame visų geriausių iš-

dirbyseių RE'FBIG KRATO

M U S IR NAMINIUS BAL

DUS — RAKANDUS. 

DABAR geriausia proga pirkti, n e s fabrikai užversti 
— o MES parduodame tiesiai iš FABRIKOS. 

KOMERCINIUS ŠALDYTUVUS — saliūnams, feno* 
riams .ir visokioms Įstaigoms parduodame labai leng
vais iSniokėjhnais — tiktai 25 CENTAI Į DIENĄ. 

* REFRIGERATORIAI * ELEKTRIKINIAI PEČIAI 
* ŠTOKERIAI * GESINIAI 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. ShiUs, inžinierius ir biznio vedėjas. 
3856 Archer Ave. Chicago, Illinois 

TEL. LAFAYETTE 6195 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

Dėl Pirkimo — Pataisymo 

<fgįNGr 

INSURED 

TAUrYKFT PER 
PAŠTĄ 

^ S P S? A f S e n 0 M o r ^ c ' i o Atmoksimo 
A i i ? f Ciceroj, Chicago j ir Apylinkėse 

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

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

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso teieionas PROspect 6737 
Namų telefonas VHtginia 2421 

DR. P. J. BEINAR. 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
&tt>0 bu. Halsted btreet 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtwortli 1612. 

Res. » YARds 3955. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 
Tel. YARds 2246 

DR. C. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47tn Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

VU.: Pirm., Ketvir., Seštad. 9 Iki 8 T. T.; Antr., Tre&ad. 9 ikJ 5~^į. 

DABAR MOKAME $\% Už PADĖTUS PINIGUsI 2 4 2 3 W. Marguette Road 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUTINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fed«iml Saving? and Loan Insurance Oorn., Washington, D. CL 

Res. 6958 So. Talinan Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office tel. HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

KLAUSYKIME 
Saltimiero Rytmetinių 
W. H. L P . " — 
LIETUVIŠKI! RADIO PROGRAMŲ 

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

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 KIL. 

PROspect 4050 

DR. STRiKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Mamų 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. 
Tek REPUUM i m 

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

DR. J. J. KOVVAft 
(Kowarskas) 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: KENwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
75b' VVest 35th St ree t 
Ofiso teL VIRgima 0036 

Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

Nedėlionus pagal sutartį. 

TeL CANal 0257 
Rez.. tel.: PROspect 6659 

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

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

I iki 0 TAi. Yakjtf* 

I 

I 
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Penktadienis biri 21 d., 194ff P R A; Ū G A S 

^ Iškilmingos 
Vestuves 

Pagerbė Parapijos 
Organizatorių 

Birželio 13 d., Lietuvių sve
tainėj, Šv. Antano parapijos 
komitetas buvo surengęs va
karėlį pagerbti Motieji) Ben-
doraitį, Šv. Antano parapijos 
organizatorių, kuris nuo | at 
pradžioms, per virš 20 metų, 
buvo parapijos pirmininku. 

Publikos susirinko virš šim 
tas, nors, pagal M. B. užsi-
tarnavinio, parapijonų turėjo 
skaitlingiau dalyvauti. 

Per vakariene M. Bendorai-
eiui sudėta gražių linkėjimų. 
Programos vedėjas I). B. Brai 

kant parapijonus ir mokes
čius. 

M. Bendoraitis suorganiza
vo ir Šv. Antano draugyste, 
kuri ir šiandien gerai gyvuo
ja, 

M. Bendoraitis tikrai užsi
pelnė didelės pagarbos už ne
nuilstanti pasidarbavimą pa-' 
rapijos naudai. 

Gyvuok dar ilgiausius me
tus! 
Spaudos rėmėjai 

Dr. J. J. Sinis atnaujino 
"Draugo*' pren., J . Juškevi
čienė tapo nauja "Draugo", 
skaitytoja. >)i yra veikli Fed. 
4 skyriuje. Jos dukrelė pra-

linias ir gerai prasilavinęs 
muzikoje. 

Vestuves 

Dar valandų prieš paskuti
nes šv. ALišias žmonės pradė
jo rinktis į bažnyčių. Dėl ves
tuvių viskas buvo prirengta. 
Kai tik .jaunavedžiai įžengė 
į bažnyčių, varg. Juozas Bla
žys pradėjo groti gražiais, 14 
tūkstančių vertės, vargonais. 

Iš viso buvo septynios po
ros palydovų. Jie visi užėmė 
savo vietas <prie altoriaus tam 
tikrai paskirtose vietose. 

Iš zakristijos išėjo kun. A. 
Jagminas iš Cbicagos, kun. 

i _ 
Įėjo valgyti, gerti ko tik no
rėjo ir kiek norėjo. 

(Jalų gale prasidėjo svečių 
perstatymas o jų buvo iŠ vi-j 
sur. Buvo iš Omalios, Nebras-! 
ka, iš Chieagos, 111., iš (Jary, 
Ind., iš Clevelando, ()., Pitt,-
burgb, Pa., ir Homestead, Pa. 
Vieni gražiai pakalbėjo, kaip : 

kun. Jagminas, kiti tik taįp 
sau palinkėjo jaunavedžiams 
laimės, bet viskas gražiai išė
jo. Vestuvėse svečiai linksmi
nosi iki vėlam laikui. 

Ten buvęs 

D. 

lią paaiškinęs vakarėlio t ik* d ^ ° mokintis slaugės profe-
lų, pakvietė flle dalyvių: M. ^J055-
Šimonį, P. Urybų, V. Sher-
manų, A. Yuršį, J. A. Blažį, 
kun. I. F. Boreišį, kurie pla
čiai nušvietė M. Bendora.ičio 
pasidarbavimų. Po to D. B. 
Brazis įteikė M. Bendoraičiui 
dovaną nuo parapijos. 

Ant galo M. Bendoraitis dė
kojo vakarėlio rengėjams ir 
visiems dalyvavusiems. Atsi
stojimu triukšmingu rankų 
plojimu pagerbtas žymus vei
kėjas. 

Kun. Boreišiui priminus a-
pie ilgametį buvusį parapijos 
iždininkų Jurgį Sakalauskų, 
kuris irgi daug dirbys -para
pijai, visi taip pat pasveiki
no. Po vakarienės buvo vai
šės su pasilinksminimu. 

M. Bendoraitis, atvykęs |j 
J 

Linkime pasisekimo. 

Birž. -23 d,, Capital Park 
bus seserų Šv. Antano para
pijos piknika's motiniško na
mo naudai. Seserys visus ge
raširdžius katalikus kvie/-ia 
dalyvauti jų metiniame pik
nike. Seserys daug darbo įde
da mokinime vaikų ir labai 
daug pasitarnauja bažnyčios 

Bukšąitė — Mrs. Cress 
Sekmadienį, birželio 16 d., 

buvo iškilmingos vestuvės 
Delfinos Bakšaitės ir Juozo 
Kreseausko (Cress), šv. An
tano parapijoje. Aš į tas ves
tuves atvykau dar šeštadie
nio vakare. Tuojau man teko 
pasimatyti su kun. Ig. Borei-
šiu, tos parapijos klebonu. Jis 
visados yra toks malonus, prie 
lankus ir draugiškas. Jau pra
slinko apie dvidešimts metų, 
kai jis suorganizavo tų para

d e ' 

Omaho.- į r i J. Jusev.ičius iš 
vietinis klebonas, kun. I. Bo-
reišis, kuris suteikė Moterys-' 
tės Sakramentų ir prasidėjo' 
iškilmingos Mišios su trimis 
kunigais. Per šv. Mišias baž
nyčia buvo pilna žmonių. Vi
si karštai meldėsi, o varg. J. 
Blažys su savo choristais la
bai gražiai giedojo. Tuojau 
po šv. Mišių jaunavedžiai iš-i 
vyko nusifotografuoti. 
Puotos 

Dar keletas dienų prieš ves. 
pija ir čia klebonauja, o vis,' tuves Bakšaičių pakviestos' 

i atrodo jaunas, stiprus ir vi-, sumanios šeimininkės priren-

Gražiai Pagerbta 
Seserys Pranciškietes 

Birželio 2 d. Moterų Sų-gos 
64 kuopa, mokslo metų bai
gimo proga, surengė pagerb-
tuves Šv. Pranciškaus sese
rims Šv. Antano parapijoj. 

Pramogėlė įvyko mokykloj. 
Narių dalyvavo gražus būrys. 
Atsilankė ir viešnių. 

Laikas linksmai praleistas. 
Pasivaišinta. Seserys, už jų 

! sai nepasenę/s. puošime. Uz tą sunkų jų dar-1 * v . 
. . . • i I Būti Detroite ir nepamatv 

bą parodvkime joms pnelan- . J^ * 

ge 

kuiną skaitlingai 
mi piknike. 

dalyvauda-

Lietuviai labai susirūpinę 
Lietuvos likimu. Tik komu
nistinė grupė džiaugiasi, kad 
burliokai vėl sutrempė Lie
tuvos laisvę. KorcJ>p. 

visus valgius puotai. Tuo
jau po vestuvių ir pamaldų 

ti varg. Juozo Blažio būtų bažnyčioje, svečiai išVyko j 
nedovanotina. Mat, ir jis čia svetainę, kur laukė pietūs, 
ilgai darbuojasi, yra visų tavy- Ir ko tenai nebuvo! Visi ga-

C L A S S I F I E D 

Detroitą 1902 m., būdamas1 

pilnas energijos, rūpinosi lie- S u s i r i n k i m a s 
tuvybės reikalais. Organizuo-i \# j ^ R . K . Federacijos 4 
jant šv. Jurgio parapiją, pri-į s ^ mėnesinis sus-mas įvyks 
sidėjo prie darbo ir buvo ii-j birželio 24 d., Šv. Jurgio pa-
gą laiką parapijos veikėjas, j r a p # sVetainėj, 8 vai. vak. 
Pasikalbėjęs su kun. F. K e-j Kviečiame visus 'skaitlingai 
nkėšiu sutarė suorganizuoti! dalyvauti bendrame katalikų 
šv. Antano parapiją, kas ir̂  veikime. A. A-
padaryta 1918 m. Jam, kai-Įo """ 
sumanytojui, tuo metu reikė
jo daug dirbti, ypatingai ren-

PARDAVIMUI KRAVTVVfe 
Sporto reikmenys, meškeriojimo }-
rankiai cigarai, tobakas, šalta ko
še, saldaines, mokyklos reikmenys, 
ir kitas tavoras. įsteigta 10 metų. 
Parduosiu tiktai už cash. Agentai 
nepageidaujami. Atsišaukite: 2519 
West 03rd Street, tel. PROspect 
6430. 

P A R D A V I M U NAMAS 
Pardavimui 6 kambarių mūrinis 
bungalow Marąuette Parke. Karštu 
vandeniu apšildomas. 2 karų gara« 
džius. Kaina- prieinama. 6012 South 
1-airfield A v c . tel. REPubl ic 8657. 

— v • P i r m o s R ū š i e s 
JUODŽEMIS 

gėlynams ir žolynams 
Parduodame bušeliais ar vežimais 
t bušelis 25e; 5 bušeliai $1.00; 

15 bušeliu $2.50. 
STANLEY GAVCUS, 

110 So. Ridgeland Ave. 
WORTH, ILLINOIS 

Tel Oak Lawn 193J-1 

CONRAD 
Fotografas 

Studija jrtngta pu
mos ru&its HU mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis D a r b a r 
G a r a n t u o t a s 

420 West 63rd Street j 
T«L: Biznio — ENGUmood 5 8 8 ^ 

— ENGHewood 6840. J 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

- NATHAN 
KANTEB 
MUTUAL 
LlQUOR 

> co. 
•v 

YVholesale 
4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

LABAI PIGIAI 
storas, i r 3 i'letal — mūro namas. 
Karštu vandeniu apšildomas. Ken-
dos $50. į mSnesį. 18-tos gatvSs a-
pylinkėje. Mainysiu ant lotų ar kei 
lių akerų žemės ar mažos farmos, 
netoli Chieagos. Rašykite arba at
silankykite: 4614 So. Paulina St. 
(antrame aukšte) . 

PARDAVIMUI A R MALNYMUI 
Norime išmainyti 2 fletu po 6 

kambarius namą Brighton Parke 
ant mažesnio. Atsišaukite: 

3944 So. Artesian Ave. 
> i • ' • ' " \ 

SALUTARAS BITTERS 
Jeigu nori būti sveikas nepamiršk, 
kad Salutaras Bittcris duoda ge
rą apetitą ir prašalina užkietė
jimą vidurių, užlaiko juos Švariai: 

>. 

W O I K S T U D I O ! 
I94«; VVest 3 5 s Street 

prašalina v i a u s nereikalingus 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
Namu Grindis 

"DUSTLESS- FLOOR SANDING" 
Apkainavii*a» Pykai — 

%6 Metų Patyrimo 
Darbas Gvnrantuota* 

D61 Specialių Sąlygų 
Šaukite Dabar 

COMPLETU PLOOR SERV1CK 
Telefonas Normai 4799 

PARDAVIMAI NAMAS I R BIZNIS 

:% 
\ D \ A N ( KD PVOTOC KAPU ^ 

1.0* KST POSS1R1.E t>Rk't> 

l'HONE I.AFAYETTE 2S13 

» Sis 'fo 
$k 

% 

Pastovumas 
Tą liudija įstaigos 44-rių mėty gyvavimas. 

daiktus, kurie nuodija kūną, su
teikia gerą virškinimą ir sutvir
tina visą sistemą. Vartok Saluta
ras Stomach Bitters, būsi svei
kas. Galima . gauti aptiekose, yi-
aose užeigose, arba nuo išdirbčjiį. 

S A L i r T A E A S STOMACH 
B I T T E R S 

639 W e s t 18tn St., Chicago, 111. 
TeL C A N A L 1133 

REIKALINGA DARBININKĖ 

Reikalinga darbininkė bendram na
mų ruošos darbui. 4 kambarių bū
tas. Skalbimas. 3 žmonės. Pasilikti 
vakarais. Atsišaukite iš .ryto tele
fonu: JUNiper 1758. 

REIKALINGA DARBININKĖ a 
Reikalinga kiek patyrusi receptio-
nist fotografo studijoj. Amžiaus 
tarp 2 5 ir 40 metų ir baigusi High 
School. Atsišaukite: 420 \V. «3rd 
Street. Chieago, 111. 

i 
M bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
samu, kurie yra savininkų apgyventa. Neras iu 
taogeanėa vietos taupyti savo pinigus. 

JR1GYK1TE N A M Ą P E R M C S Ų LENGVO 
IŠMOKĖJIMO P L A N Ą , A N T U X ^ M E T U I 

m -nzy 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Caluniet 4118 los. M. Moceria, Secy 
UKMttai atekvlcno taupytojo apdrausti 

r^edenitneje įstaigoje. 

PARDAVIMUI NAAZMi 

t-ardavnnui S-fletų namas Brldgt, 
wurte. AlsisauKlte; Razliiui-ra& Ltau 
> iii.t. 2H1M tMiulh VVallaoe Mtrcei. 

PARDAVLVIUI NAMAS 
Pardavi^nui moderniškas .2 fletų, 

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

6825 So. Waslttenaw Ave. 
(pirmas aukštas.) 

V SSB 

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui Fran and Bddie's Tav-
ern. ant Archer Avenue vieškelio ir 
Kean Avenue — 1 blokas šioj pusėj 
Tautiškų kapinių. Parsiduoda biz
nis, fiksčeriai, stakas; viskas gatava. 
Biznis gerai išdirbtas. Lietuviams 
gerai žinoma vieta. Atsišaukite: 
Ed. J. Kuhaitis, Archer and Kean 
Avenue, Justlce, Ulinois. Tel. Willow 
Springs 1067. 

VASAROTOJAMS ATYDA 
Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro ir prie upės — netoli miestelio. 
Geras privažiavimas su automobi
liu ar traukiniu. 62 mylios nuo Chi
eagos. Kelias 83 ir 45. Kreipkitės į: 
Peter Bernotas, B o s 77, SUver Lake, 
Wi*coaata. 

Pardavimui namas, 6 kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Taverno fiksčeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai, l landasi anl 
6 3-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo
nas PROupect 30 7 S. 

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORCrIČIŲ 

nuo 1 iki 20 metų. Visai lengvais 
nignesiniais atmokgjimais. Dėl pla
tesnių informacijų, kreipkitės į: 
GEDIMINAS BUILDING & 

LOAN ASS0CIATI0N 
4425 South Fairfield Avenue 

Tel. IiAFayette 8248 

REIKALINGA LAIKINAI — 
Janitorlaus pagelblninkas. Turi būti 
ūnijonistas. Atsišaukite: 1821 South 
La\viulale Avenue. (Antrame aukšte) . 

PARDAVIMUI 
Taverna — pilnai Jrengta. Gyvena
mieji kambariai užpakalyje. Atsi
šaukite: Toni Self, 4»0O Woat 14th 
KtrtHM. Oict'ro. Illinois. 

PAIEŠKOJIMAS 
Paieškau bxolį Stanislovą Kinderį ir 
seserj 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 Kimleris, 2565 Montrose 
Avenue, Cliieaco. Illinois. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui 2 aukštų mūrinis namas, 
3 f lėtai: 4, 6, ir 7 kambariai. Karš
tu vandeniu apšildomas. Randasi ar
t i mokyklos ir bažnvčios. Kreipkitės: 
2130 VVest 22nd Piaee, Chieago. 

REIKALINGAS SALES 
MENEDŽERIUS 

Turi būti patyręs ši lumos inžinie
rius arba arkitektas. Naujas iš
radimas kuris neturi kompetici-
jos visose Suvienytuose Valstijose. 
Rašykite: Kaz Heat Intensifier 
Corp.. 4708 So. YVestern Avenue 
Chieago, 111. 
Lietuviai inžinieriai, nepraleiskit 
šios progos. 

REIKALINGI PARDAVĖJAI 
Gerai susipažinę su ši lumos sis
tema. Naujas išradimas, kuris ne
turi kompeticijos, bus plečiamas 
per visą Ameriką. Atsišaukite: 
Kaz Heat Intensifier Corp. 4708 
So. VVestern Ave.. Chieago, m. , 
TeL Virginia 8789. 

i 

gražų darbą, apdovanotos gra 
žioniis dovanomis ir likusiu 
vakarėlio pelnu. 

Vyresnioji sesuo Elizabeth 
buvo labai nustebinta "sur-
prizu", nuoširdžiai dėkojo 
rengėjoms, aukotojoms ir da
lyvėm*. DSkingofe ir visos 
seservs.. 

Prie surengimo pramogėlės 
prisidėjo aukomis šios narės: 
O. (Jrybienė, O. Šimonienė, J . 
Sakalauskienė, P. Ambrasie-
nė, A. Ambrasienė, H. Wall, 
P. (josf-evskienė, T. Blažienė, 
K. Rukšenienė, A. Brazienė, 
A. Šaltienė, M. Jurkūnienė,| 
A. Stankienė, G. Šila.ikieiuy 

_ i 

S. Bivainiene, S. Podžiuvie-; 
nė, K. Marksienė, V. Kulbo-
kienė, E. Talandienė, O. Ni-
eelienė, O. Puišienė ir viešnia 
0. Ivanauskienė. Po didelę 
kasę maisto ir vaisių įteikė 
są-eių Podžių ir Šilaikių šei
mos. 

Rengimo komisijoj pasidar
bavo: O. Šimonienė, J. Saka
lauskienė, K. Rukšenienė, T. 

Blažienė, A. Ambrasienė* 
Joms pagelbėjo pinu. O. G r y 
bienė ir P. Ambrasienė. Ren
gimo komisija nuoširdžiai dė» 
koja aukotojoms ir dalyvėms." 

Koresp. A. A. 

.. * 

Iš Mot. Sę-gos 64 kp. 
Susirinkimo 

Birželio 13 d. Moterų Sa
gos 64 kp. niėn. sus-ma'3 ir 
vyko Šv. Antano parap. mo
kyklos kambary. 

Susirinkime atidarė pirm. 
O. Grybienė malda, 

Į sus-mą atsilankė ir vieš
nia Sodalieijos pirm. Bacvins-
kaitė. 

Praeito sus-mo nutarimų 
užrašai perskaityti ir vien
balsiai priimti. 

Naujai kuopon jsirašė vie
na buvusi 64 kp. iš pirmųjų 
narių M. AVenzbergienė. Su
sirinkimas džiaugsmingai pri
ėmė. O. Nieelienė pranešė, 
kad jos dukteriai, narei A. 

(Tęsižys^KDusl.) 

Budriko Milžiniškas Refrigeratorių 
IŠPARDAVIMAS 

UeLuxe, .1940 Refrigeratoriai, verti $199.50, po <-| - | g . g g 

1940 Standard Refrigeratoriai, po ^89*50 i r 9̂9 50 
5 ir 10 metų garancija. Išmokėjimai po 15 centų į dieną. 

AVestingliouse, Pbilco, Norge, General Electric, Kelvinator, Crosley, Hot Point ir 
kitų visų geriausių išdirbysčių. 

jg jg p-.«a 

HS&V v%-( 

QUALITY-BUILT 

7 CU. FT 
FAMILY SIZE 

The finest refrigerator ever 
offered at this priee! A sensa-
tional value in ilself . . . and 
by buying now you get the 
eleetrie cloek FREE. Look at 
these "de luxe" ąuality fea-
tures: 
• Ha ndsome One-Piece Steel Cabi-

neU 

• Dnrable Dulux Exterior, perina-
nently white. 

• Acid-Rcsisting Porcelain Interior. 

• Wide, Oversize Freeiing Unlt witlt 
self-cloeing swing typ« door. 

• Hermelically Sealed Power l,'nit 
« . . quiet, powcrful, economical. 

Many m ore fine feature* ! 

• * it * 

GETTHIS 

GIFT 
t# ; l O * » * 

IHCV 0 0 ^ G 
M* 

t*ort CHO* f V ^ 

KUPONAS DĖL DOVANŲ DYKAI 
Su šiuo kuponu gausit dj-kai gražy uzbona 

Vaidas 

Adresas 

1941 Mėty Radio Išpardavimas 
RCA. Victor, Philco, Zenitb ir kiti, 6 ir 8 tūbų, gražiuose kabinetuose, parsiduoda 
Po ^ 3 4 . 9 5 10> H i r 15 tūbų, po $ 4 9 . 5 0 Nuolaida už jūsų seną radio. 

Jos. Budrik 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417 S. Halsted Street 
Telefonas YARds 3088 

Žymus radio programas loi<lžiamas iš stolies \V(TL 97U kil. įiedolios vak., 9 vai.: Makalai, dainos. 

i i imm mm mm . « . . • « • . — . — — — — — . — 
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Detroito Lietuvių 
inios 

(Tęsinys iš 5 pusi.} 

rowaI.<ky padaryta operaH-
. Nutarta nupirkti dovaną. 
>|pris skiriamas iš kp. iždo, 
kitus nares sudėjo. Dovanų 
poniams komisijoj yra K. 
ukšeniene ir A. Brazienė. 
Raportą iš rengtos pramo

gos seserims pagerbti išdavė! 
kom. narė O. Šimoniene. Var
du rengimo konuisijos dėkojo 
oi aukas. 

Rengtas iivažiavimas dėl 
langelio supuolu>iu parengi

mų, atidėtas ant toliau. Pa
likta rūpintis rengimo komi
sijai, kurią sudaro: O. <iry-
hienė, A. Stankienė, A. A111-
brasienė. Koresp. A. A. 

DEHOCRATIC 
NATIONAL COMMITTEE 

Birželio 15 d. staiga mirė 
narės Onos Nicelienės vyras. 

Sajungietės 04 kuopos sa
vo narei reiškia nuoširdžių 
užuojautų liūdesio valandoje. 

Lai Aukščiausias ramina 
skaudančių širdj. 

64 kp. l;ajungietės 

EAST SIDE 
Nuoširdi Padėka 

Rengiasi Vykti Į 
Dainy Švente 

Daugelis AVyoming Klonio 
Lietuvių dainos mėgėju ren
giasi dalyvauti dainų šven
tėj, kurių rengia Schuylkill 
ap-krities lietuvių parapijų ir 
Naujalio vyrų chorai šių me
tų birže!.5o 30, Lakeside par
ko paviljone. Reik pastebėt, 
kad ir . Schuylkill apskrities 
žmonės paprastai gausiai da
lyvauja kiekviename svarbes
niame AVvoming Klonio lie-
tuvių parengime. Toks kai
myniškas santykiavimas vra 
labai girtinas ir jj vertu pa
la ik vti. 

patekės Vokietijos rankosna, 
gali pasileisti skersai Atlan
to. 

"Ka< žino", pareiškė minis-
teris pirmininkas, "bet vo
kiečiai gali perplaukti okea
nų naujai užgrobto laivyno 

i pagalba, kad užkariautų nau-
jų žemių/\ 

VILNIUS. — Nuo Vilniaus 
I atgavimo iki šios dienos Vil-
! niaus a^kri tyje įsteigta 16 
j jaunųjų ūkininkų ratelių, ku
rie turi 540 narių. Visoje Ry
tų Lietuvoje šiuo laiku veikia 
34 jaunųjų ūkininkų rateliai 
su daugiau kaip 1,000 narių. 

Į Chieagą susirinkę demokratų p«artijos nacionalinio ko 
miteto viršininkai pasitvarkyti partijos suvažiavimui, kurs 
prasidės liepos 15 d. Iš kairės pusės: Oliver A. Quayle, Jr., 
iždininkas, David E. Fitzgerald, Conneeticuto komitininkas, 
James Farley pirmininkas, ir Charles Michelson, publikaci
jas direktorius. (Acme telephoto) 

Norime pareikšti nuoširdžių'*^ 
padėkų visiems, kurie prisi
dėjo prie pikniko sėkmingu
mo, birželio 2 d., Birutės dar
že. 

Aėiū klebonui, kuris para
gino parapijiečius dalyvauti 
piknike, taipgi Rėmėjų Drau 
gijcs. nar.iams, kurie taip stro
piai darbuojasi ir visiems au
kotojams ir dalyviams, kurie 
taip skaitlingai atsilankė. 

Gryno pelno liko $278. 

KAS GIRDĖT KITUR 
^ 

Bus šaunus 
Pagerbimo 
Bankietas 

4> 

TAIKOS PASIRAŠYMĄ 
GALI NUTĘSTI 

Vokietijos trumpų bangų 
ra;'.:o pareiškimu labai gali
ma, jog Vokietija gali nutęs
ti taikos pasirašymų net pen
kias savaites. 

Berlyno stotis pranešime 
Amerikos klausytojams pa
reiškė, jog 1918 m. sąjungi
ninkai tik po penkių savaičių 
pasirašę taikų. Per tų laikų 
be reikalo žuvę tūkstančiai 
Vokietijos kariu.. 

F O R 
I T C H I N G 

S K I N 
Ar kenčiate oiežiejimą. 
nudegimą, arba odos ligą? 
Nekentėkit! Žemo per 30 
meto gelbėjo žmonėms. Pa
salina eczema. išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemu 
šiandieni Visuose aptieko 
ne SSc. 60c SI .00. icmo 

I F O R S K I N I R R I T A T l Q f > 

T 

FOR DELICIOUS 
SNACKS . . . 

*r 

Wilkes Barre, Pa. — Ne
užilgo turėsime progų pasi
džiaugti ir iškilmingai pager 
bti sidabrinį jubiliejų kuni
gystes kun. J. K. Miliausko, 

Seserys Pranciškietesj klebono Šv. Trejybes parapi-
jtfft. 

Jei esi akmuo pasidaryk Liepos 15 dienų, 1940 me
tais, sukanka 25 metai nuo agnet; jei esi augalas -

adek jausti; jei e*si žmogus 
- būk meilė. Hugo 

šios, Šv. Trejybes bažnyčioje. 
Antradienio vakare, liepos 

16 dienų, bažnytinėje svetai
nėje įvyks jubiliejinis bankie 
tas. 

Visos bažnytines draugijos 
ir organizacijos- deda pastan
gų, kad pagerbimas klepono 
būtų kuo sėkmingiausias. 

Norintieji įsigyti bilietus 
bankieto, prašomi kreiptis 
pas bile rengimo komisijos 
narį arba į vikarų kun. A. 

YRA PAVOJAUS DĖL 
KANADOS OKUPACIJOS; 

OTTAWA, birželio 19 d. — 
Hinisteris pirmininkas Moe-i 
kenzie King įspėjo parlamen-j 
tą, jog Prancūzijos) laivynas,! 

ONA FRATAŠIENĖ 
(po tėvais P l a t u š t a i t ė ) 

Mirė birželio 20, 1940, 8:45 
vai. ryto, su l aukus gilios se
na tvės . , 

l i ū n u s Lietuvoje, T a u r a g ė s 
apskr . , Upyuos parap. , Klukių 
ka ime . 

Amer iko je iSgyveno 31 mot. 
PalMto didel iame nu l iūd ime: 

flukterį Onri K a m b e r , žjen-
tą Kar.ry ir jų šeimyną., sū
nų Kazimierą, marč ią Elzbie
tą ir jų šeimyną, seserį Joa 
ną ir švogerį Antaną Dau te -
r ius įr jų še imyną ir d a u g ki
tų giminių, d raugų ir pažįsta
mų. 

K ū n a s paša rvo ta s sesers na
muose : 4406 So. H e r m i t a g e 
Ave., tel. i ' a rds 2908. 

Laidotuvės įvyks p i rmad ie 
nį, birž. 24 d. Iš namų 8:30 
vai . ry to bus a t lydė ta į Šv. 
Kryžiaus par . bažnyčią, kur io j 
įvyks gedul ingos pama ldos už 
veliones sielą. Po pamaldų bus 
nu lydė ta į Šv. Kazimiero kap i 
nes . «:. 9401 

Nuoširdžiai kv ieč iame visua 
gimines, d r a u g u s ir pdiij.staimiy 
dalyvaut i šiose laidotuvėse. 

N'uliūdę: Duk tė , žen ta s , Sū
n u s . Mar t i , Setfrto, švoger is i.* 
GimMfes. 

Laidotuvių d i rek to r ius J. F . 
Eude ik i s , tel. Ya rds 1741. 

įšventinimo į kunigus ir ta, Žukauską klebonijoj. 
diena- bus iškilmingos šv. Bli- Presos Komisija 

A. A. Km. km M s s 

flow'lVS EASY f o aokt 

C IMS 
vitfa tb» 

NEW "AiTOMATIC 

'TtADtMAU •AtNaUMJii 

SIMPLY...CuHA$YooComb 
Here i th* los' word in «osy curlin« 
«i«thod>. »'» * • « • * "Automolic 
tollocurl. with o regular comb ot on» 
•nd and o maaic disappcoring comb 
ot lh« ©th«r Yoo timply e«rl ot yo* 
comb . . . with ono end yo» comb. wl«t 
the othor yoM eurl •asily. q«ickly and 
with beauty įbop perfec- On/y 
tion On solo ot your locol 
depor tmtn t . v a r U t y O' 
chain storo. 
f * r a i l Typos • # C«r l * . BinaJots, • * » 

25* 

.. . • 

Atvaizduojamas paminklai hus pastatytas šv. Kazimiero kapinė e prie a. a. Kun. J. Juškos kapo. 
Iškilmingos dedikacijos ceremonijos įvyk i sekmadienį birželio 30-t% dieną, 1940 metais. 
Norėdami pagerbti įsteigėją ir raredyti m e į ię j ^ gerasirdžiui vadui, Švento Kryžiaus C. Y. O. 
Jaunų Vyrų kliubo nariai nutarė pastatyti pam vkią jo atminčiai Kadangi neturi gana lėšų tą 
sumanymą įvykdinti, jie kreiTiasi į vi uomenę pagalbos; prašo visų prį-ideti prie steigiamo fon
do. Visos aukos, %er p didelės taip ir mažos, bus rriimtos su dėkingumu. 
Norime padėkoti tiems, kurie jau prisidėjo ir iš anksto dėkojame tiems kurie padės šį užsimojimą 
įvykdinti. 

AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI 
Švento Kryžiam C. Y. O kliubas $267.00 
Labdarir 1-ma kuopa $10.00 
Švento Krys 'aus Parapijos Choras $5.00 

V so $282.00 

VISAS AUHAS SIŲSKIT 

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

TEL. SEBLEY 6103, ARBA SAUKITE TELEFONU REPUBLIC 6590 

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

\Villlam A. Pokornj 
Laisniuotas Patarnavimas Diena 

Ir Naktį. 
710 WEST 18TH STREET 

T E L . CANAL 3161 

JRBA Oėiės M ) ' tu t iem-. 
Vestuvėms. Bankie -
t ams liai<lotuvėui> 
Ir PnioSlio»tiis. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

Visi Telefonai Y A R D S 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

I 
Klausyki te m o s u radio p r o g r a m o Ant rad ien io Ir 

Šeštadienio rytais 10:00 valandą, 15 W H E P stoties (1480 k . ) 
Su Povi lą galUmieru. 

KRAFT 
CHEESE SPREADS 
• Just bring out several vir i -
eties of Kraft Cheeee Sprrada 
and e r acke r s . . . and company 
refreahmenta are all ready! 
Theae Spreadu are grand foc 
Bandvviches, appetizers and 
aalada, too. Notice the smart 
new circle-dot design on the 
Swankyawig glaases K r a f t 
Spreads come in. 

PLATINKITE 'DRAUGĄ' 

She's pretty as 
a pieture, 

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

Food fermentation in the mouth is said 
by some authorities to be a maior cause of 
halitosis. And the insidious thing about 
thia 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
mentation is ąuiekly checked and ils 
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 
*>r HALITOSIS 

m (BAD BREATH) fr 

Vienų Metu Mirties 
Sukaktuvės 

r j 

t 

, 

JONAS LINKUS ,. 
Jau .sukako \ i«>ni motai, kai 

negaileatnga mirt is a t s k y r i ift 
mūsų tarpo mylima vyra, sū
nų ir brolj — Joną U n k u . 

Netekome savo mylimo blr-
žolio 21 d. 1939 metais. 

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti . 
I^ai graileslingras Dievas sutei
kia j am amžina atilsį. 

Mes, a tmindami m. jo liūd
no, prasišal inima ifi mūšy tar
po, užprašėme gedul ingas šv. 
• li.šias už jo siola ketvir tadie
nį birželio 21 d.. Auiroa Var
tų parap . bažnyčioje, 8:6o vai. 
ryto. 

Kviečiame visus gimines, 
d raugus ir pažįs tamus daly
vauti šiose pamaldose ir ka r 
tu su mumis pasime'st už a. a. 
Jono sie>la. Po pamaldų kvie~ 
čiame j n a m u s po n u m. 2535 
VVest '45th r»lace. 

Nul iūdę: moteHs Suzaiia. m o 
t ina Antanina , ievas .Iona.s. se
suo Elona kr ikš to tėvas K a 
rolis Preidis , k r ik š ' o molina 
Pnini iška Poškiene, sosors 
iltiktorys ii* <.iniin< -. 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th Ave, 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III JI M P C PATARNAVIMAS 
H m D U L M f i b L D I E N Ą IR N A K T Į 

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE DYKAI 

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

Anthony B. Petkas 
P. J. Ridikas 

6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Coart 
CTCero 2109 

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

Lachavvicz ir Sanai 
J. 

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

4348 So. Califomia Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 
Antanas 

3319 Litmanica Avenne 
Phone YARds 1138-1139 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

file:///Villlam
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
=V 

IŠ CHICAGO L. R. K. VARGONINKU 
PROVINCIJOS METINIO SUS-MO 

Birželio 17 d , Bethoveno toriui X. Kuliui ir valdybai, 
konservatorijoj įvyko risnoti-, Čionai noriu atkreipti jau
nas provincijos narių susirin- niino, mylinčio giesmę ir dai-
kimas. i ną, ir galinčio jai tarnauti 

Valdyba išdavė veikimo ra- dėmesį, kad parapijų chorai 
portą. Provincija yra išleidu- buvo ir daibar yra žymiausia 
si "Giesmyną/', kurį sutvar- meno pajėga ir jų role švar
ke daug visuomenei nusipel- bi mūs gyvenime. Yra pasą 
nęs komp. Antanas Pocius, kyta: kas gieda bažnyčioje. 
Be to, provincija per praeitus dvigubai meldžiami. 
metu, yra išleidusi visa eilę - T , , ! , , ^ . ^ , - l a i k l } 

.bažnytinių ir pasaulinių vei- ,. , . - , . . . . . . 
, . «, T_, . . , \ . . l i n k y b e ą l a b a i a t s i l i e p i a i 
k a l ų . T o d ė l v i s i e m s b a ž n v t i - _ . . . _ •• ^ . . , . . . . . , •• chorų Veikimą. Puse geriau-
mo bei pasaulinio giedojimo . . . . .. 

. . . • .. sių jegu. tų gyvenimo *rplm-menininkams, muzikams ir , . ***" VT . «>» i. r . i , . . . , Z • • kybių vemann, negali pn , 
dainininkams 'patartina jsira- , , .. , v .. . , . 
•T! . .. .. K klausytį,.pne^^ažiiyUnin^bei: 
syti, nes visi naujieji veika- **&**-*-..-,. *, *\m 1 u. mm • 
, ' . . . . . . . . , parapijų chorų. Joms atpildy-
lai geri ir prieinamos jų kai- .. , . . . v . . .1 

n h 11 v t " M L- nuolatos reiki-a prasyti, bei 
nos. Reikalaukite: Muzikoj r a g i n t į n f t u j i ^ ^ į r i m Kanados naujas generalinis gubernatorius atvykęs į Hali-
žinių , bei vargonininkų k n y | b _ d u ^ ^ n i n k a m s y m Ifaic, N. S. Jis yra Atklone princas, karaliaus Jurgio V i de-
gyno adresu: I80O VYaban^j ^ ^ ^ n U i . i s t o v ^ u s h l s b e i de. Su juo atvykusi jo žmona yra .princese Alice. (Acme te-

tobulus parapijose chorus. 
Gražiai ir naudingai sunau
doti laikų jsunimaia kitos to-

1 

1 

NESIJAUSKIT ATBUKĘS, ; 
NERANGUS 

\S 

K ADA užkietėjimas, suteikęs gal-
vos skaudėjimą, aitrume )r įsmi-
tUną. padaro J M ^ f t ' l L į ' 

sujudintu — bandykit FKhN-A-MINI, 
skanu kramtomąjį suma vMUrių huo- • 
Botoj*. KKI:N-A-MINT ****** l 

.« viduriams veikti lengvai. Jisįvei-
Kia * elniai, bet tikram sutrikimui 
jums malonaus paliuosavimo ir jQ- , 
su normalia smagumas •tuojau su-! 
grįš. Miliūnai jaunu, ir senu suau-
Jusiu ir kūdikių pasitiki * l ^ N - A -
MINT šeimynos aprūpinimui jus 
gausite tik už 10c. Nusineškite šj 
Rusinimą j vaistinę šiandien ir gau
kite pusitikčtina FEEN-A-MINT. 

je parko aikštėj, apsuptoj 
šimtamečių medžių, .bus su
kurta milžiniškai Joniniu lau 
žas. įžanga į parka nemoka
ma. J I S 

ave., Chicago, Ilk 
Praeitais metais &urengtf 

didele "Dainų Švente" ir vi-
. . _ , -v— • ' *_»WA l u i n a i . v i t j i u n u a sa eile koncertų. .Nutarta, įog . . 

4T. . », , - , , v , -, i kios progos nesuras. "Dainų Švente bus laikoma! _ . _. 
tradicine ir kasmet rengiama. 

Nutarta surengti provinci
jos išvažiavimą. 

Už- ypatinga pasidarbavimą 
vargonininkų reikalams iš
reikšta padėka komp. A. Po-

lephoto) 

išsinerti iš apsileidimo, kad prieš laid. dir. Mažeikos žvai 
atsispirti išnykimui, kad iš- gždes, Cicero CYO lietuviai 
silaikyti prieš, tą baisųjį ura-: prieš West Sides Vyčius (La-

Jaunime! Menas tai di g a n .^ kuris negailestingai chawicz Boostęrs), Naujos Ga 
delis žmonijos gyvenimo įver- ^ ^ m u g i g g y v e n i m o ke-| dynes choras prieš Povilo Ri 
tintojas. Ateik ir tu padėki j į o ! N u Q m a ž o i k į pasenusio,) diko rėmėjus ir Birutes cho-
jam augti ir plėtotis. Mūsų t u r t i n g i i r m e n k a i pasituriu-' 
tauta dabar pergyvena balsų ^ ^ y i s i p r į v a ] 0 d i r b t į -^ 
krizį. Likimo ranka stumia LįetUVai. Koresp. 

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

Rugsėjo 2 d., 1940 m. 
VYTAUTO PARKE 

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

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

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto
jus pasiklausyti šių radio programų, nes bus 
dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-

sias ir vertas jūsų pasiklausymo. 

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

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

mus link išnykimo. Mums rei-
eini, " Muzikos Žinių/' redak-, kia įtempti viso* pastangos, 

THINGS T H A T N E V E R H A P P E * 
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Milžiniškas Laužas 
Vainikuos "Jaunimo" 
Jonines Sekmadienį 

'*Kiekvienais metais "Jau
nio" .išvažiavimai auga ir 
darosi tikra Chieagos lietu
viškojo jaunimo švente", pa
reiškė J. Poška, 'Jaunimo' re 
faktorius. ^ 

Jonines įvyks sekmadienį. 
birželio 23 d., Sun'^et parke, 
Archer ave. ir 135th St. 

Programa susidės iš dainų, 
lietuviškų liaudies žaidimų, 
šokiu ir plačios sporto prog
ramos. 

Net 8 beisbolo rateliai 
Sporto daly pasirodys aš

tuoni beisbolo tymai: Cicero 
Raudonos Rožes komanda 

ras prieš Pirmyn. Pirmasis] 
lošimas prasidės 1 vai. p. p. 

Parkas atsidarys 12 vai. 

Sunset parkas gražiai iš
puoštas Joninėms, atsidarys 
12 vai. diena. Visos dienos 
celebracija bus apvainikuota 
saulei leidžiantis kada giažio-

-SMALL MONTHLY PAYMENTS — 

AU MAKES 
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
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J L C T A D TYPEWRITER 
^^Mi\WK C O M P A N Y 

ROBERT C. GOLDBLATT, Manog.r 
189 W. MADISON ST. 

Phone DEARBORN 8 4 4 4 
ISTIMATES— F R E E - D E M O N 

Pavasariniai 

Puošnys Drabužiai 
VYRAMS IR JAUNIEMS 

PIRK5TE NAUJAUSJ 

~^ifJif 

Tai yra geriausi Ir gražiausi auicmioDIliai Amerikoj, moderniškai iš
tobulinti, uužemiutos kainos, l n g v i išmokėjimai, teisingas patarnavi
mas. Turime daugybę vartotų automobilių, vėliausios mados, prieina
momis kainomis. 

BALZEKAS MOTOR SALES 
"U W1XL L1KE US" 

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

INSURED 
SKOLINAME PINIGUS 
ANT mą MūBGičiy ^ p 

PLN1GAI Apdraus! 1 iki $5,000 per Federal Savuigs and Loan Insurance 
Corporation, po U. S. Government priežiūra. 

MOKAME 3i% UŽ PADĖTUS PINIGUS 

Ofiso valandos: 0:00 vai. ryto Iki 5:00 vai. vak. 
Pirmadieniais iki 8:00 vai. vak. 

CHICAGO SAVINGS ANO LOAN ASSOCIATION 
6816 S. VVESTERN AVE. PHONE GROVEHILL 0306 

JOHN PAKEL, Scerelary 

^ 
= ^ 

Nendrines Skrybėles 
95c — $1.45 — $1.95 
Piluas Pasirinkimas Visokiij 

Drabužių Pasipuošimui 
ir Darbui 

KAINA NEDIDELĖ 

PAULLEASES 
MEN'S WEAA 

3427 So. Halsted Street 
Chicago, Illinois 

i 

Tel. Willow Springs 1067 
ŠVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Blate Pilšener ir Blatz Old Heidelberg 
Chop Suey Trečiadieniais — Fish Fry Penktadieniais 
Eduardas J. Kubaitis — Frances Kųbaitis 

^ 

NAUJUOSIUS LIETUVOS 

ŽEMLAPIUS 
Galima gauti: 

"E^augo" Rastinėje 
Kaina tik 40 centų. 
Per paštą 50 centų. 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
INSURANCE AND LOANS 

Statau v kokios njši*« naujus na
mus ant h'iiįivų uioiK^iiuu Išmo
kėjimų. Darau, visokį taikymo dar* 
bą be jokio cash įmokejimo, ani 
lengvų mėnesinią išmokėjimų 
( l i a u n u geriausį atlygimmą U 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Darą* 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 

nuo S iki 20 metų. Reikale kn-lp-
kitės prie: 

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

• • * 

BERTHA PUZAUSKIS 
WHOLESALE DEALER •- OUALITY MEATS 

MĖSOS IŠVEŽIOTOJA KRAUTUVĖM 

Pristatome visokios šviežios mėsos. 

Daug metu patyrimo mėsos pristatymo 
biznyje 

Trokas naujausios išdirbystes su saldymo 
įrengimais arba "Refrigerated" 

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

6 6 3 5 So. Rockwell Street 
Gnovehill 0 3 1 8 i 



TfTr-KVB "S S Penktadienis. l>irž. 21 d., lfMO 

S V . K R Y Ž I A U S P A R . D I D E L I S P I K N I K A S Su Islaimėiimais 
Įvyks Sekmadieni, Birzelio-Jie 23 Diena, 1940 Metais 
Vytauto Parke, 1 1 5 Gatve, arti Pulaski Road 

PIKNIKO PKADftIA — l t VALANDA ftVTO * JŽANGA — 35 CENTAI. 

A^jj&i^jj^i^imi^imA^i^^ 

Bus gera muzika, skanūs valgiai, gardūs gėrimai, taipgi lr geru dovanu laimėjimui 
Nuoširdžiai kviečiame visus savo parapijom us ir visus Chicagos Ir aplelmkės lietuvius 
dalyvauti šiame mūsų dideliame piknike bendrai su mumis. 

KLEBONAS IR KOMITETAS 
RJ5 miiaamiBM^MiiMgMiįįBg^St 

Šiandien Chicagos Lietuviu Masiniai Susirinkimai 
Su Pasižymėjimu Baigė 
Aukštesnę Mokyklą Išklausysime pranešima apie 

Lietuvę; pareikšime savo 
nusistatymą; paplanuosime 
ateities darbams 

Šiandien, 8 vai. vakarą, Dariaus ir Girėno salėj — 
4416 South Western Ave., įvyks masinis Chicagos .lie
tuvių susirinkimas, kuriame bus padaryta svarbių praneši-! 
xnų apie šiandieninę Lietuvos padėtį. 

Kitas masinis susirinkimas bus taip pat šį vakarą Lie
tuvių auditorijoj, 3131 So, .Halsted St. Jį rengia komitetas 
Vilniaus Kraštui šelpti. 

Visiems aišku, kad Lietuva yra dideliame pavojuje. Ne
verti būtume lietuvio vardo, jei tokiu skaudžiu savo tautos 
gyvenimo momentu nesirūpintume ja, neitume jai į pa
galbų. 

Šį vakarų susirinksime į aukščiau suminėtas salos, išklau
sysime kalbų, tarsime savo žodį, pasisakydami, kad mes 
protestuojame prieš Lietuvos okupavimų, kad mes griežtai 
stovime už laisvų ir nepriklausomų Lietuvų. 

Masinį susirinkimų Dariaus-Girėno salėj rengia Dariaus 
ir Girėno Paminklo komitetas, susitaręs su kitomis didesnė
mis organizacijomis ir laikraščiais. Komitetas planavo su
rengti masinį susirinkimų prie Dariaus-Girėno paminklo, bet 
ant greitųjų leidimų yra sunku gauti. Reikalas yra svarbus 
ir greitas, delsti pavojinga, dėl to masinis susirinkimas su
tarta šaukti į virš paminėtų salę. žymius matematikoj, chemi 

Dariaus-Girėno salėj kalbės L. šimutis, "Draugo ' ' re- J°J i r k i t o s e mokslo šakose. 
daktorins, l t Vaidyla, "Sanda ros" redaktorius. A. Vana- Muzikoj gerai -skambina pia-

ALGIRDAS J. KRUKAS 

Pasibaigus mokslo metui, 
tarpe baigusiųjų įvairias mo
kyklas, randasi ir Algirdas 
J. Krukas, kuris su pasižy
mėjimu baigė Kelly vardo 
aukštesnę mokyklų ,(high 
aehool). 

Mokykloj Algirdas pasižy
mėjo moksle, muzikoj ir spo
rte. Jis gavo aukščiausius po-

gaitis, "Margučio" redaktorius, kun. A. Valančius ir kiti. 
Dainuos L. Vyčių choras. 

Lietuvių Auditorijoj kall>ės P. Grigaitis, "Naujienų" 
redaktorius, dr. T. Dundulis ir P. Miller. Dainuos choras. 

684-se bažnyčiose bus 
laikoma novena už taikų 

•J. A. Valst3*bėse 684-se ka- skleistos kortelės su kvietimu 
talikų bažnyčiose įvesta ir prisijungti prie maldos kry-
vykdoma nuolatinė novena So- žeivijos už taikų. 
pūlingosios Dievo Motinos pa- . , N o v e n a u ž t a i k c y r a p t . 

^ a r
 f vira protestantams ir žydams, 

Kun. James R. Keane, kurie pageidauja bendrai su 
O.S.M., Sopulingosios Dievo katalikais melstis už taika," 
Motinos bažnyčios (Jackson pareiškia kun. Keane. "Mos 
bulv. ir Albany Ave.) rėkto-! griežtai nusistatę prieš karų. 
rius šių novenų pirmiausia Nes karas nėra priemonė ap-
įvedė savo bažnyčioje ir pa- saugoti krikščionybę, eiviliza-
skiau praplėtė visoj šalvį cijų ir demokratijų. Netikime, 
Kun. Keane yra narionaiinis kad karu šis saugumas būtų 

nų^ taip pat gr.iežia akordi-
nu ir klarnetu. Priklausė prie 
mokyklos beno. Sporte Algir
das pasižymėjo ypatingai fut
bole, plaukime ir kitose spor
to šakose daug sykių yra lai-
mėjęęs čempijonatą. 

Po atostogų Algirdas žada 
stoti į kolegijų ir eiti savo 
motinos pėdomis, tai yra sie
kti medicinos daktaro profe
sijos. . 

Algirdo tėvas Juozas A. 
Krukas yra vienas Peoples 
Furniture Co. krautuvių ve
dėjų. 

Kuo geriausio pasisekimo 
jaunam aspirantui. 

DEMOKRATAI 
TARIASI DEL 
SUVAŽIAVIMO 

Chicagon atvyko demokratų 
partijos nacionalinio komiteto1 

i 

pirmininkas James A. Farley 
(paštų departamento sekreto
rius). Cia jis su vietiniais 
partijos nariais sudarys na
cionaliniam partijos suvažiavi
mui planus. Suvažiavimas pra 
sidės liepos 15 d. Chicago 
Stadiume. 

Patirta, kad pirmininkas 
Farley atsivežė jau sustatytų 
suvažiavimo viršininkų sųra-
šų ir norės, kad Chicagos de
mokratų vadai su tuo sutiktų. 

Suvažiavimų atidarant vy
riausias kalbėtojas (key-
noter) numatytas kongreso že
mesniųjų r ūmių pirmininkas 
(speaker) William B. Bank-
head iš Alabamos. Sakoma, 
jis būsiųs ir laikinuoju suva
žiavimo pirmininku. 

Svarbu yra parinkti rezo
liucijų (platformos) komi te
tų/ pirmininkų. Numatomas 
sen. Wagner iš New Yorko. 

Linksma Naujiena 
Vestsaidieciams 

Šiuomi pranešame, kad La 
bdarių 7 kuopa rengia šaunu 
piknikėlį " R ū t o s " darž?, sek
madienį, birželio 2'd n. Prasi
dės 4 vai. popiet. Piknike]y 
bus visokių vaišių "bingo ' 
žaidimas ir šcjjtiai, kuriems 
grieš gera orkestrą. 

Pusė pelno skiriama para
pijai. 

Visi nuoširdžiai kviečiami 
atsilankyti. 

Rengimo Komisija 

Švento Kazimiero Akademijos Remejij 
Draugijos XXI Seimo Protokolas 

(Tęsinys) 

Seimo Dalyviai 

Onos dr-jos: E. Genienė, II. 
Nedvarienė, J . Loti E. Čepu-

— ~-*r~" i lionienė, J. Lenksonienė, G. 
Town of Lake — ARD 1 i Z . -. skyr.: P. Turskienė, S. Bart-

kaitė, M. Saudargienė, B. Sau 
dargaitė, E. Gedvilienė, K. 

Gedvilienė. Mergaičių Sodali-
cijos: B. Jurkiūtė. Visų Šven
tų Bernaičių Skyriaus. Viso 

Apie 9,000 atsakytas 
darbas 

Iš WPA darbų Chicago j at
leidžiami darbininkai. Iki lie
pos 1 d. turi būt atleista apie 
12,000 darbininkų. • 

WPA direktorius Chicago j 
H. M. McCullen praneša, kad 
jau apie 9,000 darbininkų at
leista. 

Jotkienė, O. Sriubienė, J. č J 4 dr'ios i r 1 0 atstovų, 
pulienė, J . Bikienė. šv. Elz- 18th St.: ARD 5 skyr.: A 
bietos dr-jos; D. Laurinavičie- Grikšienė, O. Kalias, O. Juce

vičienė, A. Laurinavičienė, J. 
Zimantaitė, O. Zdanevičiūtė. 
Rožių ir Lelijų Kliubo: P. 

Chrcago Stadium bus 
atidarytas '• • 

North Side Žineles 
. . 

šios novenos direktorius. i atsiektas." 
i 

Jis pranešė, kad liepos 12, 
penktadienį, visose tose baž
nyčiose prasidės novena už 
taikos grįžimų pasauliui ir 
kad Diovas Amerikų apsaugo
tų nuo karo. 
, Tai bus maldų kryžeivija. 
Milijonai žmonių susiburs Grace išsiuntinėjo kvietimus 
melsti Sopulingosios Dievo {vairioms patrijotinėms orga

nizacijoms ir pavieniems ak
menims patrijotams šiandien 
vakare susirinkti LaSalle vieš 
būtyje. 

Ruošiamos prieškarines 
manifestacijos 

Užsienių Karų Veteranų 
Illinoiso departamento buvęs 
viršininkas kap. \Villiam J. 

Motinos, kad Jos užtarymu 
Dievas pasigailėtų žmonijos, 
grųžinfrų pasauliui taikų ir ap
saugotų Amerikų nuo įsivėli-
mo karau. 

Taiktfs gražinimo intencija 
novena bus vykdoma kas penk 
tądienis per devynis penkta 
dienius, ffarp novenoje daly
vaujančiųjų bus paskleisti 
ženkleliai, kuriuose bus Išga
nytojo ir Sopulingosios Dievo 
Motinos atvaizdėliai. šiuos 
ženklelius bus galima prisise
gus nešioti. Be to, bus pa-

Susirinkime bus aptarta su
rengti Chieagoj milžiniškas 
manifestacijas, nukreiptas 
prieš J . A. Valstybių įsikiši
mų karan Europoje. 

Į šias manifestacijas (ralia
vimus) tarp kitų pakviesti la
kūnas pulk. Lindberghas ir se
natorius Bennett Champ 
Clark, dem. Mo. 

Šv. Mykolo parapijos kar 
nivalas eina Visu smarkumu. 
Pirmutines kelias dienas bu-
VTO labai sėkmingas, nes oras 
buvo gražus, tai ir imonių 
buvo gana daug. Tik gaila, 
kad antradienio vakare lietui, 
visą veikimų sutrukdė. 

Karnivaias baigsis seTvmad, 
birželio 23 d. Taigi, liko tik
tai kelios dienos. Būtų labai 
gražu, kad tose dienose dar 
skaitlingiau žmones lankytus. 
Gal, kai kurie parapijonai ne
turėjo progos ateiti, ar, gal, 
nežinojo, kad yra para p. kar
nivaias. Taip pat lietuviu..- ir 
iš kitų kolonijij užsukti kvie
čiame, nes karnivaias labai 
gražiai ištaisytasį. Elektros 
šviesos visur tik žėri. O bū
dos pilnos visokių gražių ir 
brangių dalykų. Tad, visi į 
karai valų! Praleisite linksmai 
vakarus, išmėginkite savo lai
mę, na, žinoma, tuo pačiu ir 

I parapijai bus naudos. Pr. 

* Kokį laikų Chicago Stadium 
buvo uždarytas "Tas įvykdyta 
teismo nuosprendžiu, nes mil
žiniško pastato vadovybė ne
prisitaikė prie miesto prieš
gaisrinių taisyklių, nenorėjo 
laikyti neužrakintų visų durių 
ir vengė priešgaisrinių įtai
symų. 

Miesto autoritetai Stadiumo 
vadovybę dėl to patraukė 
teisman. 

Dabar pranešta, kad prisi
taikinta prie priešgaisrinių 
nuostatų ir teismas leido pa
statų atidaryti. Kaltinimai 
panaikinti. 

Pageidauja prancūzų: 
laivyno 

Bendix Home Appliance, 
Inc. Richardson skyriaus ve
dėjas H. E. Richardson, prez. 
Rooseveltui pasiuntė telegra
mų, kad J. A. Valstybės per
imtų Prancūzijos karo laivy
nų už karo skolas. Sako, yra 
pavojaus, kad šis laivynas ga
li pakliūti Vokietijos naciams. 

Automobilio užmušta 
• 

Ashland Ave. ir Bauwans 
gt. sankryže automobilio su
važinėta ir užmušta Miss Lu-
cille Bachmura, 18 m. amž., 
1341 No. Paulina gat. 

Automobilistas E. Bąrtunek 
sulaikytas. 

Apiplėšta svaigalų 
parduotuve 

Trys plėšikai puolė svaiga
lų urmo parduotuvę, 4833 
Chicago Ave. Pagrota lf)6 dol | 

Ciceroj 
Dažni Svečiai 

Cicero yra gars,i lietuvių 
kolonija, taip ;pat dideli ir 
šv. Antano, parapijos globė
jo, atlaidai (birželio 13 d.), 
į kuriuos, kaip ir Lietuvoje, 
suvažiuoja daug Svečių kuni
gų ir žmonių iš visos Chica
go lietuvių parapijų. Po at
laidų vienur kitur įvyksta pa
sisvečiavimai, pasikieminėjih 
niai. 

Nemažų būrį svečių turėjo 
ir varg. A. Mondeika. Mat, į 
atlaidus, papuošimui bažny
tinio giedojimo, buvo pasi
kvietęs Chicago lietuvius mu
zikus, taip pat keletu profe-
sijonalų ir draugų. Svečiams 
ponia Mondeikienė iškėlė tur
tingų vakarienę, o kadangi 
svečių tarpe buvo ir du An
tanai (komp. Pocius ir dr.! 
Stulga)," taigi svečiai ir juos 
pasveikino išgurdami «po tos
tų. Skirstėsi svečiai namo lin
kėdami Mondeikams ilgiausių 
metų ir sėkmingos darbuotės 
pavyzdingoje parapijoj. 

Birželio .17 d- Mondeikų na
mų vėl užplūdo svečiai — di
džiumoje cicerieičiai biznieriai 
ir veikėjai, kaip Putrimai, 
Bernadišius, Arlauskai, No-
vickas ir kiti. Jų tarpe ibuvo 
keletas ir čikagiečių. šį sykį 
svečiai Mondeikai iškėlė ba
lių, nes tai buvo šv. Adolfo 
diena, Mondeikos vardadie
nis. VeLiau dar atvyko būrys 
bažnytinio choro narių. Nuo
širdžiose kalbose sveikinta A. 
Mondeika ir linkėta sulaukti 
daug panašių vardadienių. 

Iš tikrųjų, visuomet miela 
yra pabuvoti cieeriečių tar 
pe. J ie tokie draugiški, vai
šingi... 

5iė, Rukstienė. Tretininkų dr 
jos: J . Ragauskienė, J . Aitu-
tienė, V. Katauskienė, S. Šim
kienė. Merg. Sodalicijos: S. 
Bartkaitė, M. Šimkiūtė. Šv. 
Agotos dr-jos: M. Petrošaitė, 
A. Kusleiko. Apašt. Maldos 
dr-jos: M. Martušienė, O. 
Sriubienė, S. Šimkienė, V. 
Katauskienė. Šv. Pranciškos 
Rymietės dr-jos: S. Kanapec-
kienė, J . Jesulaitienė, V. Rau-
būnienė, ęf. Lukošienė. Mote
rų Sų-gos 21 kp.: V. Bučnie-
nė, J . Vietienė, J. Aitutienė. 
Viso 9 dr-jos ir 32 atstovės. 

Bridgeport: ARD 2 skyr.: 
S. Rudminienė, M. Samožkie 
nė, N. Okūnienė, N. Bendaus-
kienė, N. Jogelienė, N. Stane
vičienė. Amžino Rožančiaus 
dr-jos: O. Sekleckienė, S. Bu
čienė, Z. Giržaitienė. Apašt. 
Maldos dr-jos: J . Puišienė, 
M 

Barauskienė, O. Lukošienė, N. 
Abromaitienė, O. Auškalnienė, 
F. Stašelienė. Šv. Onos dr-
jos; LT. Jucienė, J. Jokubaus-
kienė, F. Vaitkaitė. Ministran-
tų dr-jos: A. Mankus, R. Gar-
bašauskas, Dievo Apveizdos 
Moterų Rėmėjų dr-jos: T. 
Stučinskienė, B. Nutautienė, 
O. Augaitė, O. Stašelienė, O. 
Sincikienė, O. Bankevičienė, 
L. Abromavičienė. Marijonų 
Rėmėjų 26 skyr.: T. Kikienė, 
J. Kikas, L; Vaitkaitė, F . 
Ivanauskienė, O. Bakantytė. 

Viso 7 dr-jos ir 32 atstovai. 

Brighton Park: ARD 6 
skvr.: E. Rudienė, E. Paulie-
nė, M. Stankiūtė, N. Rimkie
nė, N. Kolyčienė, B. Vilimie-

| nė, B. Rudokienė, N. Dovei-
. Leckiene, Šv. Jurgio Mote- . . . _ T . ,v . _ • » T i TT m TT ',. J kiene, B. Lmdziene. Mergaičių Kliubo: V, Truse, II. Ma-. „ , .. .. ,^ „ a , , . _ . _ . . . _ . _ . I Sodalicijos: E. E. Sadauskai-rų 

son, S. Rudminienė. Šv. Pet
ronėlės dr-jos: P . Staražins-
kaitė, J . Jucienė. Gyvojo Ro
žančiaus dr-jos: A. Adomai
tienė, S. Bučienė. Tretininkų 
dr-jos: M. Šidlauskienė, N. 
Šakienė, M. Jansonienė. Mo
kyklos Mergaičių Sodalicijos: 
Šv. Onos dr-jos. Viso 10 dr-
jų ir 28 atstovės. 

North Side: ARD 3 skyr.: 
C. Kišonienė. Šv. Cecilijos / 

į c i j o s : 
te, M. Rudokaitė! Moterų Sų-
gos 20 kp.: F. Šatienė, E. Šir-
vinskaitė. Apašt. Maldos dr-
jos: N. Bliudienė, N. Alekna
vičienė, Čeponienė, Balsienė, 
Narušienė, Saučiūvienė, Stul-
ginskienė, Sadauskienė, Lauri
navičienė, Gedminienė. Švento 
Vardo dr-jos: F. Žylius, A. 
Giniat, L. Barauskas, C. Ge-
nevicz, F. Kilkus, W. Ukaskis. 
Šv. Teresės dr-jos: O. Žylie-

dr-jos: » O. Kizelevičienė, O.) nė, A. Poškienė. Tretininkų 
Rutkauskienė, O. Milerienė. 
Šv. Rožančiaus dr-jos: A. An-
druškevičienė, V. Daugirdie

nė, M. Makarevičienė. Švento 
Juozapo dr-jos: V. Rėkus, K. 
Raubūnas, A. Šakys. Viso 4 
dr-jos ir 10 atstovų. 

Roseland: ARD 4 skyr.: O. 
Žilienė, F . Dabulskienė. Šv. 

dr-jos: L. Gritienė, A. Zalom-
skienė, Treinauskienė, Simo-
navičienė, Meistininkienė. Mi-
nistrantų dr-jos: Jėzaus Var
do mokyklos Bernaičių dr-jos, 
Mokyklos Mergaičių Sodalici
jos. Viso 10 dr-jų ir 28 at
stovai. 

(Bus daugiau.) 

Staiga šokęs akis išdegsi. I Iš Pasaulinės Parodos New Yorke. 
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