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Anglų kariai
Niekas nežino, kur link
Hitleris susimes užkariavęs užėmė Mosulą
Kretos salą. Amerikos spau

Dar viena auka jūroms.

Kaina 3c

VOU XXV

Hitleris pasirengęs pulti
Rusiją, jei planai nepavyktų

ŽYGIAI

Žinovai sako, kad jei Hit
leris tikisi daugiau ką lai
mėti, jis tur veikti be ma
žiausio delsimo. Tai dėl to,
kad J. A. Valstybės įsibiuoja ginkluotis ir didina Ang
lijai paramą. Kai Amerika
išvystys karo reikmenų ga
mybą, Hitleriui
sumažės
progos Angliją palaužti.

2331 So. Oakley Avė., Chitago.

Anglai Atakuoja Sirija

lumpai

doje yra visokų spėjimų.
Gal jis pulsis prieš Suezą,
kad tą perkasą veikiau bri
tams uždarius. Gal sieks už
imti Gibraltą, kur britai stiprai įsitaisę. O, rasi, jis im
sis galutinių priemonių įsi
veržti pačion Anglijon. Vie
nas dalykas aiškus, kad jis
veiks. Prieš užpulsiant Ju
goslaviją atsišaukime į sa
vo kariuomenę Hitleris pa
reiškė, kad šiemet būsią-apsidirbta su Britaniją.
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Reikalauja perleist kariuomenę

Siūlo Turkiją, Iraną, Indiją

VICHY, birželio 4 d.—
Čia gauti pranešimai sako,
jog anglų orlaiviai bombar
davo Shell aliejaus sandė
lius Beirute, Prancūzijos vai
domam Lebane.
Pirmiau Beiruto aliejaus
sandėlius atakavo vienas an
glų orlaivis, bet jis neįsten
gė padaryti jokių nuostolių.
Tačiau vėlesnėse atakose pa
daryta nuostolių ir sužeista
vienas prancūzas karininkas
ir vienas kareivis.

LISABONA, birželio 4 d.
— Patikimi šaltiniai pareiš
kia, jog po laimėjimų Kre
toje ir po pirmųjų vokiečių
būrių pasirodymo Sirijoje,
vokiečiai pradėjo pasitari
mus su Rusija.
Sakoma, jog iš diktato-

Pasirengę gintis

DAMASKAS, birželio 4 d.
— Prancūzijos karo vadovy
bė Sirijoj šiandie pareiškė,
jog kariuomenė parengta
ginti teritoriją nuo bet ko
kių atakų.
Karo vadovybė užginčija
(‘Draugas" Acme teiephoto)
pranešimus, jog Sirijoje
Norvegijos pakraščiuose dūmų kamuoliai kyla įs skęstančio 2,500 tonų ašies laivo
yra Voketijos kariuomenės
į kurį britų bombonešis sviedė bombą ir pataikė. Lėktuvas turėjo visiškai žemai nusi
ir spauda pareiškia, jog tai
STALINAS SPAUDŽIAMAS esą Anglijos skleidžiami gan leisti, kad pataikyti į laivą.
Iš Europos pareina žinių, dai, kad jais pasinaudodami
kad Htleris pradėjęs spaus anglai galėtų pulti Siriją.
Amerikoj pradės
Pasaulyj
ti sov. Rusijos imperijalis^iAmerikoj
nį diktatorių Staliną. Sako Užėmė Mosula
trūkti ąasolino
ma, Stalinui įteikta du Hit
LONDONAS, birželio 4 d.
KAIRO. — Libijoje padė
TRENTON. N. J. — Gerlerio reikalavimai: 1. Leisti — Anglija pareiškia sustip tis nepasikeitusi. ,tiopijoje
WASHINGTONAS, birželio
vokiečių kariuomenei Rusi rinusi savo pozicijas Mažojo iki šiol suimta 5,700 italų
4 d. — šiandie tirštai apgy šiandie paskelbė, jog jis sa
jos teritorijomis vykti į Ira je Azijoje prieš tiet kokias kareivių ir 12,010 vietos ka
ventoms rytinėms Amerikos vo garsiąją Nordland stovy
ką ir 2. Gelbėti vokiečiams galimas atakas.
reivių.
valstybėms iš anksto praneš klą likvidavo ir kartu likvi
Pirmiausia angldi vėl oku
užimti Iraną (Persiją) ir
ta, jog jos gali tikėtis, kad davo ir organizaciją.
pulti britus Indijoje. Kiek I pavo didįjį Irako aliejaus
IRAKAS. — Anglų kariuo nuo liepos 1 dienos gali pa
žinoma, Hitleris, gavęs lei centrą Mosul.
menė okupavo Mosulą. Bag justi gasolino ir kitokių peNors šiuo metu Irake dado vyriausybė paskelbė troleumo produktų trukumo.
dimą naudotis sovietų teri
ATLANTIC CITY, N. J.
torijomis, nepaiso sovietų esanti įvesta tvarka, bet va karo stovį. Kiek anksčiau
— National Conference of
žinovai pareiškia, jog pekariuomenės aktualios para kar Bagdade naujoji Irako buvo įvykusios riaušės.
Sočiai Work skelbia, jog
troleumo produktų truku
mos. Bet Hitleriui yra svar Vyriausybė paskelbė karo
šiuo metu jaučiamas didelis
•
mas krašte bus aiškiai jau gyvenamųjų namų truku
bu žymią dalį raudonosios stovį, kad sulaikytų tolimes
BERLYNAS. — šiaurinėj čiamas ateinantį rudenį ir
armijos pastatyti karan, kad neš galimas riaušes.
mas.
Afrikoj,
prie Tobruko įvyko
Stalinas negautų progos vo
ypač kitais metais.
aštrus artilerijos apsišaudy
kiečiams uždaryti susisieki
BERLYNAS, birželio 4 d mas. Uoste sunaikinta vie
Zinovai pataria vyriausy
CLEVELAND. — Ameri
mų per tas teritorijas. Va
— Karo vadovybės praneši nas transportinis laivas.
bei susirūpinti jau šiuo lai
can
Medical Assn. savo medinasi, Hitleris savo apsau
mu, vakar prie Orkney salų
ku pradėti taupyti gasolino
.
tiniam suvažiavime paskelgai Staliną verčia būti ak
nacių bombos sunaikinusios
atsargas.
Pavyzdžiui,
pata.
...
.
OSLO, Norvegija. — Vo
®
be, jog dėl pagerėjusių me
tualiu partneriu ir nelaukti, 4,000 tonų anglų prekybini
...
,
...
kiečių karinis teismas Ber nama įvesti taip. vadmamuo
... dicmos sąlygų mirtingumas
kad ir toliau jam į koserę
laivą ir kitus du sužalojo J
gene nuteisė mirti norvegą sius sekmadienius, kuriais nuo plaučių uždegimo suma
būtų svaidomi nacių iškepti šiaurę nuo Škotijos.
Erling Narthinson už pas nebūtų vartojama gazolinas žėjęs dviem trečdaliais.
karveliai.
privatiems reikalams.
tangas pabėgti Anglijon.
STALINAS PASIDUOS

Jei yra tiesa, kad Hitleris
iškelia Stalinui minėtus rei
kalavimus, tai tuo klausimu
negali būti dviejų nuomo
nių, kaip tik tas, ka dStalinas be mažiausių išsisukinę
jmų turi pasiduoti. Jei jis
vienaip, ar kitaip priešintų
si, Hitleris pasiryžęs įsiver
žti sov. Rusijon ir sulamdy
ti ir pašarvoti ne vien rau
donąją armiją, bet ir Stali
no raudonąjį režimą.

Stalinas tai žino, ir tuo
klausimu nereikalingas pa
tarėjų. Stalino likimas ir
Rusijos paskirtis priklauso
nuo Hitlerio.

ILGAS KARAS

J. A. Valstybių viešojo
sveikumo tarnybos generali
nis chirurgas dr. Thomas
Parran Amerikos Medikalinės są-gos suvažiavime Clevelande pareiškė, kad šis
karas numatomas ilgas. Tad
medikai turi pasiruošti ilgų
metų tarnybai.
Kad šis karas bus ilgas,
tas seniau buvo numatyta.
Yra žinoma, kad Hitleris
nieku būdu gražiuoju nepa
siduos. O Amerika su Ang
lija kariams iki Vokietija
bus nugalėta ir Hitlerio re
žimas sutriuškintas. Tai at
siekti ims daug laiko. Karas
gali tęstis keliolika metų.

•
KAIRO. — Etiopijos ka
riuomenė vedama anglų ka
rininkų, užėmė Debarech
kaimą, prie kurio įvyko ar
šios kovos su italais.
•
RIO DE JANEIRO. — Į
Rio'de Janeiro uostą atvyko
Vokietijos krovinių laivas
Frankfurt. Frankfurt 5,522
tonų laivas, atvyko iš Talcahuano, Chile.

ORAS

Nusižudė Amerikos

laivyno atstovas
LONDONDERRY, Airija,
birželio 4 d. — Pranešama,
jog Amerikos laivyno attache Londonui Įeit. com. Walter R. Jonės nusižudė Ang
lijos karo laive, kuris buvo
čia sustojęs pirmadienį. Da
ktarų pareiškimai sako, jog
jis nusižudimo metu buvo
protiniai nesveikas.

Leit. Jonės jau seniau neGiedra ir šiltoka, šiaurry sveikavo nervų pairimų ir
jam medikai buvo patarę pa
čių vėjai.
Saulė teka 5:15 vai., saulė sitraukti iš einamų pareigų,
leidžias 8:22 vai.
bet jis atsisakė tai padaryti.

washingtonas. — Di
delis skaičius naujųjų Amerikos lakūnų siunčiama i
Havvaii ir Filipinų bazes.

WASHINGTONAS. — Dar
bo departamentas praneša,
jog iki ateinančių metų ba
landžio mėnesio kai kurios
dirbtuvės pareikalaus dar
1,408,600 darbininkų.

riaus Stalino naciai pirmiau
šia reikalaują perleisti vo
kiečių kariuomenę per Rusi
ją į Iraką ir antra, prisidėti
prie Vokietijos puolant Ira
ną ir Indiją.

Paremta diplomatija
Šiuo metu Berlyne ir Ma
skvoje vykstą diplomatiniai
pasitarimai. Vokietijos diplo
matai, tardamiesi su Mas
Kretoje suimta
kva naudoja jau įprastą
25,000 belaisvių
grąsinmų formulę. Jei Sta
linas nesutiktų su Hitlerio
BERLYNAS, birželio 4 d reikalavimais, naciai grąsi— Vokietijos karo vadovybe na pradėti invaziją Rusijos
šiandie paskelbė, jog pasku Ukrainon ir Kaukazan.
tiniuoju laiku Kretoje dar
Šiuos grąsinimus naciai
suimta 8,000 anglų ir 4,000 paremia savo karo mašineri
graikų. Tuo būdu, pasak au ’ja Patikimi pranešimai sa-

Wai' Iko. jog Šiuo metūvišam Ru-

svių skaičius Kretos saloje
siekia 25,000.
Beto, anot karo vadovy
bės, suimta didelis skaičius
tankų, artilerijos pabūklų,
daug amunicijos ir nemaža
maisto reikmenų.
Tuo pačiu laiku, sakoma,
sudaryta Kretoje karo teismai kur, teis civilius gyven

tojU8 ir anSlus belaisvius,
kaltinamus žiauriai elgus su
vokiečiais kareiviais.
(Australijos šaltiniai pa
reiškia, jog po Kretos kovų
nežinia kur dingę virš 6,000
Australijos ir Naujosios Ze
landijos kareivių. Manoma
jie žuvę kovose ar pasitrau
kime).
.1

Anglai atakavo
uostą, aerodromą
LONDONAS, birželio 4 d.
— Anglijos bombanešiai va
kar atakavo Prancūzijos uo
sta Le Havre ir aerodromą
netoli Cherhourgo.
Aviacijos ministerija pra
neša, jog vokiečių aviacijos
veikimas Anglijoje vakar
buvo silpnas. Tačiau nacių
bombanešiai numetė bomba
nešiai numetė bombų rytuo
se, šiaurryčiuose ir pietva
kariuose. Padaryta nuosto
lių ir esą gyvybės aukų.
Patikimi šaltiniai pareiškia, jog pereitos nakties vokiečių atakose ant Anglijos
žuvo trys Vokietijos bom
banešiai. Anglijos orlaivių
žuvo vienas.

WASHINGTONAS. — Val Mirė buv. Kaizeris
stybė departamento praneši
mu, per 20 pirmųjų Europos Wilhelmas II
BERLYNAS, birželio 4 d.
karo mėnesių Amerikoje su
rinkta $1,913,000 pašalpai — Šiandie Doorne mirė bu
I Vokietijai ar vokiečių ka vęs Vokietijos kaizeris WilI riams belaisvėje.
helmas II, kuris pasaulinio

sijos-Vokietijos pasienyj —
nuo Suomijos iki Bulgari
jos, — Vokietija turi sutrau
kusi virš 2,000,000 kariuo
menės. Vokietijos kariuome
nės vadovybė esanti pilnai
įsitikinusi, jog vieton ekono
minių pasitarimų turi būti
panaudota karinė pajėga.

Politiniai pasirengimai
Be šios karo mašinerijos
Vokietija pakinkiusi į dar
bą ir savo politines pajėgas,
kurios dedančios didžiausias
pastangas sukelti baltarusių
ir ukrainiečių separistinį ju
dėjimą.
Tuo būdu Hitleris gali
šiuo momentu Stalinui grąsyti karine invazija ir viduja suirute.
Hitleriui taip pat puikiau
šiai, kaip ir pačiam Stalinui,
yra žinoma Stalino imperi
jos vidujis silpnumas ir jau
nųjų komunistų maištingu
mas. šiandie Stalinas labiau
bijo vidaus revoliucijos, ne
gu karo.
Pažadai
Už prisidėjimą prie Vo
kietijos Hitleris žadąs Sta
linui
pasidalinti Turkija,
Iraku, Iranu, Alfganistanu
ir Indija.
Tačiau nė Hitleris nė Sta
linas negali vienas antru
pasitikėti. Stalinas nežino
ar Hitleris ištęsės savo pajuo mažiau gali tikf.
ti Stalino pažadais Hitleris,
jei jis atšauktų savo ka
riuomenę nuo Rusijos pasie
nio.

karo metu valdė didžiausią
pasaulyj tuo metu karo pa
jėga.
Po karo Wilhelmas buvo
ištremtas į Olandiją, kur jis
ir baigė savo gyvenimą puo
šniuose rūmuose.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
TOGOS VIRTUVIŲ POLICIJAI

PITTSBURGH LIETUVIŲ 2INIOS

Wesl End
Gegužės 25 d. Šv. Vincen
to moterų klubo kortavimo
pramoga labai gerai pavy
ko. Nors iš apylinkės svete
lių ne per daugiausiai suva
žiavo, bet vietiniai skaitlin
gai dalyvavo. Rengėjos —
Šaulienė ir Keraitienė labai
daug pasidarbavo. Dovanų
joms pavyko gražių ir daug
surinkti. Beje, kun. A. Jur
gutis ir advokatas Schultz
pramogoje dalyvavo. Liks
gražaus pelno parapijos la
bui.

PITTSBURGHE BAIGIAMAS STATYTI NAUJAS
LIETUVIŠKOS KULTŪROS ŽIDINYS

Žavinguose Apvaizdos Kai koje yra atviras kelias į vi- .
Heliuose, Pietinėj Pittsburgh sas visose valstijose aukš
pusėje, nuošaliai nuo mies tąsias valdines mokyklas, uto triukšmo ir fabrikų dū niversitetus be jokių papil
mų, vienoje aukšto kalnelio domų egzaminų.
Kokias profesijas renkasi
viršūnėje, stovi šventojo
Pranciškaus seserų lietuvai mergaitės baigusios akade
čių vienuolynas, matomas iš miją?
— Įvairias. Vienos lanko
tolimųjų apylinkių, šalia jo,
siekdamos
tik kiek žemiau, baigiamas universitetus
statyti naujas didžiulis, 185 aukštojo mokslo viršūnių:
pėdų ilgio ir 65 pločio, trijų nemažas nuošimtis yra rao
Gegužės 27 d. įvyko su
aukštų pastatas — naujieji kytojų, slaugių. Turinčios
tuoktuvės Masiliūno Vlado
akademijos rūmai, kurie bus pašaukimą vienuolynan, pa
su Gražuliūte Brone. Jauno
garbė ir džiaugsmas ne vien silieka pas mus.
ji daug metų priklausė prie
— Ar buvusios mokinės
tik šiai vienuolijai, bet ir
sodaiiečių, kurios tai progai
visai lietuviškai Amerikos palaiko kokius nors santy
išpuošė altorius gyvomis gė
kius su akademija?
visuomenei.
lėmis ir taką bažnyčioj iš
— Taip. Yra susiorgani
Būsimuose moderniškuos
klojo audeklu. Linkime, Kad
akademijos rūmuose, suti zavusi alumniečių draugija
gerasai Dievas laimintų nau
kau vienuolijos viršininkę iš buvusių akademikių, ku
jai
susikūrusią šeimynėlę.
Motiną M. Aloyzą, kuri nuo rios remia savo buvusią mo
.
("Draugas” Acme telephoto)
lat čia užsuka pasižiūrėti, kyklą.
Gegužės 30 d. klebonas ir
kaip vyksta statybos dar — Kaip reikalai yra lie
Quartermaster Corps Depot Philadelphijoje įvedamos
tuviškumo žvilgsniu? Ar y- naujos uniformos armijos virtuvių policijai. Eilinis ka vietiniai skaitlingai dalyva
bai.
— Koks reikalas iššaukė ra vilties, kad akademikės, reivis Charles Arnowitz (kairėje) yra naujoje unifor vo Šv. Kazimiero kapinių
pamaldose.
naujos akademijos statybą kada paliks mokyklos suo moje.
— paklausiau Motinos M. lą, palaikys ryšius su lietu
Gegužės 31 d. įvyko laido
viškąja visuomene?
Aloyzos ?
linkių, ypač rytinių valsti noma, pakeisti klebonus kas
— Lietuvos ir lietuvybės jų katalikai tėvai, kuriems šeši metai gal būtų ir nepro- tuvės a. a. Motiejaus Kup
— Turėti erdvesnes ir pa
togesnes akademijai patal reikalai joms nebus svetimi rūpi savo dukrelių išmoks šalį. Juokai — juokais, ta ciko. Velionis buvo iš senespas. Lig šiol akademija bu ir atsisveikinus su mokyk linimas ir gražus išauklėji čiau visi turime rimtai žiū
vo prisiglaudus vienuolyne. los suolu. Kiek jos galės bū mas aišku, kad savo dukre rėti į parapijos darbą irt
Didėjant seserų ir akademi-! ti naudingos priklausys ii les siųs į seserų pranciškie- veikti sutartinai be pykčio,
kių skaičiui ir prie geriau nuo to, ar visuomenės vadai čių akademiją, kuri yra tik keršto ir priekabių ieškoji
sių norų nėra galimumo vi norės ir stengsis jas įtrauk rasis lietuviškosios kultūros mo. Pirma sukeikime kapi
soms sutilpti viename name. ti į lietuviškąjį gyvenimą. ir katalikiškojo auklėjimo talą, o paskui žiūrėsime, kur
Pasitikėdamos Dievo palai Tiesa, ne visos lietuvaitės židinys.
Javonis jį padėti.
atėjusios
akademijon
pakan

ma ir geradarių duosnumu.
prieš metus laiko ryžomės kamai žino lietuviškai kal
Geg. 30 d. (Kapų puoši Teisingai prirenkame aki
bėti,
rašyti.
Kai
kurios
vi

pradėti statybos darbus. Ir
mo diena) daug northsaidie- nius. Patarnauja prityręs
kaip matome, darbai eina siškai nėra lankę pradžios
Birželio 1 d. pasimirė Kot-, čių dalyvavo pamaldose ant lietuvis daktaras - optometprie pabaigos. Nuo rugsėjo mokyklos, kur mokoma lie rina šabaševičienė Detroit, Šv. Kazimiero kapinių. Šv. ristas.
mėnesio pradžios akademiją tuviškai. Toji spraga sten Mich., kur buvo nuvykus at Kazimiero kapinės daros Akių egzaminavimas dykai.
Akinių kainos:
iš vienuolyno perkelsime į giamasi akademijoj užpildy lankyti savo dukters. Laido vis gražesnės ir gražesnės
Full view style — $6.95
naująjį pastatą, kurin galės ti. Čia lituanistikos dalykus jama Šv. Kazimiero kapuo ir kartu malonesnės lietuvių
Bifocals
— biskį daugiau.
tilpti apie trys šimtai ak«- dėsto seserys studijavusios se birželio 6 d.
širdžiai. Tai tikrai lietuviš
Paprasti akiniai po $2.95
demikių. Naujose patalpose kelerius metus Kaune, Vy
kas kampelis, nes čia pat ša Dykai didelis katalogas
bus daug vietos ir patogu tauto Didžiojo universitete.
Šv. Pranciškaus ir šv. An lyje matosi “Apvaizdos Kal
Jewlery, Elektriniai
mo. Bus atskiros patalpos Išeinama nustatytas kursas tano stovylų pašventinimas nas”, gražūs šv. Pranciškaus
šaldytuvai. Namams
Baldai
-kabinetams, knygynui, mo tiek Lietuvos istorijos, tiek tikrai įvyksta birželio 8 d., seserų pastatai, vienuolynas
derniškai įrengtas valgoma lietuvių literatūros. Akade 3 valandą po pietų. Prašomi akademija, kapelianija ir ki
sis. Trečio aukšto dalį, už mija turi ir nemažą lietu ne tik visi parapijonai, bet ti trobesiai. Jauku čia lietu
ims mergaičių bendrabutis, višką knygyną. *
ir kitų kolonijų lietuviai at viui.
Malonų
pasikalbėjimą
per

kuriame gyvens lietuvaitės
silankyti į iškilmes. Tų sto
traukė
atėjęs
kontraktorius
atvykusios čia mokytis iš
vylų įtaisymas mūsų bažny
tolimųjų apylinkių. Pitts rankoje su pundu sąskaitų čioj bus kaipo ir mūsų kle
3409 S. Halsted St.
burgh yra lengvai pasiekia prašydamas dolerių joms ap bono šešių metų darbuotės
Del sąžiningo radio pataimas iš daugelio valstijų, y- mokėti.
apvainikavimas D. Ž. para
symyo pašaukite Yards 3088
pač iš rytinių.
•
Thanks to a Doctor's prescrlption called
Vienuolyno sode vaikščio pijoj. šešių metų bėgyje ga-; Mendaco,
thousands now palllate terrlble ręattaeks oi choking. gasping. coughAtsiminkite — krautuvė
— Įdomu žinoti kokia jo akademikės , skaičiuoda- na daug nuveikta, gana daug currlns
lng, wneeilng Bronchlal Astnma by helplng
nature remove thlck eacess mucus. No dopes,
su mėlynu frontu
mokslo programa išeinama mos, kiek kuriai metų teks aukų sudėta, bažnyčia ir kle no
smokes, na lnlectlons. Just tastelcss,
pleasant tablets. The rapld, deltghtfdl pal•
actlon commoniy helps nature brlng
akademijoj?
dar mokytis naujuose rū bonija atremontuota nuo pa flatlve
aelcome sleep—a ''Ood-send." A prlnted
guarantee arrapped around each package oi
Budriko Radio Programos:
Mendaro lnsures an tmmedlate refund oi
— Gimnazijos, aukštesnės muose. Laimingos jos šiame matų iki stogo, o kas svar the
full cost unless you are completely aatWCFL
— 100 K. — Sekmadie
lsfled. You have everythtng to galn and
nothlng to lose under thls posltlve money
mokyklos, kursas. Yra dės Laisvės krašte, kur ramiai be biausia skolos nepadaryta back
niais
6 vai. vak.
guarantee so get Mendaea Irom your
WHFC — 1450 K. — Ketvirtadie
tomi ir kai kurie specialūs persekiojimų ir baimės gali nei cento. Čia žinoma di druggfst today for only 80c. •
niais 7 vai. vak.
dalykai, kaip pavyzdžiui ko austi romantiškas jaunatvės džiausias kreditas priklauso
WAAF — 950 K. — Sekmadie
niais 4:50 vai. vak.
mercija, muzika ir t.t. Daug svajones ir savo vaizduotė parapijiečiams už jų duosdėmesio kreipiama ir į na je pinti ateities planus, šios numą ir pasitikėjimą savo
•-------.— .
mų ruošos kursą, kad išė brąngios laisvės šiandien klebonu. Kas tą pasitikėji
Būkite Malonus
jusios mergaitės iš mokyk jau nebeturi Lietuvos kata mą bando griauti, tas daro
los žinotų ir praktiškų daly likės moksleivės, kurių ne didelę žalą parapijai. BatSAVO AKIMS
are sure to be
kų, kaip virimas, siuvimas viena sėdi drėgname kalėji siuvis žino, kaip tvarkyti sa
Tik
viena pora aklu vlaam gy
jilst what you want—
venimui. Saugokit Jae, Ieledaml
mo rūsyje, ar ištremta į Si vo “šapą”, klebonas nusima
ir t.t.
Itekaamlnuotl Jae modernUklauela
light, delicious and of
metodą, kuria rertllmo mokelae
— Koks akademijos auto biro dykumas. Amerikietės no, kaip vesti parapiją. 2i
fine texture.
galį eutelktt.
M METAI PATYRIMO
ritetas yra mokslo atžvil lietuvaitės akademikės \ mo
pririnkime akintu, kurie pagalina
aklu Įtempimą.
komos ir auklėjamos prity
giu?
Dr. John J. Smetana
— Į tai geriausią atsaky rusių auklėtojų seserų ran
Dr. J. J. Smetana, Jr.
mą duoda gauti akademikių kų savo proto ir valios su
U«e only one kvel teaOPTOMKTRISTAI
pažymėjimai įvairiuose kon-į gebės paaukoti jėgas laisvos į
gpoonful to a eup of
1801 So. Ashland Avenue
lifted flour for mo«t recipes.
kursuose, kur mūsų moks Lietuvos atstatymui. To iŠ <MOD»PN
Kampae lt-toe
VIM PI FTF
Telefone* CANAI, OMU — Chicago
leivės yra laimėjusios jau jų Laukia pavergtoji Tėvų! ADVANCB9 PMOTOGRAI’HY
MIllIONS OF POUNDS HAVF BFEN
OFISO VALANDOS
I <»WKST PONRiaLB PR|( IX
Kasdien *'.00 a. m. Iki 1.10 p. m.
nebe vieną kartą pirmąsias žemė.
USED
BY OUR GOVFRNMENT
i’pnsr i.AFAvrrrr ?«n
Trefi. Ir tekt; 1:00 a. m. Iki
I
1:10 p. m.
vietas. Turint diplomą ran Plačiųjų Pittsburgh apy-

Glasses

North Side

niųjų parapijos narių ir
stambus rėmėjas. Paliko di
deliame nuliūdime tris oukreles. Palaidotas šv. Kaži
miero kapinėse. Lai gerasai
Dievas suteikia jam amžiną
atilsį.

Rea. 6958 So. Talman Avė.
Re>. Tel. GROvehill 0617
Office tel. HEMlock 1848

DR. J. J. SIMONAITIS

TeL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West Cermak Rd.

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

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

2423 W. Marguette Road

Telefonas REPublic 7868

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office tel. YARds 4787
Namą tel. PROspect 1930

TeL YARds 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. DERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 West 35th Street

LIETUVIAI

REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.
y

Ofiso tel. VIRginia 0036
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. CANal 0257
Rez. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS

y

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Arteaian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
t iki 9 vaL vakar*

DAKTARAI

ToL YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,
2 iki 4 ir 7 iki 9
DANTISTAS
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Sekmadieniais 11 iki 12
1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3147 S. Halsted St, Chicago
Taipgi akinius pritaikau.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
3343 So. Halsted Street
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
Tel. CANal 5969
1—4 jf 6^.30—8:30 vakare

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

WALTER J. PHILLIPS
DR. F. D. WINSKUNAS DR.
GYDYTOJAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2158 West Cermak Road
Ofiso UL OANal 2346
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—8
Trečiadieniais pagal eutarų.
Rea. Tel.: RKMlocfc S1SO

Tu. YARds 2246

DR. C. VEZELIS

Furnilure House

arti 47th Street
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

l

4

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

4645 So. Ashland Avenue

(oughing, Gasping

»

Šv. Vincento parapijos
Vietiniai jau pradeda mąs
moterėlės jau pradėjo dar tyti apie atostogas, bet kai
buotis bingo vakarui, kuris kurie žada atostogų išlaidas
įvyks birželio 27 d.
paaukoti Lietuvos pabėgė
liams ir prisidėti. centu, ki
Birželio 1 d. Lukšis Pra tu prie išlaisvinimo Lietu
nas ir Ona iškilmingai mi vos iš kacapų vergijos.

JOS. L BUDRIK

Aslhma Mucus

t

nėjo sutuoktuvių siūa'orinj
jubiliejų. Iškilmėse dalyva
vo kun. A. Karužiškis ir kle
bonas. Lukšiai svetelius vai
šino visokiais gardumynais.
Visi linkėjo jiems sulaukti
auksinio jubiliejaus.

DANTISTAS

Telefofnas: HEMlock 584#

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:

Popiet — nuo i Iki 8! Vak. 7 Iki 9
Nedėliomis pagal Butart}

Telefonas CANal 7329

IR CHIRURGAS

r

2155 West Cermak Road
1 —

OFISO VALANDOS
4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį.

Ofiao TaL:
Raald. TeL:
VIRginia 1886
PROspect 8634

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 West S5th Street
LIGONIUS PRIIMA j
Kasdien ano 2:00 iki
TreClad.

8:00

vaL

Ir Sekmad. tik susltarlua

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
šeštadieniais.

DR. PETER J. BARTKUS ' OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 West Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEley 0434.
TeL Cicero 1484

OR, S. R, PALUTSIS

v

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)
TeL MIDway 2880
Chicago, UL
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 8
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

»

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak
ir pagal sutartį.

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

DR, A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofieo telefonas

DR. MAURICE KAHN

e

GYDYTOJAS JR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TaL YARds 0994
Res. teL PLAaa 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 Ir 7-8 v. vnk.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dieng

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lais
vės verta tauta.
)
Gen. Bkorupsld*

v

f
Dmm

Ketvirtadienis, birž. 5, 1941

n
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17 ASMENŲ SUKRĖSTA

Sveikata - Brangus Turtas

čių nėra. Net už paprasčiausį Pelikan firmos plunksna
kotį, jegu kur jį dar galima
gauti, mokama 200 rublių
arba 40 dolerių. Toks plunks
nakotis nepriklausomos Lie
tuvos laikais kainojo 12-15
litų.

Rašo Dr. Račkus, 1853 W. 35th St., Chicago.
NUODINGA AUGMENIJA

r

Grįžus iš vasarinės eks
kursijos, neatsargieji kar
tais suserga ir labai kamuo
jasi. Sirgti yra nuostolinga
Kentėti skausmą nemalonu.
Dažniausia ekskursantai už
nuodija savo odą kai palie
čia nuodingą augalą.
Šiaurės Amerikoje auga
tokie nuodingi trilapiai vi
jokliai, angliškai vadinami
“poison ivy”, kurių reikia
labai vengti. Taipgi yra to
kie nususę medeliai, truputį
panašūs į ąžuolėlius, vadi
nami “poison oak”. Be to,
dar čia auga nedideli krū
mokšniai vadinami “poison
dogwood”.

Nuo “poison ivy” retai i
kas miršta, nebent tas, ku
rio širdis yra silpna. O vis
gi peršulys yra baisiai ner
vinantis, taigi patartina nuo
tos biaurybės šalintis.

Paprastas moteriškas odinis rankinukas kainoja
150-200 rublių.

Daktaro atsakymai j
klausimus
, etrUtuir

Atsakymas E. Č. — Rū
kymas moteriškei gali būti
“madnu”, bet tai yra Žabai
nesveika. Ypač jei motina
peni kūdikį krūtimis, tai su
pienu mažutėlis gauna taba
ko nuodų, kas labai kenkia
kūdikėlio normaliam augi
mui.

Atsakymas P. L. — Cie-

^Itehingi -ot Mtnrr Bick
Forquick relief from itehing of ecrema, pimples.
athlete's foot, seabies, rashes and other extemally caused slcin troubles. ūse world-famous
cooling, antiseptic. liųuid D. D, D. Prescription
Greaseless. stainless. Soothes irritation a.sl
ųuiekly stops intense itch.ng. 35c trial bottle
proves it. oryour money back. Ask vour
druggist today for D. O. D. PMESCRIPTION.

("Draugas” Acme telephoto)

Jolieto airporte nusileidžiant sudužo Douglas keleivi-nis lėktuvas su 17 asmenų. Lėktuvo priešakis sudaužy
tas. Visi jame buvę asmenys laimingai išliko sveiki, tiknepaprastai sukrėsti.

dė dalyviams tikrai suplyšu
sius batelius. Salėje pasigir
do pritarimas, visi pradėjo
tylomis kalbėti apie bolševi
kinį “rojų”. Iš įsidrąsinusios
salės pasipylė visa eilė klau
darbininkijos vargus rcapitasimų.
listinėje Lietuvoje”, o pas
kum pasiūlė diskusijas. Stai
ga atsistojo viena darbinin
kė ir graudenančiu balsu
prabilo:
“Draugas, kodėl dabar nie
Gauta tikrų žinių, kad
kur negaliu gauti pirkti ba maskolių okupuotoje Lietu
tukų? Juk štai mano bate voje iš rinkos yra visiškai
liai visai kiauri, o naujų nie išnykę laikrodžiai. Jeigu ku
kur negalima gauti”. Po šio rioje krautuvėlėje dar gali
paklausimo darbininkė paro ma laikrodį sužvejoti, tai

Pavergtosios Lietuvos Gyvenimas
Faktų Šviesoje

pai nuo rauplių tikrai ap
saugoja žmogų nuo tos bai
sios ligos. Amerikoje raup
lėtų beveik nėra todėl, kad
čia žmonės čiepijasi. Vaiką
sulaukusį vienų metų am
žiaus, arba net ir anksčiau,
jau galima drąsiai čiepyti.
Okupuotoje Lietuvoje dar
Čiepytis reikia kas septyneri metai. Geriausias laikas bininkų pasipiktinimas bol
čiepytis pavasarį, kuomet o- ševikais diena iš dienos ky
la. Jis įgauna vis aštresnes
ras nekaitras.
formas. Jam pavaizduoji pa
Atsakymas S. V. A. — Du imsime šį įvykį:
sulys (asthma) yra nevie
Kovo pradžioje buvusiame
nodos rūšies, tad ir gydy
“Spaudos Fonde”, dabar so
mosi metodai yra nevienodi.
vietiškoje valstybinėje kny
Tamsta permažai davinių agų leidykloje, įvyko mitin
pie savo ligos eigą parašei,
gas. Jam vadovavo komu
tad tikslių riurodymų tams
nistų agentas Movša Vilkotai patiekti sunkoka. Tams
viščas. Mitingas buvo priva
tos rūkomieji “Espic” cigalomas visiems leidyklos tar
retai tik palengvins spazmi
nes atakas, bet dusulio ne- nautojams it-darbininkams.
pagydys. Geriau tamsta eik Bijodami netekti paskutinio
duonos kąsnio, mitingan atė
pas gydytoją.
jo apie 200 tarnautojų bei
Didžiausias žmogaus tur darbininkų.

Brūkštelėjus ranka ar ko
ja per tuos nuodingus aug
menis, oda tuoj parausta,
pradeda peršėti, niežėti, iš
kyla sultingi puškeliai, šie
pratrūkę varva lyg rasa, pa
sidaro skaudžiai dilginan
čios žaizdos ir tos žaizdos
vis platyn plinta. Tuomet ne
laimingą žmogų taip baisiai
kankina, kad net užmigti ne
gali.
Jei kam pasitaikintų nuo
minėtų augmenų užsikrėsti,
kai tik urtikarija ant odos
pasirodo, tai skubiai reikia
eiti pas gydytoją. Juo Ilgiau
lauksi, tuo plačiau žaizdos
plėsis, tuo bus blogiau ir
pasigydymas brangiau kai
nuos. O apnuodintos odos
peršiančios žaizdos be medikalės pagalbos neišnyksta.
Bet baimė kad nepaliesti
nuodingų augmenų lai neat
baido jus nuo gražių girių.
Giriosna išvažiuoti yra rr
Mitingo vadovai daug šne
sveika ir malonu. O kad tas, tai sielos turtas: žinios,
nuodingų augmenų nuodai jausmai ir sutvarkytas jų kėjo apie bolševikinį “rojų”
odos nesudilgintų, tai patar išmanymas. — Vaižgantas. ir “buržujų išnaudojamos
čiau štai ką daryti:
1. — Paprašyti prityrusio Jr
D/k
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
ūkininko, kad parodytų “poi
•
— namams statyti, remontuoti ar
son ivy” augalą bei kitus
PAVASARIS ARTĖJA — DABAR LAIKAS ŲIGIAU IR
nuodingus augalus, jei jų
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI.
apylinkėje randasi; tuos aug
menis gerai įsidėmėti, ir kur
Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!
jų randasi tai verčiau ten
neiti.
2. — Pirm brazdinėsiant TAUPYKITE mū8^ istaig°je. Jūsų indeliai rūpes1
l|C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
girioje, reikia apsitepti ko
drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
Mokame
jas ir rankas vazeliną, o jei
SH%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
vazelinos nesiranda, tai bent
MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
su sviestu.
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei
3. — Parėjus iš girios na
Vieno Klijento!
mo, tuoj rankas ir kojas rei
Keistuto Savings and Loan Association yra žymiausia, seniau
kia aptepti kerosinu, ir už
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.
minutės numazgoti su mui
lu bei drungnu vandeniu. Tpač taip reikia daryti jei
Tel. CALumet 4118
kiltų abejonė ar kartais ne
palietei nuodingą augmenį.
3236 So. Halsted St.
Chicago, Iii.
Taip elgiantis apsisaugosi
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
nuo dilginančių žaizdų.

Auga pasipiktinimas
bolševikais

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.

Visiškai išnykę
laikrodžiai

jam nupirkti reikia gauti
specialinį prekybos komisa
riato leidimą. • Paprasciausas juodo metalo rankinis
laikrodis kainoja tarp 800
ir 1,000 rublių, kas oficialiniu kursu sudaro 160-200
dolerių.

Parker firmos plunksna
kotis kainoja 800 rublių ar
ba 160 dolerių. Bet, aišku,
jį galima kai kada užčiupti
tik vad. “juodojoje biržoje”,
nes krautuvėse plunksnako-

[IIRINE,

£ EYes

Murinę soothes, cleanses and refreshes
irritated, reddened membranes caused
by head colds, driving, winds, movies,
close work, late hours. Free dropper
with each bottle. At all Drug Stores.

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?,

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^Į

KUM

Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:
Sutaupysite 40% kuro;
monoti DOCK WO0L
Apsaugo
gyventojų sveikatą ;|
F
UaiATmo kum
Padidina namų vertę;
, Taupo namų žilumą;
Sorrtom-SOiM m GwcFt
Co.kma.d
imoui

HMeWb*-4S«a «a Cmch
Rmti. Bmsm

m

Lavsm

, Duoda gerą apsaugą nuo
gaisrų;
i. Greitai ir lengvai įtaisoma.|
Apskaičiavimas

Kun
H*mn. ConcuntlK.

BRUSH

Dykai!

ParflpUaame F.H.A. PMkoUnlmoa
ar ttmokėJImuA.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų|
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS

' CRAYON.

CHICAGO REPRESENTATIVE

Republic 6051|

6343 S. Westem Avė.

WarehoQso: 8401 So. Stony Ialud Are., Ul

Why tolerate that Irrltat-

Ino gray that io disturbs
the color harmony of
your hair t Touch it away

PARSIDUODA PASLĖPTAS TURTAS!
ANTANO LALIO

LIETU VIŠKAS-ANGLIŠKAS

safely with this new Clairol Brush Crayon. lt permits coloring from the root out without dripping or smudg-

Ing, and is the perfect answer to in-between tintings or

ir

ANGLIŠKAS-LIETUVIŠKAS

those distracting first gray hair*. Ir a smart “carry-every-

where" case that opens in a ilffy ready for ūse. $1 ,,,

Refills 50c ... ln 12 natural-looking shades.

ŽODYNAS
Trečias, Išnaujo Taisytas ir Gausiai
Papildytas Spaudimas!

šiomis dienomis teko mums įsigyti mažą skaičių An
tano Lalio “Žodynų”, kurie tikrai yra paslėptas turtas.
Tai yra paskutinieji egzemplioriai šio labai svarbaus vei
kalo! Kiekvienas knygynas turėtų turėti nors vieną eg
zempliorių “Antano Lalio žodyno”! Nėr geresnio Lietuviš
ko-Angliško ir Angliško-Lietuviško Žodyno spaudinto vi
soje Amerikoje.
Šis 834 puslapių “Žodynas” yra vienas iš svarbiausių
knygų Amerikos lietuviams.
Visi egzemplioriai puikioje padėdyje, su kietais virše
liais, rr parduodama už prienamą kainą.
Žodyno ir kitų knygų reikalais fcreipkitės prie:

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, Illinois

Tel. CANAL 8010

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’

DRAUGAS

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
2334 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A melnber of the Catholie Press Association
Subsrrlptlons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėsc: Me
tams — $6.00: Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir vpač korespondencijas sulig savo nuožiūros.^ Korespondentų prašome rašvti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpua pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.
Lietuvių katalikų dienraščio “Draugo" rčmSjams ir skaitytojama
siunčiu sveikinimus tr geriausius linkėjimus!
Jūsų dienruštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas
apie Jvairius katalikams {domius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie.
sas, gina Ir saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugeriopai tepadaugėja jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi
Ą, AMLKTO GIOVANNI CICOGNANI,
IrfMMlicea Arkivyskupas,

Apaštališkas Delegatas

Ketvirtadienis, birž. 5, 1941

jų organizacijas, j jų įstaigas, kad padėtų jas stip
rinti, išlaikyti, kad keltų lietuvių tautos vardą, kad
savo darbais ir gyvenimu būtų ir akademijos ir visos
mūsų tautos pasididžiavimu.
Lietuvoje, kaip gerai žinome, mokyklose panaikintas
jaunuomenės auklėjimas lietuviškoje ir katalikiškoje
dvasioje, žiaurūs bolševikai okupantai per mokyklas
jaunąją kartą ir rusina ir bedievina. Tai yra liūdna ir
skaudu. Užtat, tai turi būti dideliu akstinu Amerikos
lietuvių mokyklų vedėjams stengtis čia didesniu rūpes
tingumu auklėti tautai veikėjų ir vadų. Tikimės, kad
ir šv. Kazimiero akademiją baigusios lietuvaitės pajus
pareigą ir atsakomybę būti stiprios dvasios ir veiklio
mis lietuvėmis, iš kurių tauta tiek daug tikisi ir laukia.
•
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Užvakar mirė buvusis Vokietijos imperatorius Vil
helmas II. Mirė sulaukęs 82 m. amžiaus ištrėmime (Olandijoj).

Velionis buvo garsus žmogus. Jis buvo kaltinamas
dėl Pasaulinio Karo, kuriame jisai vadovavo visoms
karo jėgoms prieš santarvininkus. Daug kas mano, jei
1917 m. Jungtinės Amerikos Valstybės nebūtų įstoju
sios į pagalbą santarvininkams, kaizerio Vilhelmo jė
gos būtų sutriuškinusios Prancūziją j r. net Angliją. Ji
sai turėjęs daugiau galimumų ir jėgų karą laimėti, ne
gu šiandien Hitleris.

LJCI
žuvo Anglijos karo ministeris.... Škotijos pakraščiuo
se nuskendo su visu savo
štabu Anglijos karo ministeris Lord Kitchener. Tai
buvo žymiausias šių rainų
vyras Anglijoje. Turėjo 66
metus. Kitchener karo laivu
“Hampshire” keliavo į Ar
changelską, kada staiga apie 8 vai. vakare laivas spro
go ir tuojau nuskendo. Ke
liauninkams ir įgulai gelbė
tis nebuvo laiko. Dar nesu
žinota, ar laivas užplaukė
ant plūduruojančios iuraos,
ar gal jį nuskandino vokie
čių nardantis laivas...
•

Mirė Kinijos prezidentas...
Vokietijos pralaimėjimą, savo pasitraukimą nuo sos
Sostinėje Pekine vakar mi
to, kaizeris kažkaip šaltai priėmė. Jisai laisvu noru
Visų demokratiškųjų kraštų spauda, katalikų ir nerė Kinijos respublikos pre
pasidavė ištremiamas, užsidarė Olandijos mieste ir ten
katalikų, labai gražiai atsiliepia apie Jo Šventenybės
zidentas Yuan-Shi-Kai. Sir
ramiai sau “skaldė malkas” ir taip baigė savo audrin
Popiežiaus Pijaus XII kalbą, pasakytą sąryšyje su Leo
go tik kelias dienas. Paskli
go gyvenimo dienas, nebesulaukdamas nė to, kas atsi
no XIII enciklikos “Rerum Novarum” 50 metų sukak
dęs gandas, kad jis ouvęs
tiks su naujo Vokietijos “kaizerio” Hitlerio užsimoji
tuvių minėjimu.
užnuodintas. Turėjęs 57 me
mais.
Visur yra reiškiamas džiaugsmas, kad šiais laikais,
tus...
Galima tik numanyti, kad kaizeris savo širdyje ne
kuomet žmogus yra spaudžiamas iš visų pusių, kuo
•
pritarė
Hitlerip
žygiams,
nes
gavo
puikios
progos
pa

Rusijoje tautų suvaržy
met jo teisės gyventi laisvu gyvenimu yra atimamos
tirti,
kad
fiziška
jėga,
imperialistiškais
žygiais
nėra
mai
naikinami... Lenkams
ir jisai padaromas valstybės vergu, Katalikų Bažny
čios Vadas drąsiai gina jo teises, kurios paties Pasau galima išspręsti tarptautiniai konfliktai, kad perdide- jau leista užimti valdiškas
lis gobšumas, noras kitus pavergti, svetimo turto pri vietas. Lenkiškai - lietuviš
lio Sutvėrėjo yra jam duotos.
siplėšti — kad ir galingiausias ir didžiausias tautas koms draugijoms leis:a var
Jo Šventenybė valstybių valdovams pasako —
nelieskite žmogaus teisės laisvai dalyvauti fiziškame, priveda prie pražūties, o vadams negarbę ir pažemini toti savą kalbą, išskiriant
mą užtraukia.
<
oficialius pranešimus, kurie
dvasiniame, religiniame ir moraliniame sąjūdyje.
privalomai vedami rusų kal
Toj pačioj kalboj popiežius perspėja ne tik valstybių
1 ‘ •'
mi
.i
boje. Kiti suvaržymai žada
vairuotojus, bet ir darbdavius, pasakydamas, kad
būti panaikinti po karo...
nevalia yra išnaudoti darbo žmogaus, nes jis turi tei
sę gauti už savo darbą žmonišką, teisingą atlygini
X
Karo
tęsimui
Vokietija
mą, už kurį jis galėtų nuosavybę įsigyti, šeimos rei
“Amerika” rašo:
paskyrė 12 bilijonų markių...
kalus ir medžiaginiu ir dvasiniu atžvilgiu gerai ap
rūpinti.
“L. K. Federacijos kongresas šiemet bus rugpiūčio Vyriausybė pareikalavo nau
7 d. Marianapolio kolegijoje. Tarp eilinių klausimų nu jos paskolos karo vedimui
Dėl to, darbninkams turi būti duodama teisė organi
matyti tokie referatai: Amerikos lietuvių katalikų 12 bilijonų markių (arti 3
zuotis. Taip pat, valstybė tik tuomet kišasi į darbo ir
visuomenės reikalai; Lietuviškų knygų leidimo klau bilijonų dolerių). Sumanyta
kapitalo santykius, tarpininkauja, jei vieni arba kiti
simas; Lietuvos atstatymo problemos. Referatai ir ant gyventojų užkrauti dar
aiškiai atsisako pildyti jiems pavestas pareigas. Be
centro valdybos pranešimai bus iš anksto atspaus naujų karo mokesčių...
to, valstybei nevalia yra atimti žmogaus privatinės
dinti atskiroje knygoje dar prieš kongresą.
nuosavybės, nes tai yra žmogaus visokeriopos gerovės
pagrindas.
“Ątrodo, šiemet pasiruošimas kongresui iš vado
Tenka giliai įsidėmėti ir į tuos šventojo Tėvo žo
vybės pusės labai planingas. Tenka lik palinkėti, kad
džius, kuriais žmonės raginami neįpulti į nusiminimą
Federacijos skyriai ir apskritys panašiu tvarkingu
ir beviltiškumą dėl plitimo pagonizmo viešame gyveni
mu pasirūpintų dalyvauti kongrese”.
me. Nenusiminti, bet kovoti prieš jį reikia. Toji pago
nizmo banga, be abejonės, yra laikino pobūdžio ir dėl
to didelio alarmo netenka kelti. Tos pagonizmo ban
gos suduš į krikščionybės dėsnius, kuriais ginamos
yra žmogaus teisės ir laisvė.
Šiais laikais pasaulyje skleidžiama daug visokių klai
V. Sirvydas D-voj rašo:
dų, daug nesveikų teorijų. Popiežius kalbėjo ir apie tai.
“Mūsų Tėvynei vėl užėjo sunkios, pusiau barba
Jei kas, tai katalikai turime nuoširdžiai džiaugtis ir
riškos tautos okupacijos dienos. Tačiau laisvoji Ame
didžiuotis, kad Bažnyčios Galva šiais sumišimų ir karo
rikos lietuvių spauda ragina lietuvius nenusiminti.
laikais taip energingai užstoja už visų žmonių teises.
Dvidešimts du metai laisvės parodė lietuviams kaip ,

Žmogaus teisės

Dėl Federacijos kongreso

nebesu

(“Draugas”, birželio 5 d.,
1916 m.).

Po Svietq
Pasidairius
Vasarinė škūlė ir
egzaminai.
šį mėnesį, tavorščiai, vi
sose škūlėse paskutiniai eg
zaminai ir gradžiueišinai su
įteikimu diplomų visiems,
kurie gerai mokinos ir eg
zaminus išlaikė. Po to vikeišinas.
Ale save vadinantieji tau
tininkai apgarsino, kad jie
dabar pradėsią eiti škūlę ir
bandysią išlaikyti egzami
nus. Kadangi jie jau vaikai
su ūsais, tai ir egzaminai
būsią laikomi iš kitokio
subdžekto — Lietuvos rei
kalų.
Iki šiol tautininkai vis
kaž kaip, anot žmonių priklodo, “uodegą išsukdavo,”
vis jiems pavykdavo musės
rolę sulošti. Ale, anot mū
sų poeto “mainos čėsai, mai
nos ir žmonės.” Ne tik mai
nos, ale ir kytresni daros.
Jei nori sėsti prie stalo ir
geimy turėti balsą, paro
dyk, ar turi pinigų. Kitaip
— ant spalių....
Rokunda yra tokia: Ame
rikos Lietuvių Taryba nu
tarė įsteigti informacijos
biurą. Katalikų Federacijos
atstovai patiesė ant stalo
tokį sumanymą: nori tureli
biūre lygų balsą, įnešk ly
gią dalį į tarybos paketbuką. Tokie poperiai šimta
procentinius
tautininkus
prakaitu išmušo. Bet ne ką
padarysi. Dėl to sandarie

čių gazieta apgarsino: “Da
bar turėsim pasirodyt ką
mes galim.” Kitaip sakant,
tautininkai stos į egzami
nus, ba iki šiol, jau metai,
kaip Lietuva pavergta, o,
kaip sandariečių popera pri
sipažįsta, “tautinė srovė
per pirštus žiūrėjo į savo
fondo auginimą.”

Taigi, pirmą syk savo
gyvenime tautininkai laikys
viešai egzaminus. Jei išlai
kys, bus vyrai ir aš juos
savo maeniu delnu paglo
stysiu.
Džiaugias.

Pittsburgh’e ir apylinkė
je grupė pažangių “darbi
ninkų” — balšavikų nuteis
ta kalėjiman už tai, kad
pastaraisiais prezidento rin
kimais rinko piliečių para
šus uždėjimui ant balioto
balšavikiško kandidato.

Pasišnekėjus su nuteistai
siais, visi pareiškė pasiten
kinimo tokia bausme. Sa
ko, jei Sov. Rusijoj per “rin
kimus” kas pabandytų rink
ti parašus uždėjimui ant ba
lioto kokio trockininko, jis
būtų sušaudytas.

— Kodėl
bą?

neinate į dar

— Matai, mūsų
šapoj
darbininkai nesutaria. Vieni
nori, kad būtų dirbama 9
vai., kiti nori aštuonių dar
bo valandų. Mes laukiame
pagerinimo: eisim dirbti
tada kai bus dirbama sep
tynios valandos.

Pasakyk savo partneriui, kad aliejaus ir man pačiam reikalinga.

Didelė nelaimė, bet ji laikina

Visuomenė jūsų taukia
J. E. Vyskupas B. Sheil šį vakarą įteiks diplomus
mergaitėms, baigusioms Šv. Kazimiero akademiją. Tai
yra svarbus įvykis ne tik tos akademijos ir tų mer
gaičių, bet ir visos mūsų visuomenės gyvenime.
Kelios dešimtys lietuvaičių, išmokslintų ir gražiai
išauklėtų, išeina į gyvenimą. Ar jos eis aukštuosius
mokslus, ar tuoj eis darbų ieškoti, ar kurs šeimos ži
dinį, ar vienuolynan užsidarys, visur bus ir naudingos
ir reikalingos vidurinėj mokykloj įgytos žinios. Ir, tos,
kurios pasiliks ištikimos tiems idealams, kurie buvo
jų auklėjimo pagrindu, neabejojame, gyvenime turės
pasisekimo, atneš naudos ne vien tik sau, bet visuome
nei ir tautai.
Akademikės yra auklėjamos krikščioniškosios arti
mo meilės dvasioje. Dėl to lietuvaitėms akademikėms,
baigusioms lietuvišką mokslo įstaigą, artimiausi yra
savosios tautos žmonės — lietuviai. Lietuvių visuome
nė, tad, laukia jy ištiestomis rankomis, kad jos eity į

Jjrangi ta laisvė yra ir ką jie laisvi būdami gali nu
veikti. Taip pat aišku, kad diktatūrų/ gadynė negalės
užgniaužti lr amžiams panaikinti laisvą žmogaus
mintį, pavienio asmens laisvės pagerbimą, ir neįspraus
žmogaus proto | siaurus, kalėjime prievarta uždary
tus rėmelius. Ne tam žmogaus protas ir dvasia su
kurti.
Dabartinė nelaisvė lietuvių tautai tiek pat laikina
kaip laikina buvo lenkų ponų baudžiava, ar vokiečio
ordino “kreisai” į Lietuvą. Jie tautą pažalojo, bet jos
nepalaidojo, jos neišnaikino. ^Tikimės, jos nepasmaugs
nei staliniško bolševizmo “draugiškumas”.

Mes tikrai stebimės, kad “Amerikos Lietuvis”, kurs
kai kada skaitomas tautininkų laikraščiu, deda lygsva
ros netekusio p. Simokaičio straipsnius, kuriuose jisai
niekina visus, dirbančius konkretų, vieningą Lietuvos
vadavimo darbą. “A. L.” redaktorius turėtų žinoti, kad
laikraštis nėra kokia tai išmatų vieta, kur bet ką ga
lima mesti.
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant Pauliukonis

(Tęsinys)
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sirėdęs keliauninkas. Įsižiū- Ežero skaisčios bangos liū- Vienas už kito brėško ir švirėjęs pažįstu mieli šypsena
liavo
vo
papuoštą veidą
kun. Paš- žaliu smaragdu,
Anapus ribos!
kausko, arba kaip dabar do Laivą be irklo varė, lingavo
Ten kur palangėms stiepias
kumentuose jis lietuviškiau Vėsos dvelkimu
sužiurę
pavardę yra pakeitęs — kun.
Saulė už Alpių leidos sutin- Žemčiūgų žiedai,
Paškaus.
gus, Kur raudonmargę kreipia
Susėdam, kaip čikagiečiai
žmonėms padedant pavyko sako, ant “porčiaus” ir šne Varpai Liucernos
kepurę
tą viską padaryti,
Dievui aukojo darbus var Jurginų kelmai.*
kučiuojame.
gingus
— Kaip, klebone, patinka
Kelionės
žmogaus
ir
gamtos.
Ten, kur sesutė rūta dabina
Čikagos lietuviai?
Dabar kun. Paškauskas
Kasas nuo mažens,
— Myliu Lietuvą, myliu
jau 14 metų, kaip Roselan- ir lietuvius. Su visais lietu Medžių ant saulės kepintas Kur juodbėrėlį brolis augina
de. Ir šioj parapijoj pakėlė viais noriu broliškai sugy
lapas Balnot ant rudens.
gražiai parapijos ūkį, šiemet venti. Dauguma lietuvy yra Nuspindo rasa,
jau baigia ir skolas išmokė- prakilnios sielos ir energin Rožių iš kalno papūtė kva- Ten, kur Dubysos mėlyna
ti.
pas
iuo8ta
gi savo profesijoj, darbštūs
Kun. Paškauskas atliko
Skania sveikata.
Banguoja plati....
ir pralenkia daugelį svetlmKo ašarėle, ko tu per skruosnet penkias keliones į Lie_ ,
. .
,,
taučių. Gal tik galėtų vienas
Audžiau nurimęs, aukso svatą
tuvą. Tenai nupirko sklypą ...
x.
. ,
„ _
_
. kitas mažiau svaigalų gerjones
Nužibus
riedi
?
zemes netoli Nemuno prie
ti.
Aušros spinduliais,
Vytėnų, parapijai įsteigti
Man tik kelia susirūpinijos, skrido pilnos ma-i Ten tai prabėgo mano branTėvai saleziečiai jau toje
mo
didelis
istautėlimas,
ir
,lones
. J
,
giausi
vietoje paskutiniu metu lai ,
beveik
nera
vaistų
nuo
to
Pad
ių
keliais
Jaunystės
laikai.
kė pamaldas.
sulaikyti, žmonės čia gimę
T
...
,
.
J
° *
Ir po tiek metų pats savęs
Taip pat atliko vieną ke
klausi
lionę į Pietų Ameriką, su D. augę, čia visiems laikams Vedė jas paukščių kėliau:
apsigyvenę persisunkia krašžvaigždėtas Tai vien tik sapnai.
G. Prel. M. L. Krušu. Savo
to dvasia, kitą kart net pa- Lydėjo širdis
kelionės įspūdžius surašė į
miršdami,
kad ajų
gyslose,ijT tolimąsias,
. «•
i-a.
Kiek atminimų atsitikimų,
,
-r
į• numylėtas
knygelę.
---- — kraujas
„
lietuviškas
kraujas teka.
teka. __ __
Gyvų kitados,
Teveliu šalis.
Geras lietuvis
Mums reikia daug veikėjų,
Vienas už kito brėško ir švikurie
kiekvienoje
parapijoje
•
to
Jubiliatas yra ne tik rū
Kiek atminimų atsitikimų,
žadintų
lietuvybę,
kad
mūsų
pestingas, uolus kunigas, bet
Anapus ribos.
Maironis
Gyvų kitados,
žmonės
nepamirštų,
jog
yra
ir geras lietuvis. Visa kas
lietuvika, jam sava. Kai kū lietuviais gimę ir jog lietu
kas — geras bitininkas, gal tik gali, turėtų laikyti bites
rėsi Nepriklausoma Lietuva viais turi ir mirti.
— bonų buvo nusipirkęs už — O kaip religijos atžvil vienintelis toks mėgėjas — ir turėti naudą iš to darbš
specialistas tarp plačios a- taus tvarinio”.
600 dolerių. Juos taip ir pa giu?
—
Lietuviai
diduma
yra
pylinkės lietuvių. Per metus Ir jei jums teks kada sve
aukojo lietuviškiems reika
katalikai
ir
gyvena
dorai,
jis vis pasidaro po porą šim čiuotis vaišinguose sukaktu
lams, daugiausia įteikdamas
remia
prakilnius
darbus,
tų galionų medaus. Rodos vininko namuose, tikriausia,
pas jį atvykstantiems lietu
viams paskaitininkams. Tarp nors kartais kai kurie neat netikėtumei, kad tokie daly- jūs turėsite ragauti puikaus
lietuvių dirba su atsidėjimu. silaiko prieš miesto pavojų , kai galimi gyvenant Čikagos jo midaus. Dabar jis padūmieste.
sauna, padejuoja, kad dėl
Dar kunigystės pradžioje sūkurį.
—
Tamsta
ilgus
metus
su
— Tai mylite savo bite karo net penkis sykius pa
turėdavo po ketvertą valan
lietuviais
ir
dėl
lietuvių
dir

les?...
brango apyniai ir kadugių
dų per dieną išbūti mokyk
bote,
įdomu
sužinoti
ką
esa

loje, visą dieną sėdėti ofise,
- Bitės tai mano drau-! Uogo8' ir vis dėl to Padaro
te
patyrę
apie
mišrias
šei

o vakarais vasarą — kolekgai, mano kompanija, mano P° gerg baikutę midaus'
mas?
tos, o žiemą — kalėdojimas.
poilsis. Visi lietuviai, kurie
K. J. Prauskis
Su sveikata buvo visai su — Suprantama, kad jos
sivaręs, tam tikro atsargu nėra pageidautinos. Reikėtų,
mo ir dabar turi laikytis kad kuo mažiau tokių būtų.
Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti
Tačiau pakeltas vargas jam Tikybos atžvilgiu mišrios
šeimos
daugumoje
laikosi
nekliudo pasilikti mielu žmo
u
per
šliūbą
duotų
pasižadėji

gumi. Jis mylimas ne vien
lietuvių pasauliečių, bet ir mų Katalikų Bažnyčiai, bet
dvasiškių ir yra išrinktas jau mišrios tautybės šeimom
Čikagos apylinkės kunigų dažnai būna grabas lietuvy
vienybės pirmininku. Mielai bei. Blogiausias dalykas, kr i
sueina į porą du skirtingos
aplanko savo konfratrus.
tautybės ir skirtingos tiky
Su Laivu —
Myliu Lietuvą,
bos žmonės.

10 Savaičių Prenumerata Siūloma
UŽ VIENĄ DOLERI

šiandien manęs universitete palaukė Jekaterina Pavlovna. Ji buvo apsivilkusi modernišku švarku ir angliš
ka bliūze, persijuosusi per kaklą dideliu, juodu raiščiu.
Bliuze jai nepaprastai tiko ir stovėjo “kaip nulieta.” Jf
dar daugiau pagražino jos malonų veidą, spindintį tokiu
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą’
nuoširdumu ir laimės šypsena.
už vieną dolerį.
— Aleksandra Lvovna! — prabilo gyvai — aš....
Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojam?
aš jau pradedu nugalėti Georgijų Aleksandrovičių!------- dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių
Aš turiu su kuo nors pasidalinti tuo džiaugsmu, todėl ir — tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!
atėjau čia, norėdama viską jums papasakoti. Žinote, ir
Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
kaip aš jį nugalėjau? Kasdien vis, rodos, nežymiai, bet tas,, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai g
nuolatos juo domėdamasi, įvairiais kasdieniniais niek čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę priete
niekiais. Taip aš nežymiai apie jį nurezgiau ploną, bet liams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
tvirtą tinklą, ir aš jį vistiek priversiu, kad ir jis mane biliejaus proga!
pamiltų!
Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojam;
Ji padarė man labai stiprų įspūdį. Revoliucija, ku puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą
ri visą mūsų miestą apvertė aukštyn kojomis ir vienu
Užsakymus siųskite šiuo adresu:
ar kitu būdu pasireiškė kiekvienam žmoguje, jai. pasi
"DRAUGA S"
rodo, nepadarė nė mažiausios įtakos: jai jos lyg nebuvo.
Jai terūpėjo tik vienas dalykas: kaip Georgijų Alek 2334 So. Oakley Ave.
Chicago. Illinois
sandrovičių priversti, kad ją pamiltų.

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

IBui dauflau-Į

OHO KETURIO KANTONU

- Darbo žmogus prasiveržia į kunigus. Ką jūs manote apie Čikagos lietuvius? Apie mišrias šeimas. - Įsimylėjęs j bites. Lietuviško midaus bačkutė.

Čia jau ne paslaptis, visi
Aš nuėjau į savo kambarį visiškai nusiminusi. Ta
čiau neilgai trukus pasibeldė į duris docentas ir tarė: čikagiečiai žino, kad tarp
daugelio simpatingųjų kle— Aleksandra Lvovna, aš turiu į jus didelį prašy bonų yra plačiai žinomas
mą: ar negalėtumėt duoti man vienos raudonos gėlelės? kun. J. Paškauskas. Kaip
Aš taip pat norėčiau išeiti į miestą!
daugelis Amerikos vyresnio
Aš jam daviau raudoną gvazdiką, kurį jis įsisegė į amžiaus lietuvių kunigų, jau
natvėje turėjo ir jis pakelti
švarko kilpelę ir išėjo.
nemažai vargo: šeimoje bu-j
1917 m. kovo 4 d. vo septyni vaikai. Tėvas
mokslo ištroškusiam sūnui
Po visą miestą pasklido paskalos, kad caras pasi
pasakė, kad jo ištekliai ne
rašė raštą, kuriuo atsisako nuo sosto. Esą, tai padaryti
dideli,
kitų savo vaikų
jį privertė Dūmos nariai Gučkovas ir Sulginas, kurie jį
skriausti jis nenori, taigi ir
užklupę nedidelėj’ stotelėj tarp miesto centro ir Carsį tolimesnį mokslą negalės
koje Selo. Telegrama, kurią mes gavome šiandien stu
leisti.
dentų biure, taip skelbė: “Draugai! Mums nereikia nei
regento Michailo Aleksandrovičiaus, nei laikinosios val Sunkus kelias į mokslą
džios! Mums reikia kareivių ir darbininkų atstovų ta
Busimasis kunigas Jurgis
rybos, nes tik jie yra tikroji liaudies valdžia!”
pats atvykęs į Ameriką už
Kai aš, parėjusi namo, papasakojau, kad caras atsi sidirba pinigo, grįžęs į Lie
sakė nuo sosto, pulkininko veidas pasidarė pilkas kaip tuvą baigia 4 klases. Nuo
pelenai, ir jis tarė:
1908 m. mokosi Valparaiso
upiversitete, vėliau baigia
— Na, pažiūrėsim, kaip jie valdys!
pranciškonų šv. Bonaventū
Mūsų virėja Maša, kuri tuo metu kaip tik buvo ro seminariją Allegheny, N.
valgomajame, tai išgirdusi, kad pradės žliumbti:
¥. Kunigu įšventino kačd.
— O, kas dabar bus? Jie išvijo tėvelį carą! Varg Mundeleinas 1916 m. per šv.
šelis! Ir vaikučiai, vargšai nabagėliai, dabar sirgdami Trejybę. Taigi šiemet susi
turi sėdėti su viena mamyte! Juk jie niekam nepadarė laukė 25 m. kunigystės ju
nė trupučio blogo, o dabar su jais elgiasi kaip su ko biliejaus. Iš pradžių buvo
kiais žvėrimis! O kur kiša tie kareiviai savo purvinus vikaru Dievo Apvaizdos pa
rapijoje. Tik 21 mėnesi pa
snukius, Valdyti jiems reikia?
vikaravęs, kaip gabus kuni
Ji tuo nepaprastai piktinosi.
gas, paskiriamas klebonu į
— Man vakar pasakojo vienas kareivis, — kalbėjo West Pullmaną.
toliau, — kad earienė carui parašė laišką apie susir
gusius savo vaikus (jie visi serga tymais) ir kad jai tą Parapijos šeimininkas
Čia ankstybesnis klebonas
laišką grąžino atgal, carui net neparodę! Lyg jie vi
siškai nežinotų, kur dabar caras yra! Tik duokite mu buvo miręs džiova. Ligonis
žikams laisvę, tai pamatysit, ką jie padarys.... Dau parapijos šeimininkas daug
giau nė nereikės. Ir ar tiesa, gerbiamieji, kad dabar jau darbų nebeįstengė atlikti.
nebegalima į ką kreipiantis “gerbiamuoju” ar “ponu” Teko naujai atvykusiam ku
vadinti, o tą, kuris taip kreipsis, sušaudys, ir kad šau nigui Paškauskui rūpintis
skolas išmokėti, pastatyti
do tik už tai, jei ką nors užsimena apie carą??
mokyklą, svetainę. Darbas
Kovo 5 d. nelengvas, nes vien nuošim
i
Mūsų docentas yra tikrai savotiškas žmogus. Tuo čių už ankstybesnę skolą te
metu, kai, kilus revoliucijai, tiesiog visas gyvenimas iš ko išmokėti po 100 dolerių
krypo iš vėžių, kai visi tik kalbasi, ginčinasi, lanko gat per mėnesį. Viso parapijos
vėse mitingus ir visokius susirinkimus, jis tik vienas išlaidų per mėnesį susidary
ramiausiai tesirūpina savo reikalais. Ligi lygiai trijų davo apie 600 dolerių, o baž
sėdi prie rašomojo stalo ir dirba savo mokslo darbus. nyčioj tesukolektuodavo —
apie 50 dolerių.
Tekdavo
Man rodos, kad, jei ties jo langais net imtų šaudyti, tai
daug ruošti visokių paren
ir tai jis nepadėtų plunksnos.
gimų, kad būtų galima at myliu ir lietuvius
Vieną priešpietę sustojus
likti naujas statybas ir iš
'A
Kovo 6 d.
mokėti skolas. Ir geriems prie mūsų namo automobi
Mano kūrinėlis “Religija, filosofija ir poezija,” taip
pat apysakaitė “Stoties viršininkas” jau atspausti. Man
JUBILIEJAUS
PROGA
rodosi, kad iš džiaugsmo galiu sukvailioti.
a
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25 METAI LIETUVIŲ TARNYBOJ

arba šaukite CANai 8010

I

Dienraščio "Draugo'

Ekskursija į Milwaukee

Persiskyrimų tarp lietuvių
nėra taip jau daug. Pav,
mano parapijoje per kelioli
ka metų persiskyrė tik ke
lios šeimos. Kurie susituoi kia bažnyčiose, žino, kad su
eina į neperskiriamą mote
rystės ryšį, tai ir laikos, i
Blogiau su susituokiančiais
civiliškai.

"CITY OF GRAND RAPIDS"

Sekmadieni, Liepos-July 6 d., 1941
■įt J*

Ko reikia lietuvių
parapijoms

— Kokia Tamstos nuomo
nė — kaip pagilinti lietuvių
tikybinį gyvenimą?
— Pamaldų bažnyčiose
mes turime gal net daugiau
negu kiti. Reikėtų daugiau
žmones sutraukti į religines
lietuviškąsias organizacijas. Į
Jei jos gražiai bujotų, daug
padarytų. Lietuvių religinio
atgimimo mes daugiausia
galime tikėtis plėsdami or
ganizacijų veikimą ir stip
rindami savas mokyklas, tas
viskas bus labai sėkminga
talka grynai bažnyčios dar
bui”.
Žinau, kad kuo. Paškaus-
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Laivas Išplauks Iš NAVY PIER 9:30 Vai. Ryte
(Chicagos Laiku)
Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

PILNOS KELIONES
BILIETAI....................
Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"DRAUGAS"

2334 So. Oakley Ave.

Chicago «»»

DRAUGAS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Kolektuoja darbinin
kams algas

Harvester Co. darbi
ninku balsavimai

Pasitaiko dar ir tokių
darbdavių,
kurie paleis
tiems,
arba
pasitrauku
siems savo darbininkams
užtęsia priklausančių algų
išmokėjimą, arba ir visiš
kai nuo to issisukinėja.
Illinoise valstybinė agentija, vadinama Wage Claim
LJnit, iškolektuoja darbinin
kams priklausančias algas.
Nukentėję tad turi į ją
kreiptis.
Valstybės darbo direkto
rius M. P. Durkin pareiš
kia, kad algų mokėjimo įs
tatymu numatyta atleis
tiems darbininkams
algos1
turi būti išmokamos per
penkias dienas. Jei darbi
ninkas patsai apleidžia dar
bą, tai jis turi laukti algų
mokėjimo dienos.

International
Harvester
Company 19,000 darbininkų
šio birželio 18 dieną balsuos
— pasisakys, kuriai darbi
ninkų organizacijai jie nori
priklausyti, ar American
Federation of Labor (A P
of L), ar CIO.
Darbininkų
balsavimai
įvyks fabrikuose Chicagoj,
West Pullmane, Rock Islan
de, Milwaukee, East Mo-:
line ir Rock Falls, III. .

Rengiamos kitos
patrijotinės iškilmės

Birželio 15 d. Soldier Fielde rengiamos kitos patrijo
tinės manifestacijos. Prie
šių iškilmių jungiasi kai ku
rios darbininkų unijos, ko
mercinės ir pilietinės gru
pės. Tas daroma daugiau
sia sukelti daugiau amerikonizmo naujuose piliečiuo
se ir paskatinti nejailiečius
naturalizuotis.
Chicagos gatvėkarių dar
bininkų unija paskutiniame
susirinkime nusprendė bir
želio 6 dieną įvykdyti dar
bininkų referendumą strei
ko klausimu, jei iki tos die
Antradienį įvykusiuose 37
nos kompanija nepripažins ir 24 warduose aldermenų
darbininkų reikalavimų. Bal rinkimuose laimėjo demo
savimas bus slaptas.
kratų remiami kandidatai.
Unijos kontraktas su kom
37 warde išrinktas F. E.
panija užsibaigė gegužės 31 Callahan, kur jo oponentu
d. ir iki šioliai nepadarytas buvo A. F. Keeney, respub
naujas. Kompanija prieši likonų remiamas.
naši keliamiems darbininkų
24 warde išrinktas Fred
reikalavimams.
Fischman. Jis neturėjo opo
Darbininkai
reikalauja: nento.
padidinti atlyginimą 10 cen
tų už darbo valandą; mokė
ti 75 dolerių mėnesio pensi
ją sulaukusiems 65 m. amž.
darbininkams, kurie ištar
Western avė., ties 32 gat
navę 20 metų, ir dvi savai
ve, sunkvežimio suvažinėta
tės apmokamų atostogų.
ir užmušta Miss Gertrude
Steinberg, 57 m. amž., sani
tarinio distrikto stenografė.

Gatvėkarių darbinin
kai rengias streikuoti

Išrinkti demokratai
aldermenai

Sunkvežimio
suvažinėta

488 bus patraukti
tieson

Teisėjams pensijos
Illinois legislatūroje iškel
tas bilius skirti pensijas at
sitarnavusiems
valstybėje
teisėjams: vyriausiojo teis
me, apeliacijų, apygardų ir
kitų teismų.

DAFFY DRAMAS
NOV/ UET'S SEE
y/HAT v/ouuo I LIKĘ,
<FOR DINNER ?

/VEĄL; PORK,

ĮSLUMGULUON

k

rr

Draugo" piknikas
Labor Day,
rugsėjo 1 d., 1941

Kodėl iš ūkininkų perkami
kiaušiniai brangūs
Sekmadieniais po pietų
Chicagos autoistai išvažia
vę į miesto apylinkę visur
pakeliais randa farmerius,
be kitko pardavinėjančius
kiaušinius. Miesto žmogus
bando pigiai nusipirkti kiav
šinių. Bet suseka, kad kiau
šiniai
parduodami
taip
brangiai, kaip ir mieste
krautuvėse.
Dėl kiaušinių
brangumo klausiami farmeriai atsako, kad jie turi už
simokėti už skelbimus prie
kelių, kur kiaušiniai parduo
darni. Tą užmokesnį ima
County
Zoning boardas.

Skarlatina Fort
Sheridane
Fort Sheridane naujokų
priėmimo centras pašaliniems asmenims uždarytas
Pranešta, tarp priimamų
draftu naujokų pasireišku
si skarlatina.

Ima po 10 dol. iš kiekvie
no farmerio už vasaros se
zoną.
Cook apskrities komisio
nierius M. F. Kavanagh pa
reiškia, kad šis klausimas
bus aptartas komisionierių
boardo susirinkime.
Anot
Kavanagh nei County Zon
ing boardas, nei apskrities
komisionierių boardas netu
ri teisės iš farmerio imti
užmokesnį už išstatytą skel
bimą, kadangi farmerys tai
daro ant savosios žemės. Ir
jis gali daryti, kas jam pa
tinka.

SVVAUUOv/ED MV
DIAMOND RING !> z

William Harman, Josephine Sarkauskas, 24—24.
Tony Katauski,
Anne
Stankus, 24—25.

Tą istorinę dieną Vytau
to parke bus duodamas pui
kus 1941 Buick Special au
tomobilius dovanų.

Apart Apsaugos, Mes Turime
ATSARGOS FONDĄ Virš

$450,000.00
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
U"der U

— Parduoda—

1 bušelis — 25c; 5 buš. už
$1.00; JO buš. už $1.50

Stanley Gavcus

nelaimės - Hopkins

IJ0 So. Ridgeland Avenue j

NEW YORKAS, birželio
3 d. — Harry Hopkins, Pre
zidento Roosevelto vienas
artimųjų patarėjų, įsitiki
nęs, jog Hitleris negali lai
mėti, nes:

Wcrth. III. Tel. Oak l-awn I93-J-1 i

FED
LOAN ASSOCIATION of Cbicago
JUSTIN MACKIEVVICH, Prea.

ALL MAKIS

TYPEVVRITERS
A O DI N G

MACHINES

AU MAKIt

SOLD, RENTED
AND REPAIRED

(Gyveno:

3534

— UBMA1 MAM4M AUOVAMCS —
MMUTt (AMT •(N-TSM MTW-MA<HINa MUŠNTM

•M

+ CTAD

STOCKUS
Parncll

Avė.)

Mirė birž. 4. 1941. 6-tą Vai.
ryte, sulaukęs 65 m. amž.
Olmęs Lietuvoje.
Kilo ift
Šiaulių apskr.. Joniškos parap.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterj Anelę (po tėvais šlmkaltę); 3 sūnus. Stanislovą lr
marčią Antaniną. Juozapą ir
marčią Elzbietą, ir Kazimierą;
3 dukteris. Oną Banienę lr žen
tą Adomą. Pranclftką Balandienę ir žentą Viktorą, Ir Mari
joną; 7 anūkus; 2 š vogė r kas,
Pranclftką Kundrotlenę Ir Emi
liją Pusllenę lr Jų Seimas lr
daug kitų giminių,draugų ir
pažjstamų.
Kūnas paftarvotas S. P. Ma
žeikos koplyčioje, 3319 Litu
anica Avė.
laidotuvės Jvyks ftefttadien),
birželio 7 d. Ift Koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas j šv.
Jurgio par. bažnyčią, gurioje
Jvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas J šv. Kazimiero kap.
Nuoftirdžlal kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti ftlose laidotuvėse.
Nuliūdę;— Moteris,
Hai na t.
I>ikfe*ry». Marčios, žx-nlal. Arnikal, Svogcrkos Ir Giminės.
Laidotuvių direktorius 8. P.
Mažeika, tel. Yards 1138-1139.

SAVINOS
2‘/0/, ONINVESTMENTS

4192 Archer Avenue
1111

VIRginia

C u r' v «i ♦

Rote

Sharp Accountj
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GARY. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.

■ T’-V

527 N. VVestern Avė. Tel. See. 6103

typewriter
COMPANY

SOMST C. aOtSMAn. StaMSOT
_____________ J«V W. MADOON JT.

Phone

DEAR3ORN

H444

^rNMATM— PRIE — OlMONiTSAnOtJ

PASKUTINIS

KAZIMIERAS
LAUCIUS
Mirė birž. 2 d., 1941, sulau
kęs 68 tn. amžiaus.

Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
Šiaulių apskr.. Itudvillftkių pa
rapijos. Nuruftaičlų kaimo.
išgyveno

35

met.

Paliko dideliame nuliūdime:
brolj Pranciškų lėtučių, brolie
nę ir Izabelę Ir jų šeimą, sesrs
sūnų Kasparą Tamašauską, jo
moterj Marijoną ir jų šeimą,
brolio sūnus — Pranciškų. Juo
zą. Antaną Ir Joną I-aucius ir
jų šeimas, pusbrolį Joną Brajų. jo moterj Mikaliną Ir jų
šeimą, ir daug kitų giminių,
draugų lr pažjstamų; o Lietu
voje paliko 2 seseris, Magda
leną lr Uršulę ir kitas gimines.

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos koplyčioje. 3319 Litu
anica Avė.
laiidotuvės Jvyks
penktad., birželio 6 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas J šv. Jurgio par. bažny
čią, kurioje Jvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtus J šv.
Kazimiero kapines.

AMBULANCE Dieną ir Naktį

4G05-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:

WHOLESALE

PAGERBIMAS

(Oi

(Gyveno: 2830 S. Wallace St.)

Amerikoje

— SMAll MONTHIT RAYMINTt —

A. + A.

Govt. Supervi^io

+ A.

JUODŽEMĘ
PerkraaiMto Baldus. Vežioja AnellKreipkitės prie-

Kodėl Hitleris

S

STANLEY GAVCUS

Brolis Ir

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727

Giminės.

laidotuvių dlrektoi lūs S. P.
Mažeika, tel. Yards 1 138-59.

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir Sefttndienlo rytais,
ift Stoties WHIP (1520), su P. šaltlmleru.

LIQUOR
(STAIGA

■Aveilojaine
po visą
Clilcago

N. KANTER. Sav

REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St
Tel.

BOTTi.EVARP

a.
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KOPLYČIOS DYKAI I

i

VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
H

NARIAI

CHICAGOS

LAIDOTUVIŲ

IR

CICEROS

DIREKTORIŲ

LIETUVIŲ

ASOCIACIJOS

0014

RADIO LAIKRAŠČIO JO-ti METAI

HAVE CHICKEN Fof»-

APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETUVIJĄ

Vienlntžlla Vakarinis Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius j Savaitę
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. ir ŠEATAD. 7 v. v.

sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

Praeitais metais dienraš
čio “Draugo” metinis Labor
Day piknikas tikrai buvo re
kordinis. Gausios minios
linksminosi per visą dieną
Taip bus ir šiais metais, nes
visi praeitų metų patrauki
mai bus atnaujinti ir bus
dar vienas didelis surprizas.

Kuria šeimos židinį

THĄT SETTLE.S IT !!

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi

Turtas Virš$5,500,000.00

Bepigu kiaulei: nei burna
prausti, nei darbas dirbti,
nei mokslas eiti, nei tėvas
1. jam trūksta jūrų pajė motina mylėti, nei poteriai
kalbėti.
gos,
2. jo aviacijos pajėgumas
Ką žmogus sėja, tą ir plau
pamažu menkėja,
na. Kas savo kūne sėja, tas
3. Vokietijos ekonominis
iš kūno pražūtį piaus. Bet
pajėgumas negali prilygti
kas dvasioje sėja, tas iš dva
bendram Anglijos ir Ameri
sios amžiną gyvenimą gaus.
kos ekonominiam pajėgu
(Gal. 6, 78).
mui.

IHARGUTIJ'
DUS BIGROOSTEP. JUST

>«•*••••SASSS

4. Amerikos interesai yra
“Draugas” kasdien deda
tokie, jog Htleris neįstengs įdomių pasiskaitymų ir įvai
“sukonsoliduoti
užgrobtų rių aprašymų. Tavo kaimy
kraštų
”
.
Edward Zankas,
Julia
nas gal dar to nežino. Pa
Skridulis, 24—23.
pasakok jam ir patark jam
Joseph W. Pereckes, Al PLATINKHr. “DRAIKU
užsiprenumeruoti “Draugą”.
dona Drasutis, 26—24.

ROKAS

Illinoiso
Unemployment
Compensation departamen
tas nusprendė patraukti tie
son 488 asmenis, kurie 1940
metais neteisingai gavo iš
valstybės atlyginimą už sa
vo nedarbą.

Ketvirtadienis, birž. 5, 1941

WHFC-I45O kil.

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai: YARda 1419

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Western Avenue
Tęl. GROvehill 0142
'

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avė.
Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS

3307 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR SCNAI
2314 West 23rd Place
Tel. CANai 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270
S. P. MAŽEIKA

3319 Lituanica
Tel.

YARda

Avenue

1138-1139

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Westem Avenue
Tel. LAFayette 8024

DRAUGAS

Ketvirtadienis, birž. 5, 1941

Nors jau daug m e tu J. M. Praloto iniciatyva Tė
bridgeportiečiai dirbo sykiu vai Marijonai išvyko j Piesu Tėvų Marijonų Bendra tų Ameriką, misijonieriauti,
darbiais, priklausydami prie taip pat per kelis metus į
centro, tačiau skaičiui didė įvairius Tėvų Marijonų Ben
jant ir darbui platėjant rei dradarbių išvažiavimus bri
kėjo, kad Bridgeportas tu dgeportiečiai ne vien tik da
retų savo skyrių ir taip ga lyvavo, bet taip pat dirbo
lėtų savo darbuotę daug ge- užimdami svarbius darbus,
riau ir sėkmingiau dirbti.
Mes džiaugiamės, kad šiau
Padarius šiuo reikalu vizitą
dien mūs skaičius auga ir
pas J. M. Pralotą Mykolą
duok Dieve, kad ir toliau
Krušą ir jam labai karšta
augtų. Dėkojame šviesiam
tam pritariant, šiandien, bir
visuomenininkui ir mūsų re
želio 5 d., 7:30 vai. vakare, _. . T
. . .. .
t
... mejui J. M. Pralotui M. n
Sv. Jurgio parapijos saleje T, „ . x ...
.
I Krusui uz visokeriopą parabus oficialiai įsteigtas Tėvų
. ,
Marijonų Bendradarbių Dr- mą’ % ° ą’
T. Marijonų Bendradarbių
jos skyrius.
Chicagos apsar. valdyba
Čia reikėtų prisiminti, kad

National
Confectioners
Assoeiation 58 metiniam su
važiavime Chicagoj iškelta
aikštėn, kad šiandien J. A.
Valstybėse žymiai praplitęs
įvairių rūšių saldainių var
tojimas. Kiekvienam ameri
kiečiui per metus tenka su
vartoti daugiau kaip 17
svarų saldainių. Prieš pen
kiolika metų kiekvienam
tekdavo tik po 12 svarų.
Daugiausia parduodama
saldainių gabalais, vadina
mais “bars” po 1, 5 ir 10
centų kiekvienas,
Paskui
seka įvairių rūšių mažieji
saldainiai.
Mažiausia
parduodama

TĖVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ APSKRIČIO
SKYRIŲ DĖMESIUI
mą, kad iš kiekvieno skyriaus būtų nors trys atstovai, už tai maloniai prašome, kad šie skirti atstovai
atvyktų ne vėliau kaip 7:15
valandą vakaro.
Valdyba

So. Chicago žinutės

Cicero žinios

Šv. Vardo dr-jos susirin
kimas įvyks birželio 10 d.
parapijos svet. Nariai kvie
čiami atsilankyti, nes yra
daug svarbių reikalų svars
tymui. Mėnesinė komunija
bus birž. 8 d., 8:30 vai. ryto

Lietuvos Vyčių choro na
riai prašomi susirinkti repe
ticijai ketvirtadienį, birželio
žeisti. Sakoma, sužeidimai 5 d., 8 valandą vakare Aušt
lengvi.
ros Vartų parapijos moityKLėktuvo priešakis suniuž- los kambarin. Rengiame?
gintas.
jį prie programos pildymo ‘Vy
Keleiviai autobusu atvež- čių Dienoje’ (July 4th). Tai
t į Chicagą.
gi, visi, kurie norėtumėte
dalyvauti programoje, būti
nai atsilankykite į šią repe
ticiją.
H. L,

Sužeistas trafiko
policistas

Susitrenkus lėktuvui
M. Stulgaitė, viena Soda
17 sukrėsta
atos licijos narių priims Moterys

gimines.

Pargrįžo iš trumpų
Iš St. Louis atskrido į
togų dr. S. Palutsis ir A. tės Sakramentą ateinantį
Chicagą
Douglas keleivinis
Petkus, laidotuvių direkto- šeštadienį su P. Kondratu.
lėktuvas su 17 asmenų, ku
rius. Net buvo pasiekę Min- Šliūbas bus per šv. Mišias
nessotos gražius miškus ir su asista. 10:30 vai. ryto. Na rių tarpe buvo 14 keleivių.
Tas buvo antradienį popiet.
ČŽerus. Ir žuvauti gerai se rėš nutarė įteikti vestuvit
Lijo ir Chcago airportas
kėsi. Sakosi labai smagiai dovaną. Linkime laimės ii
buvo rūkų apsiaustas. Skripraleidę laiką ir dar pasil pasisekimo naujame gyveni
jdikas pabūgo nuleisti lėksėję vėl grįžta prie savo pro me.
Jtuvą, nes buvo pavojaus.
fesijos darbų.
----------Birž. 1 d. įvyko parapijo, Tad pasukta Jolieto pusėn,
kur yra pagelbinis airporŠv. Antano
mokyklos komiteto sus-mas. Pasidžiai
tąs. Tenai nusileidžiant di
mokslo metų užbaigos piog- gus pikniko sėkmėmis n
delis
sunkiai sustabdomas
rama rengiama ateinantį sek naujo kleb. kun. V. černaus
madienį, birželio 8 d. 3 vai. ko darbštumu ir sumanumu lėktuvas prašovė nusileidi
p. p. Kaip visuomet vaiku- pradėjo kalbėti apie klebo mo juostą ir smogė prieša
čių gražus pasirodymas su no priimtuves. Teko sužino kiu į geležinę tvorą.
Vis skridusieji nepapra
teiks daug malonumo tėvam , ti, kad klebor.ų vieno išleis
ir visiems svečiams.
tuvės ir kito priimtuvės į stai sukrėsti, o skridikas su
----------i vyks sekmadienį, birželio 2f aavo pavaduotoju dar ir ev.
Sugrįžo pas savo LCvujd., 6 vai. vak., parap. svet. ——
■— •— «
atostogų psaleisti

klierikai

---------------

Petras Leketas ir Povdas Šiomis dienomis sunegalė
Marcinkus. Patenkinti sek- i jo Vitkauskienė. Linkime
jningai užbaigę mokslo me- greit pasveikti.
tus. Quigley seminariją sek------;—
mingai užbaigė Jonas Jan- Mokyklos vaikučių moaa
kauskas. šios parap. zakrls- lo metų užbaigimo progra
tijono sūnus, kuris rudenyje ma įvyks sekmad., birželiu
vyksiąs į Mundelein. Taip 15 d., parapijos svetainėje,
pat daug kitų jaunuolių šiah 88 įr Marąuette Ave. Gese
metais užbaigė aukštesnes lės mokytojos, Ss. Genevieve
mokyklas.

(ir Josetta, vaikučius rengia

/

•

Ivery Saturday, 1:30 to 3:30 P.M,

STATION

W HI P,

1480 Ulocyclaa
(Ftrat Station oa Tonr Dtal)

F.aturing a program of

Yugoslav Folk Mūšio

Tel. REPubiic 3713
Vakarais PROspeet III 1
REIKALINGI VAIKINAI

Reikalingi vaikinai, nuo 17 m. iki
23 m., dirbti ant išvežiojlmo troko.
Atsišaukite 7-tą vai. ryte Į 320 W.

Bridgeport. — Penktadie
nio vakare, birželio 6 d., 8
valandą, įvyks ARD 2 sky
riaus mėnesinis susirinki
mas. Visos rėmėjos prašo
mos atsilankyti ir naujų na
rių atsivesti. Susirinkimą

ir

18th St. — Mr. įvilkiu;
Schnhoi-t St. — Mr. Ebeit.

Chicago, Illinois

(JUINTUPLETS
CHEST COLDS
ūse MUSTEROLE for

Mother-Give Your CHILD
This Šame Expert Care!

Kelias į gėrį ir išmintį
niekad neina per žaliuojan
čias lankas, papuoštas leli
jų žiedais. Žmogui visuomet
tenka žengti sunkiu akme
ningu keliu. — D. Reskinas

At the first sign of the Dionne Quintuplets catching cold—their ehests and
throats are rubbed with Children’s
Mild Musterole — a produet made to
promptly relieve the DISTRESS of
children’s colds and resulting coughs.
The Quints have always had the
best of care, so mother—you may be
assured of using just about the BEST
produet made when you ase Musterole.
MORE than an ordinary “salve”—
warming, soothing Musterole helps
brenk up local eongestion. Also made
in Regular and Extra Strength for
those preferring a stronger produet.

Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTAS
1854 W. 47th St.

RED-ITCH Y- SCALY

ECZEMA

RADIO SERVICE
— REPAIRING —

Effective Home Treatment
Promptly Relieves Torture!

Darbas Pilnai Garantuotas

’ Pirmas

užtcplmas

su

stebėtinu

! . ŽEMO—daktaro
Išra.-las—tuojau
sustabdo nepakenčiamų niežėjimą
galvos Ir tuojau pradeda sugijimų jautrios odos. Stebėtinai sekmingas per virš 30 metų! Gauna-

HOUSE or CAR RADIOS
SUGEDO RADIO?...

j 1

J mas visose vals-

_____ .ŽEMO

Šaukite Yards 4693

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą
Vestuvėms, Krikštynoms ir
kitokiems Bankietams
Linksmas Patarnavimas
Visiems

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

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

DINlNG ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDKOOM SETS

— RŪGS — KADIOS — IIE
FRIGEKATORS — WASHERS —
MANGKLH — STOVĖS.
AU Natlonally AdvertUed Itema

Fotografas
8tudija Jrengta pir
mos rūžies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywood
šviesomis. Darbas
Garantuotas.

AL£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

NEGU

pntKSITE

MATYKITE MUS!

mnflAITRIAS PASIRINKIMAS

LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS
!• Inanmiojame namų pastatymą at
pataisymą — Nieko JmokCtl — S
melai išmokėti — Apkalnavlmas
dykai.
įdėtu vis Parda vėjas
Stanley

Lltn lnaa

—

REPRESENTATIVE

420 West 63 rd Street

634*3 So. VVestern Avenue

Tel.: Biznio - ENGlewood 5883
Res.: * ENGlewood 58441

Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

PritM

Rez. Tel. VICTORY 2499

AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
H. Rajevvski
“Shorty”

VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:
806 West 31st Street
Chicago, IU.
Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauja

Vieta:

Vertėja*)

Carr-Moody Lumber
Company
3039 So. Halsted St.
VIC. 1272

3919

REIKALINGA AKADEMIKE
OFISUI
Reikalinga lietuvaitė, baigusi ar
šjmet baigianti šv. Kazimiero Akademiją, užimti sekretorės vietą
Real Estate ofise. Pastovus dar
bas ir lengvos sąlygos.
B. R. PIETKIEWICZ,
2608 VVest 47th St.,

CONRAD

Litten to

PALAHDECH’S
YUGOSLAV-AMERICAN
RADIO BROADCASI

CHARLES P. SUKOMSKIS CO.,
6921 So. W(Mtern Ave.

bus Šv. Jurgic parap. mo
kykloj.
Valdybe

J. M. Pralotas Mykolas Krušas, kurio parapijoje stei
giamas Tėvų Marijonų Bendradarbių Dr-jos skyrius.
tam vakarui. Prašomi para
pijonai ir svečiai skaitlin
gai susirinkti.

PARDAVIMUI
Tikrai pigiai pirkti ar mainyti,
ką jūs turite?
2 nauji mūriniai namai pu 4 ir
5 kambarius; bus atdari dėl apžiū
rėjimo kiekvieną dieną.
Randasi
gražioj vietoj prie! Marųuotte Purk.
3(07 ir 8011 West 71st St.
Taipgi statom naujus namus Ir
taisom senus unt lengvų išmokėji
mų. Apskuitilavllnas veltui.
Kas norite pirkti lotą gražiausioj
vietoj Marųuetle l’arke ir apylin
kėje? Purslduoda laitai pigiai.

saldainių pagražintose dėžu
tėse.
Saldainių pramonė J. A.
Valstybėse yra pakankamai
*'tambi. Gamybai per metus
suvartojama galybės įvai
rių produktų, kaip antai:
51,600,000 tuzinų kiaušinių,
41,425,000 dol. vertės cuk
raus, 16,475,000 dol. kornų
sirupo ir krakmolo, 29,042,000 dol. riešutų, 30,930,000
dol. šekolado ir kokao ir po
1,000,000 dol. koknato
ir
skanumynų.
Saldainių gamintojai pie
niniams produktams per
vienerius metus išleidžia
apie 5,500,000 dol.

Susirinkimai

Birželio 2 d. įvyko Šv. Te
resėlės Sodalicijos mGnesrnn
sus-mas. Dalyvavo skaitlin
gas būrys narių ir nauja na
rė prisirašė A. Cherry. Į sus
La Šalie ir Wacker Drive
iną atvyko naujas kleb. kuu. Saldžiausios širdies V. J skersgatvy automobilio su
V- Černauskas. Entuziastiš ar-ja rengia metinį piknik; žeistas trafiko
policistat
kai
narių
priimtas
parapijos
darže,
birželio
22
Bernard
Marks,
45
m. amž.
savo parapijos Globėją.
Kleb. kun. V. Cernausaas, d. Komisija stropiai rengia Perlaužta koja ir įlaužtas
Gerb. kunigai J. Grinius pasveikinęs sodalietės, pa si visus maloniai priimti ii Petysir E. Abromavičius, šios pa reiškė padėką už pas;oaroa- pavaišinti. Pirm. J. Sucilla Automobiliu važiavo Miss
rapijos vikarai, išvyko me vimą parapijos piknike. So- kviečia parapijonus ir sve Bernadine AVąjeh, .22 metų
tinių rekolekcijų į Kunigų dalicija, pagal savo išgalės čius atsilankyti. Bus gera am^. Ji sakosi) kad priešais
stop” buvo sustojusi. Bet
Seminariją, Mundelein, III žadėjo visokeriopą paramą muzika ir gerų laimėjimų.
paskui ją važiavęs sunkve
Ateinantį sekmadienį išva parap. reikaluose ir klebono
žiuos ant rekolekcijų klebo užsimojimuose.
Vietiniai gali įsigyti dien žirnis trenkęs į jos automo
Nutarta
rengti
piknikėlį
nas, kun. I. Albavičius.
raštį “Draugą” sekmadie bilį ir šis smogęs stačiai į
parapijos darže liepos 27 d. niais prie bažnyčios. Parda policistą.
. .
Komisiją
sudaro:
O.
ChepuJ,
Neseniai įšventinti kuni
vinėja Miciūnų sūneliai —
M.
Kazakevičiūtė,
O.
Kalza
gai S. Adominas ir A. Za
Jonas ir Richardas. Metams
nauskienė,
E.
Pociūtė.
Fel
karauskas svečiuojasi
pas
užsiprenumeruoti galima ir
parapijos naudai per varg. K. Gaubį.
savo tėvelius. Prieš savo pa nas eis
skyrimą į parapijas dar ža Piknike bus daug įvairumų
Raporterif
da išvykti atostogų toliau žaidimų ir vaikučiams pasi
ir šia proga aplankys savo linksminimų.

Šį vakarą šv. Antano baž
nyčioje prasidės iškilminga
novena prie šv. Antano. Pa
maldos kasdien bus laikomos
rytais 8 vai. ir vakarais 7:30
vai. su pamokslais gerb. tėvo K. žvirblio. Pagerbkime

CLASSIFIED

Kiekvienam amerikiečiui tenka
suvartoti 17 sv. saldainių per metus

STEIGIAMAS TĖVŲ MARIJONŲ
BENDRADARBIŲ SKYRIUS

šį vakarą, birželio 5 d.,į
šv. Jurgio parapijos salėje
bus įsteigtas naujas Tėvų
Marijonų Bendradarbių sky
rius. Kaip buvo nutarta per
praeitą apskričio susirinki

7

007 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022
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jau nebesutelpa privačiuose
das to nepadariau, ką čia
namuose ir dėl to sus-mus
pasiekiau per vieną.
perkelia į parapijos salę.
Darbo žmonių dukros.
Sekantis susirinkimas bus
— Iš kokių jos daugiau
birželio 24 d. Beje, skyrius
sia šeimų?
rengia pikniką birž. 8 d.
— Darbo žmonių, darbi
Labdarių
ūky.
ninkų dukros. Biznierių šei
mų mergaičių mažai.
X Kaminskienę, gyv. 443?
Šį vakarą Šv. Kazimiero viena nepaprasta laimė: vie
— Kaip su lietuvių kal
X Aušros Vartų parapijos So. Talman Avė., patiko ne
akademijoje įvyksta tikrai šuose kontestuose laimėti ir
ba?
mokslo metų užbaiga nūs laimė. Laikydama pieno bonįspūdingos iškilmės. 82 aka- medaliai arba požymiai, ku— Mergaitės imasi, tik birželio 15 d. Baigusiems ką kaž kaip suklupo, bonka
demikės baigs mokslą ir J. j rie bus įteikti laimėjusioms
žinoma, yra joms ir sunku mokyklą diplomų įteikimo trūko ir stiklai taip sužeidė
E. vyskupas Bernard J. Sheil akademikėms.
mų. Jau gi trečioji karta programa bus gražesnė, ne ranką, kad gydytojas rado
įteiks joms diplomus, o taip Naujai paskirtas Šv. Juoateina. Didelis skirtumas gu praeitais metais.
net gyslas pažeistas. Ims
pat įr
ir dovanas studentėms zapo parapijos klebonas, ku
tarp tų, ką turėjome prieš
laiko kol pagis ir nėra tikra,
X A. Jančiauskas, šiemet
už pasižymėjimą moksle, mu nigas Viktoras Černauskas,
15 metų ir dabar. Yra jau
kad neliks pažeisti rankos
zikoje arba už pasidarbavi pasakys sveikinimo kalbą
šeimų, kur namie lietuviš baigiantis šv. Antano para pirštai.
abiturientėms prieš išdalin
mą.
kai nebekalbama. Pasitaiko, pijos, Cicero, mokyklą, yra
X Kun. A. Miluko leidžia
Iškilmės prasidės 7:30 va siant diplomus.
kad ir tėvai lietuvių kalbos vienas iš šešių stipendinin moji žvaigždė praneša, kad
kų į aukštesnes
katalikiškas
landą vakare palaiminimu Visas abiturientes persta
*
mokymosi
nepageidauja.
mokyklas. Jis laimėjo sti- šiemet Visų šventųjų (KoseŠv. Sakramento akademijos tys kun. B. Urba, šv. KaziBet tai išimtis. Iš kitos pu,
.».».*
.
- pendiją St. Ignatius Kigi land) parapijai sueina 35
koplyčioje. Akto eiga bus miero akademijos kapelioI se
sės yra mišrių seimų, kur t.
J.
.
_
School. Stipendijoms laimėt metai, šv. Antano (Cicero)
tikrai įspūdinga. Šv. Kaži nas ir tikėjimo mokslų pro
tėvai skatina mokytis lietur, , i kvotimus laike 228 mokinia — 30 m. ir šv. Kazimiero
miero akademijai tenka ne fesorius.
J. E. Vysk. Bernard J. Sheil, D.D., auxiliarinis Chica vių ...
kalbos. Sakysime vienos .„ „
(Chicago Heights, III.) —
go vyskupas ir nacionalis CYO organizacijos vadas, šį motina berods slavokė, tė is 143 pradžios mokyklų.
30 m. Taigi Visų šv. para
vakarą baigiančioms Šv. Kazimiero akademiją įteiks vas lietuvis, namie lietuviš
X LGF Bridgeporto ssy pijoj dvigubas jubiliejus: pa
diplomus, medalius ir stipendijas.
'
kai nekalba, o duktė gerai rius taip sparčiai auga na rapijos 35 m. ir kleb. kun.
riais, kad per susirinkimus J. Paškausko kunigystės 2į
mokosi lietuviškai.
- Kiek Kinijos vaikų išpirko akade nuo seniau apgalvotą pla ! ir \ ienų, ir kitų gyslose
Būtų žymiai palankesnės
m.
Seselių
žodis.
ną.
...
sąlygos
lietuviškam
auklė

gi visus Amerikos lietuvius
mikės. - Kur rimtesnės mergaitės:
X Pranas ir Barbora Bels*
S.udijozės po moks'i die jimui, jei vien lietuvaitės tėvus nuvežčiau į lietuviš
— Jūs čia tokioj, kaip čia
iš Kewanee, III., atva
Lietuvoje, ar Amerikoje. - Ar did pasakius, labai rimtoj mo nos išvargusios. Gaila jas pripildytų akademiją. Da kos akademijos rūmus. Te kiai,
žiavę į Chicago Atminimo
kykloje, tai ar nesiruošiate ilgais klausimais bekamuo bar gi iš 483 mergaičių apie gu jie pamato smagias aka- dieną, dabar vieši pas savo
miestis neišblaško studijozių? - Kuo kuri į labai rimtą pašauki ti. Atsisveikiname.
pusė yra kitataučių. Mes •demikes lietuvaičių seselių giminę Barborą Kraulidis,
Ką
gi
jūs
pasakysite
mą
mokslo metų pabaigoje nu mokytojų tarpe, tegu jie pa 4349 S. Hermitage Avė. Jau
nori būti jaunosios lietuvės?
apie
savo
akademik
as
’
—
važiuojame į lietuviškąsias mato mikliais pirštais išsiū kuris laikas Barbora Krau' Mergaitės sužiuro į vieną,
Pasitaikė tokia smagi die klausančiam padarė labai
klausiu
suradęs
porą
sese
parapines mokyklas, susidu tas gražias lietuviškas tul lidis nesveikuoja ir džiau
kuri gal joms šiam punkte
na, kad patekau į Šv. Kazi didelį įspūdį.
lių
mokytojų.
riame su mokyklą baigian pes, tegu prisižiūri į dailiai giasi sulaukusi malonių lan
miero akademiją. Čia skam — Kaip mums buvo gai daugiau vilčių buvo suda
—
r
jos
labai
ger
>s.
Su
čiais vaikais, su tėvais. Daž medyje išdegtus lietuviš kytojų.
ba skardus juokas ir švais la Lietuvos, kai sužinojo riusi, bet ta su jaunos ame jomis dirbti malonu.
nai tas duoda gerų rezulta kus kryžius ir vaizdus, tegu
rikietės mergaitės atvirumu
tosi būriai busimųjų lietu me, kad ji užimta, — pasi
X Dr. Al. M. Račkul, mū
— Ar didmiestis, kokiu tų, bet toli gražu, ne visos supranta, kad čia mergai
pasisakė:
viškosios visuomenės vado sako atvirai.
sų dienraščio sveikatos sky
— Medaus mėnesį aš nu yra Čikaga, su savo visokio lietuvaitės pasinaudoja sa tės ne tik išmoksta visko, riaus vedėjui birželio 6 cl
vių, inteligenčių. Daugelis Apie ašarėles ir kitus
sistačiusi praleisti Lietuvo mis pramogomis, nekliudo va, lietuviška akademija, ką gali duoti amerikoniška ! sueina lygiai 25 metai, kaip
jų puikiai kalba lietuviškai, dalykus.
mokslui.
Vis gi yra daug tėvų, kurie mokykla, bet dar ir gauna į
galėjau apie tą įsitikinti
Tarp būrelio akademikių je, kito pašaukimo negaliu
gyvena šeimos židinyj. Prieš
—
Ne.
Mergaitės
susido

paremia lietuvišką auklėji- to, ko pageidauja jų lieturinktis
....
valandėlę bešnekučiuodamas dauguma buvo baigiančios
mėjusios savo darbu Vie mą, ir mes jiems dėkingos.” | viška širdis. Tada kiekvie- 25 metus, būtent 1916 m. bir
Baltosios
rožės,
taupomo

su visu jų būriu.
mokyklą šiemet.
želio 6 d. Šv. Antano bažny
nas kitas šokis, ar viena ki Jei galėčiau....
* •
nas tėvas pasakys — čia
sios
kasos
ir
drabužiai
— Mes kas dieną turime
— Teks jau išvažiuojant
čioj, Cicero, kun. A. Uzersta matyta filmą neįstengia
Seselė, pasirodo, pati yra vieta mūsų dukrų mokslui. kis moterystės ryšiu sunso
lietuviškas pamokas.
ir ašarėlių išliet, esame su vargšams.
pavergti jų dėmesio. Dau
Ir jei jo šeimos lėšos kuk
— Mes ir Lietuvoje esa sigyvenusios. ...
O vis dėl to jos labai iš guma yra tikrai rimtos, buvusi Lietuvoje ir ten pra lios, tai jis ieškos ir gaus jį su Kotriną Ambrozaite Tr
leistas laikas buvęs
labai
me buvusios, — atsiliepia
tada pasižymėjusia jaunimo
— Ar jau visos ir aša- auklėtos ir rimtos mergai priklauso prie sodalių
ir
lengvatų,
bet
savo
dukrą
vis
keli balsai. — Patiko labai. rosit?
veikėja ir dabar tebeveikian
tės. Jų galvos ir širdys sie nuoširdžiai dirba. Religi naudingas:
tiek siųs ten, kur bus ir jos
—
Kad
galėčiau,
—
kalba
čia mūsų » visuomenėj. Tad,
— Kas gi jau taip pati
— Kad ir susilaikysim lojasi daugelio dalykų. Klau niam judėjimui jos palan
lietuviškas kraujas pagerb
ji,
—
visas
seseris
nuvežčiau
sveikiname gerb. jubiliatus,
ko?
kios ir darbuojasi ne tik
kurios, tai vistiek gaila, la sinėjamos jos pasisako:
tas ir ji pati paruošta Ame palinkėdami sveikais ir lai
į
Lietuvą.
Ten
pagyvenus
— Kaunas, Palanga, Pa
bai. Viskas čia gera, malo
— Mes renkame drabužė akademijoje, bet ir parapi Lietuva pasidaro kažkaip rikos gyvenimui.
mingais sulaukti auksinio
nevėžys.
nu. Neseniai turėjome išva lius neturtingiems misijų joje. Savo mokslo darbus
sava, ypatingai artima.”
K. J. Prunskis.
jubiliejaus!
— Ar nepersunkios gi
žiavimą į užmiestį. Nuke kraštų vaikams, gyvento- • atleka gerai.
O aš kad galėčiau, nors
jums tos lietuvių kalbos
— Ir klusnios?
pėme saulėje, net dabar oda jams. Daug ką jau nusiun
pamokos?
— Tai klausimas. . Ar gi
lupasi. Ir pasišokome savo tėme į Naująją Meksiką.
būtų
galima abejoti. Su jo
— O, ne. Bendrosios isto tarpe.
— Mes savo akademijoje
Taking your giri to the
rijos pamokos tai sunku,
— Akademijoje yra ne pardavinėjome baltas rožes; mis vargo nėra. Geros. Čia
movies?
daug reikia visokių dalykų maža dalis moksleivių nelie surinkome apie 30 dolerių. jau ne vien mūsų nuomonė.
iškalt, bet lietuvių kalbos tuvių, kaip su jomis gerai Iš tų nupirkome baltos me Ne taip seniai, kai rengėme
— nesunki pamoka. Mes sugyvenate?
džiagos ir pasiuvome suk čia operą ir kai buvo atėjęs
pakontroliuoti
mokomės gramatiką, Lietu — Labai gerai. Jos klau nelių keletai mergaičių, šie specialistas
Watch out that your breath does not
offend . . . you youraelf probably don’t
jų
pasiruošimo,
prasitarė
—
vos istoriją, literatūrą.
Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos
lcnow whether lt's offensive or otherwlse.
sinėja mūsų apie Lietuvą, met ėjusių prie Pirmos Ko
literatūros
ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai
kitur
nė
per
šešias
valanIf you want to make a hit with your
Kokį rašytoją labiausiai
kai kurios pasistengia šį tą munijos.
giri friend, there's a way to make your
užkirtus kelia lietuviškų knvgų spausdinimui, LIETUVIŠKA
pamėgusios.
breath more agreeable. And lt's easy.
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol
išmokti lietuviškai.
Mūsų
rlnse the mouth wlth Llsterlno
— Mes turime tokias kaip
jų dar lieka.
Gerą darbą artimui pada Slmply
Antlseptlc before you start out. Llsterlno
— Kas gi iš istorijos la airikės dažnai labai gražiai ir taupymo kasas. Surinko
food fermentatlon ln the mouth,
rysi, jei prikalbinsi jį užsi halts
the usual cause of breath odors accordlietuviškai pasveikina.
biausiai įkrito į galvą?
LITERATŪRA
me šiek tiek pinigų ir iš sakyti “Draugą”.
lng to some authorltlea, then overcomes
the
odors
fermentatlon
produces.
— Vytautas Didysis, — — Ką manote daryti* bai siuntėme į misijas. Misijų
JONO BTLIONO RAŠTAI, Tilžė. 1913 m. 150 pusi....... $1.00
Lambert Pharmacal Co., St. Louia, Mo.
ŽEMAITES RAŠTAI. I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi....... $1.00
gusios
akademiją?
kone choru atsako visos.
kraštuose neturtėlių vaikai
Batora Any Date Ūse
LIETUVIŠKOS PASAKOS, n t., surinko Dr. J.
— O kurį rašytoją la
Basanavičius. 260 pusi .............................................S 1.00
— Kai kurios toliau stu dažnai į gatvę išmetami.
LISTERINE ANTISEPTIC
PRAGIEDRULIAI.
ITI t.. Vaižeanto, 290 pusi.............. $1.00
biausiai pamėgote?
To Moko Your Braafh Siroofar
dijuosime universitete, bet Mes į Kiniją nusiuntėme
VAIŽGANTO RAŠTAI IV t.. (Vilniaus ir Kauno laiko
tarpis — 1918-1921 m.). 240 pusi............................. $1.00
— Maironį. Taip gražūs daugumąi turbūt teks stoti tiek pinigų, kad misijonoV. KRĖVĖS RAŠTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00
Thounands
wbo
(uffeftd
from
the
torturing
jo kūriniai; “Kur šiandieną į darbą. Kitos ir dirbs- ir riai galės keliolika tų vai paira of rheunutism,
im. aciatica, lumbago, neuVARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
and neuritis—nre certainly ‘haappy over
nu si aniai .......................................................................... $1.00
jinai....” arba “Kur bėga studijuos. Dabar tiek daug kų išpirkti ir apkrikštyti. raina
their discovery of NURITO. Now tl
thėy have
found a quidt-acting formula which speedily
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. žadeikis, I t.,
relieve.
thnse
ezhsusting
muacular
aclies
and
Šešupė___ ”
(1914-1910 m.) ............................................................ 75e
NURITO n trustworthy and dependsble
vyrų pašaukta į kariuome Mes ir vardus jiems parin paira.
—containa no opiates. If youi arant to feeli again
i
MAŽTOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
— Ar nesirengiate va nę, kad mergaitėms labai kome, ir Kazimiero vardą.
the Joy of relief
ief from pain -ao you can «ork in
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi. . ............. 75c
prace and aleep in comfort—ne trise and try
PAS
NURITO under thia ironclad guarant-e If the
žiuoti į Lietuvą?
very lirat three donra do not relieve that rruel
lengva gauti vietas ofisuose
Akademijoj
“aktualus

J. E. VYSKUPAS SHEIL ĮTEIKS
82 AKADEMIKĖMS DIPLOMUS

Šį vakarą bus išdalinta daug
auksinių medalių studentėms

mu

Ką mąsto ir pasakoja akademikės

KNYGOSI KNYGOSI

WATCH OUT!

Rheumatic Happy;
Relieves Pain Quick

ki Insurance Reik,

— Ne dabar. Ten bolševi
kai. Bloga. Skaitėme mes
lietuvių skundus laiškuose.
Ir iš laikraščių žinome kas
dabar darosi Lietuvoje. Bet
mes važiuosime vėliau, kai
nebus bolševikų. Lietuva
bus tada surusinta ir mes
važiuosime mokyti juos lie
tuviškai .... ”
Paskutinieji žodžiai skam
ba gal kiek jaunuoliškai
naiviai, bet jie buvo pasa
kyti su tokiu nuoširdumu ir
pasiryžimu, kad tikėkite,

ir kitur. Daugelis iš mūsų
norime būti gailestingomis
seselėmis. Patinka globoti
ligonis. Daugelis stos ofi
suose dirbti su rašomomis
mašinėlėmis. Mes jau aka
demijoje išmokstame rašyti
mašinėlėmis. Iš viso, dabar
darbas gaut nesunku ir už
darbis geras.
— Bet baigsis karas, vy
rai grįš iš fronto ir jus vėl
išstums iš ofisų....
— Tada reikės ženytis, —
atskleidžia viena gal
būt

pain to your satmfaction—your money will be

Oon't auffer. Aak your drugitiit today
klausimas — kur rimtesnės refundeo.
for NURITO oo thia guaraatee.
(T.N.G.)
mergaitės:
Lietuvoje, ai
Amerikoje. Kai sesuo mo
kytoja vieną kart pasakė,
CTA O AUSI
(greit, len«kad — Lietuvoje, tai viena
val» Iftmnločjlmakn —
akademike net atsiduso:
Ifro B IKI 20 METI’. *
“Ar gi mes kaltos, kad čia
gimėme ir augome.” Aš Ma
gi manau, kad savo rimtu
or CHTOAOO
mu, gražiu išauklėjimu, aka
2202
W
CERMAK ROAD
dėmi kės tikrai galėtų konTai.: CANAL SSS7
Mokame 3y2% Dividendų
kiūtoti su Lietuvos mergai
Ben. J. Kazanauskaa, See.
tėmis ir ne kartą išeiti lai
mėtojomis. Pagaliau - - tas
$1,000,000.00
pats gi lietuviškas kraujas i

PASKOLA

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
ind LOAN ASSOCIATION

vnu r ’

VILEIŠĮ
EIK!

EILfiRAftčIAI

fefe

SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
225 pusi............................................................................ $1.00
VAINIKAI. Naikesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis. 230 pusi........................................................ $1.00
JAUNOJI LTETUVA. MAIRONIS, 130 pusi.................................. 50

DR. PFTRAH
VTLKIAI8,
Atatovaa

The Prudential Ins.
Co. of America
175 W. JACKSON BLVD.
Rl’TTK A-1H2O
Home Office: New*rk, K. J.
RKSTPEN^TJA:

5922 W. Roosevelt Rd.
Phone: Austin 1175

PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi............ 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RAŠTAI, Sutaisė
J. Šlapelis. 90 pusi .......................................................... 50
TĖVYNES KELTAIS, Liudas Gira. 65 pusi........................ 85
RTFDENS AIDAI, A. Jakštas. 100 pusi ......................... .35
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. *Van der Meulen ................................... .............. 35
METLE. M. Gustaičio, 1914 ra.................................................. 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus. 1915 m.............................................. 25
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