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Paramai Parengta Dar Keturi Bilijonai
DARBO TEISES

Niekas negali ginčyti dar
bininkams teisės organizuo
tis ir teisėtai skelbti strei
kus, kad išreikalautų sau
geresnį pragyvenimą ir tei
singesnį atlyginimą už at
liekamą darbą. Tačiau šiuo
metu, dažnai svetimų vals
tybių agentai, darbo žmo
nėms primygtinai kalba apie
jiems priklausomas teises,
bet sužiniai pamiršta pri
minti, jog su teisėmis vi
suomet yra surištos ir pa
reigos.
Dėl tos vienpusiškos pro
pagandos kartais iškyla to
kie nesusipratimai, jog vy
riausybė būna priversta pa
naudoti net prievartą, kad
grąžintų tvarką.
•

Vokiečių kariai,
orliaviai jau
kovoja Sirijoj

Grįžta į darką

Paramos demokratijoms pasiųsta
$75,000,000 vertės - Rooseveltas
Anglijai paramos teikimas

kas kartas gausėjęs

DAMASKAS, birželio 11 d
— Pranešama, jog prancūzų
WASHINGTONAS, birželio valstybes karo reikmenų pa
kariuomenė, padedama avi
11 d. — Pranešdamas kon rama.
acijos dalinių, kurie vakar
Toliau savo
pranešime
gresui, jog virš $75,000,000
sėkmingai atakavo Haifą,
Prezidentas
pažymėjo,
jog
vertės karo reikmenų pasių
šiandie griežtai priešinasi
sta kovojančioms valsty įvairioms valstybėms pirmo
anglams, kuriems pavyko iš
paskirta
bėms, Prezidentas Roosevel siomis dienomis
laipinti kariuomenę Lebano
tas pareiškė, jog Amerika $4,250,000 vertės karo reik
pajūry prie Litani upės žiopadės Anglijai nugalėti ašies menų ir jog orlaivių teiki
v•
cių.
mas padidėjęs dvyliką kar
(šis pranešimas nepasako
tų.
kieno aviacija kovoja kartu
“Ir mes prižiūrėsime”, pa
Paskelbė streiką
su prancūzų kariuomene, bet
brėžė Prezidentas, “kad toji
("Draugas” Acme telephoto) propelerių fabrike
vokiečių komunikatas pra
amunicija pasiektų tas vie
Kariuomenės
apsaugoje
darbininkai
grįžta
į
darbą
North
American
Aviation fabri
nešė, jog nacių lakūnai va
tas, kur būtų galima efek
PITTSBURGHAS, biržekar bombardavo Palestinos kuose, Inglevvood, Cal. Penkių dienų streikas, matyt, nutrauktas. Streiko vadai paragi
no darbininkus grįžti ir vesti derybas dėl atlyginimo didinimo ir “elosed shop” pri-' n0 n j _ Steel Workers tingai panaudoti agresorių
uostą
Haifą).
PASKUTINIEJI ĮVYKIAI
susilpninimui ir nugalėji
pazimmo.
Organizing
Committee
šian

Štai paskutiniam North Stipri kariuomenė
mui”.
die
praneša,
jog
virš
1,000
American Aviation streike
Prancūzų šaltiniai pareis
CIO darbininkų
Curtiss- Pirmas pranešimas
šiuo laiku jau pradeda aiš
Pasaulyj
Wright propelerių dirbtuvė
Tai buvo pirmasis Prezi
kėti, kad vyriausieji streiko kia, jog anglų ir laisvųjų
prancūzų kariuomenės esan
se
“
beveik
vienbalsiai
”
nudento pranešimas kongresui
organizatoriai daugiau rūpi
čios
skaitlingos
ir
stipriai
LONDONAS.
—
Anglų
'
balsavo
ketvirtadienį
paskel
nuo to laiko, kai pradėta
nos sutrukdyti Amerikos or
motorizuotos. Kariuomenei
bti
streiką.
bombanešiai
apmėtė
bombo

milžiniška
paramos progra
laivių produkciją, negu iš
VICHY, birželio 11 d. — ja turi pasirengti kurti atei
žymiai
padedąs
ir
anglų
lai

Unija
reikalauja,
kad
dar
mis
vokiečių
kruzerį,
kuris,
ma Anglijai, Kinijai ir “ki
gauti geresnes gyvenimo są
Pereitą naktį vicepremjeras tį naujoj Europoj arba per
vynas.
*
bininkams
būtų
pakelta
al

manoma,
yra
10,000
tonų
toms demokratijoms”. Kiek
lygas darbininkams.
Darlanas paveikė Prancūzi gyventi “amputaciją”.
Tačiau nežiūrint Šių nely
gos
10
centų
į
valandą.
Prinz
Eugen.
Kruzeris
buvo
iš šių $75,000,000 vertės rei
Viena panašių streikų blo
jos žmonėms, jog PrancūdJis ragino pamiršti senti
gumų
prancūzai
rodą
stiprų
Šis
streikas
dar
labiau
pa
Bresto
uoste.
kmenų teko Anglijai ir kiek
gybė — jie iššaukia bendrą
mentą ir pradėti galvoti re
ir
sėkmingą
pasipriešinimą,
kenks
orlaivių
gamybai.
kitoms valstybėms praneši
visuomenės
pasipiktinimą,
•
alistiškai, nes kitaip Prancū
ypač
tarp
Kuneitros
ir
Washingtonas
tuojau
pasiun
Sužalojo
anglų
me nepasakoma.
kelia krašte nepasitikėjimą
WASHINGTONAS.
—
zija turės ir toliau vilkti
Sheikh-Meskine.
tė
savo
atstovą
tartis.
ir dažnai paruošia dirvą
okupacinės kariuomenės jun Sekr. Hull pranešė Portuga
Šis pranešimas padaryta
du destrojerius
Pranešimai
iš
Vichy
rašo,
įvairiausiems prieš darbo
lijai,
jog
Amerika
nemano
kongresui
pagal
“leasegą.
žmogų suvaržymams. Štai jog prancūzai ne tik laikosi
Gali pritrūkti
BEIRUTAS, birželio 11 d.
okupuoti Azorų salų.
lend” įstatymo nuostatus,
“Jei ir toliau bus jaučia
šiuo metu labai galima, kad prieš anglus, bet patys praPrancūzai šiandie pareiš
kurie reikalauja, kad Prezi
netrukus bus išleistas įsta vedę sėkmingas kontratakas kė, jog jų laivyno daliniai mas blogas sentimentas”, MALAGO, Ispanija. — Ne anglies
dentas praneštų kongresui
pareiškė admirolas, “okupa
tymas, kuriuo bus draudžia prie Damasko.
kovose prie Saidos, Lebano,
cini kariuomenė nesuma žinomas orlaivis vėl numetė WASHINGTONAS, birželio apie veiksmus kas 90 dienų.
ma stfeikuoti dirbtuvėse, ku
uosto, sunkiai sužaloję du
žins savo reikalavimų. Jei bombų ant Ispanijos mieste 11 d. — Jau anksčiau buvo Paslaptis
riose gaminama apsaugos Naciai Sirijoj
anglų destrojerius. šiose ko
lio Estepona, apie 30 mylių paskelbta apie galimą gasoreikmenys.
LONDONAS, birželio 11 d. vose prancūzų laivų skai iš mūsų pusės nesumažės nuo Gibraltaro.
Savo pranešime Preziden
lino, aliejaus ir elektros jė
priešingumas,
belaisviai
ne

— Laisvųjų prancūzų sluo čius buvęs daug mažesnis.
•
gos naudojimo suvaržymą. tas pasisako, jog čia nepa
bus paleisti, ūkininkai nega
gsniai Londone pareiškia,
teikiama pilnutiniai skaitme
Prancūzų pranešimai duo
BENDRADARBIAVIMAS
BERLYNAS. — Vokiečiai Tačiau paskutiniuoju laiku
lės
grįžti
į
savo
ūkius
”
.
nys, bet tik tam tikra dalis,
Mes jau anksčiau esame jog šiuo metu prancūzams da suprasti, jog iki šio laiko
skelbia, jog per pirmuosius' namų savininkai įspėjami
Todėl Darlanas ir ragina keturis mėnesius Vokietijos Į pirkti anglies dabar, nes kad “nebūtų atidengiama ka
pastebėję, jog pranešimai padedą ir prisiųstieji vokie kovose prie Sirijos prancū
apie nacių kariuomenės kon čių kariuomenės būriai. Ar zai sužaloję keturis anglų prancūzus bendradarbiauti laivynas ar aviacija nuskan esą galima, kad ateinančią rinės paslaptys ašies valsty
su vokiečiais ir rengti pa
bėms”.
centraciją Rusijos pasieny šios kovos vykstančios apie karo laivus.
dino 2,235,000 tonų Anglijos žiemą pritrūktų anglies ku
dvi
ir
pusę
mylios
nuo
Da

grindą
“
garbingai
taikai
”
.
je labai gali būti bendra
Prezidentas pranešė, jog
laivų, ar laivų, gabenančių rui.
masko.
Vokietija
norinti
atkurti
Eu
Stalino-Hitlerio propaganda,
Naciai kaltina U. S.
Vyriausybės išleistas pa Anglijai Amerika pasiren
reikmenis Anglijai.
Bendrai karinė anglų si
ropą, bet ji žino negalinti
kuria, norima nukreipti pa
reiškimas ragina gyventojus gusi bet kuriuo momen
•■
tai padaryti be kitų Euro
saulio* dėmesį nuo tikrųjų tuaciją esanti patenkinama. dėl įvykių Sirijoj
anglį pirkti dabar, nes sus tu
perleisti 2,000,000,000
BERLYNAS. — Romuni
pos valstybių bendradarbia
įvykių. Juo labiau, kai tie
tiprinus apsiginklavimo ga tonų krovinių laivų ir tankeBERLYNAS, birželio 11 d.
jos premjeras gen. Ion Anpranešimai ateidavo iš An ganda veikia labai galima — Vokietijos spauda šian vimo.
mybą bus sutrukdyta ir rių ir tuo pačiu laiku pra
tonescu šiandie orlaiviu at
karos, kuri šiuo laiku tik gerai suprasti iš paskutinių die kaltina Jungtinių Vals
deda programą
pastatyti
transportacijos sistema.
vyko
į
Munichą,
kur
jį
pasi

vardu beliko Anglijos są jų įvykių Sirijoje, šiandie tybių vyriausybę ir ypač
$55,000,000 vertės naujų lai
tiko
Vokietijos
užsienių
mi

Argentina
kovos
su
jungininke.
vų.
pasaulio, akyse Anglija ag Prezidentą Rooseveltą dėl
Išvyko tyrinėti
nisteris
von
Ribbentropas.
Paskutinieji
pranešimai resorė. Juo labiau prancū įvykių Sirijoje.
nacių propagandą
•
sako, jog vokiečiai pradėję zams. Berlynas to kaip tik
laivo nuskandinimą Nutraukė derybas
Berliner Boersen Zeitung
JERUZALE.
—
Virš
600
gabenti kariuomenę Sirijon ir norėjo, nes šiandie bet rašo, jog Roosevelto vyriau
BUENOS AIRES, birželio prancūzų kareivių Sirijoje
iš Romunijos per Juoddąj* kokio8 vichy vyriau8ybė8 sybė jau iš anksto sutikusi
RIO DE JANEIRO, birže Olandijos Indijose
jūrą į Trebizondą, Turkijoj pastangos artimesniam ben ‘'su naujomis anglų atako 11 d. — šiandie Argentinos perėjo pas anglus ir laisvuo lio 11 d. — Jungtinių Vals
TOKIJO, birželio 11 d. —
kongresas pradėjo svarstyti sius prancūzus.
ir iš ten Sirijon. Aišku, jog dradarbiavimui su naciais mis ant Prancūzijos. Ji ra
tybių
ambasados
sekretorius
Japonijos oficialioji žinių
projektus prieš nacių propa
šis kariuomenės judėjimas nebesutiks tokio aštraus pa gino britų
Philip
Williams
šiandie
or

kriminališkii- gandą.
agentūra praneša, jog vy
be pilno Rusijos sutikimo sipriešinimo pas Prancūzi mus”.
MASKVA. — Maskvos ra laivių išvyko, kad tiesiogi riausybė netrukus atšau
Kongresui patiekta du įs dio šiandie paskelbė, jog niai sužinotų apie Amerikos ksianti Kenkichi Yoshizavva,
nebūtų įmanomas. Tuo tar jos žmones.
Tuo tarpu kiti patikimi ir
pu Rusija koncentruoja sa
Čia įdomu prisiminti, jog įtakingi sluogsniai tepareiš- tatymo projektai, kurių vie Amerikoje darbininkai strei krovinių laivo Robin Moor vyriausį Japonijos atstovą
vo divizijas prie Taškento dar ne taip senai neutralūs kia, jog Vokietijos visos nas reikalauja, kad būtų su- kuoja, nes jie nenori, kad nuskandinimą.
pasitarimuose su Olandijos
(Irano-Afganistano
pasie sluogsniai primygtinai pra simpatijos yra su Prancūzi daryta septynių asmenų ko , Amerika dominuotų pasauJam įsakyta vykti orlai Indijomis, nes Indijų vyres
nyj). Jei tai nėra artimas nešė apie vokiečių lakūnus ja ir apie galimą Vokietijos misija, kuri pravestų tyri iy>viu, kai gauta pranešimai, nybė neigiami atsakiusi į
bendradarbiavimas,
neži Sirijoje, kai tuo pačiu laiku karinę paramą prancūzams nėjimus apie totalitarinių
jog laivą nuskandino Vokie Japonijos prekybos pasiūly
nia kuo tai būtų galima pa Berlyno ir Vichy oficialieji pareiškia, jog nieko apie tai valstybių propagandą Ar
tijos submarino torpedos. mus.
gentinoje.
vadinti.
sluogsniai taip pat primyg nežinoma, bet primena Hit
Debesuotai ir protarpiais Tikslesnes žinias jis gaus iš
Berlyno sluogsniai pareiš
gelbėtų
amerikiečių,
kurie
lerio
ankstesnį
pareiškimą,
| Vokietijos ambasadorius lietus. Šilčiau.
tinai užginčijo. Dėl tų pra
kia, jog Vokietija pripažįs
šiuo
metu
yra
ant
Brazilijos
jog
“
anglus
sumušime,
kur
AGRESORIAI
von Thermann Įteikė užsienešimų anglai ir pradėjo in
Saulė teka 5:14 vai sauta “japonijos interesus Olan
Inio ministerijai
protestą, lė leidžias 8:25 vai.
krovinių laivo Osorio.
tik juos sutiksime”.
Kaip puikiai nacių propa vaziją Sirijon.
dijos Rytų Indijose”

Turime bendradarbiauti ar
vilkti jungą - Darlanas

ORAS
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Ketvirtadienis, birž. 12, 1941

Amerikos lietuvių gyvenimas* ir veikimas
PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
Lietuviu Diena
Pittsburgho lietuvių vauomenė labai žingeidauja apie
Lietuvių Dieną ir nekantriai
jos laukia. Nekantrumui yra
daug priežasčių. Pirmoji, ir
svarbiausioji, priežastis ta,
kad pereitais metais Lietu
vių Dienoje susirinko milži
niška minia dalyvauti tiktai
kampinio akmens naujjc skademijos šventinimo iškil
mėse. Šiais metais pamatys
visą naują Šv. Pranciškaus
akademiją jau baigtą. Kaip
malonu bus gėrėtis šiuo* pui
kiu, modernišku pastaru,
nauja mokslo įstaiga.
Lietuviai džiaugiasi savo
mokslo įstaigomis dėl to,
kad lietuvių tauta, spaudžia
ma ir vergiama iš visų pu
sių per daug metų neturėjo
savo mokyklų. Bet atgavus
laisvę, mokyklos dygo, kaip
grybai po lietaus. Studentų
buvo pilnos ir trumpu laiku
susilaukėm savo profesijonatų.

VIESULAS SUGADINO ĮKURTUVES

Pittsburgho ir visos apylin
kės lietuvių atsilankyti į Lie
tuvių Dieną, kuri bus liepos
4, seserų pranciškiečių ūky.
Lietuvių Diena Pittsburghe yra prigijusi. Gražus ir
girtinas dalykas, kada visi,
kaip vienas, remia tą dieną.
Visi noriai dalyvauja. Reiš
kia, pittsburgiečiai supran
ta vienybės reikšmę. O kur
vienybė, ten ir galybė. Taip,
4 d. liepos jokia parapija,
jokia draugystė, joks klubas
nerengia išvažiavimo, bet
visi vyksta į Lietuvių Dieną.

Praeitą sekmadienį klebo
nas prašė, kad trečiadienio
vakare susirinktų parapijos
Antanai, Jonai, Petrai ir Po
vilai pasitarimui apie suren
gimą parapijos labui kokios
nors pramogos. Dabar dau AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
giausiai pramogas rengia
Tel OANal 6122
Rei. 0958 8o. Tafanan Avė.
moterys. Reiktų ir vyrams Rea Tol GROvehill 0017
pasirodyti ir ką nors vyriš Olfice tel HEMlock 4848
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kai surengti. Mauau, vyrai
2201 VVest Cermak Rd.
moterims nepasiduos. Pama GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
Vai: 2—4 ir 7—9 vak.
tysime.
Vietinis
REZIDENCIJA:
Ketvirtad. ir Nekėliomis susitarus.

DAFFY DRAMAS

Bridgeville
("Draugas” Acme telephoto?

Naujavedžiai C. Frazie, Valley Center, Kans., apžiū
rinėja viesulo (tornado) sugriautus savo naujus namus.
Šiuose namuose jie surengė įkurtuves ir sukvietė apie
14 svečių. Besilinksminant namai sugriauti. Sakoma, nė
vienas asmuo nenukentėjo.
kiti kunigai: J. Vaišnoras,
A. Jurgutis, J. Pikui-s, j
Skripkus ir V. Sadauskas.
Šimtą nuošimčių iškilmes pa
gražino Šv. Pranciškaus aka
demikės, kurios po sesers
Pius vadovyste, atliko ga
biai muzikalę programO da
Jį. Seserys iš Esplen surado
laiko atvykti dieną prieš iš
kilmes ir sutvarkyti papuoš
ti altorius, prieš pat iškil
mes jos vėl atsiskubino pas
mus ir viską galutinai pri
rengė ir papuošė. Mes turė
tumėm būti labai labai dė
kingi seserims pranciškietėms už jų rūpestį ir pagal
bą.

ainį susirinkimą ir turėjo
draugišką vakarėlį, kurį su
ruošė Niedzinskienė ir Rakietienė. Moterėlės noriai

West End

SpecialS atyda atkreipiama į valką

.

Birželio 2 d. šv. Vincento
mokykloj atidaryta vakari
nė mokykla. Mokyklą lanko,
vyrai ir moterys, nes turi
progos pasimokyti anglų
kalbos, skaityti ir rašyti.
Taipgi aiškinami reikalingi
pilietybės reikale klausima;.
Praeitą penktadienį susirin
ko virš keturiasdešimts as
menų.
Birželio 3 d. Vyčių kuopa
laikė mėnesinį susirinkimą,
kuriame daugiausiai buvo
kalbama apie būsimą seimą,
kuris įvyks rugpiūčio 12, 13
ir 14 dienomis.

£ YoU’LL LEARH)

Birželio 5 d. Šv. Vincento
moterų klubas laikė mėneSTANLEY GAVCUS

JUODŽEMĘ
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BR. J. J. SIMONAITIS

North Side
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Ar reik notaro parašo ar
ba antspaudos? Ar gavote
iš valdžios kokias nors blan
kas, kurių visiškai nesu
prantat? Kreipkitės į “Drau
go” raštinę!
Ar reik kokio nors verti
mo anglų ar lietuvių kalbo
je? Kreipkitės į “Draugą ',
2334 So. Oakley Avė., Chica
Ar reik pašto -ženklelių? go, III, Canal 8010.
Ar norit registruoti laisaą,
Gerą darbą artimui pada
išpirkti “Money Order”, addrausti siuntinius? Kreipkl-į rysi, jei prikalbinsi jį užsi
sakyti “Draugą”.
tės į “Draugo” raštinę!

Naudokitės pilnesniu
"Draugo" patarnavimu

Rengimo Komisija

Birželio 8 d. įvyko gražios,
įspūdingos pamaldos mūsų
bažnyčioj;
pašventinimas
dviejų naujų stovylų — šv.
Pranciškaus ir šv? Antano.
Mūsų tretininkės, nors ne
skaitlingas būrelis, sumanė
įtaisyti šv. Pranciškaus stovylą ir savo sumanymą įvyk
dė- Prie jų prisidėjo moterų
Paimkime Amerikos lietu klubas su auka šv. Antano
vius. Palyginus su kitomis stovylai ir, be didelio triukš
tautomis, lietuvių atvažiavo mo, be ekstra rinkliavų dvi
mažiausiai. Bet proporclona- didžiųjų šventųjų stovylos
ltškai imant, lietuviai dau puošia mūsų bažnyčią. Tuo
giau yra nuveikę visose sri pačiu laiku tapo įdėti trys
tyse, kaip kitų tautų žmo švęsto vandens indai prie
nės. Kas turi daugiau mo bažnyčios durų vietoje pase
kyklų? Lietuviai, kas tur! nusių medinių indų. Be to,
daugiau nuosavybių, klubų, dar P. šv. ir Saldžiausios
svetainių, krautuvių, biznie Jėzaus Širdies stovylos ta
rių? Lietuviai. Kas yra po- po sutaisytos ir atnaujintos.
8to,vesai ir ištvermingesni Tuo tarpu mūsų bažnytėlė
darbuose ? Lietuviai. Kokių atrodo labai jauki. Tik mels
tautų mažiausiai kalėjime? kis ir norėk. Nėra abejonės,
Lietuvių. Va, kuo lietuviai kad mūsų maldos prie šv.
atsižymėjo ir turi teises di Pranciškaus ir šv. Antano
išprašys Dievo
palaimą
džiuotis 1
Tadgi, nėra nuostabu, kad mums patiems ir mūsų pa
Pittsburgho lietuviai taip rapijai, pagelbės mums iš
žingeidauja Lietuvių Diena vengti klaidų, prašaltos ne
ir Šv. Pranciškaus nauja a- susipratimus. Visokios kal
kademija. Niekas kitas ne bos kyla dažnai dėl to, kad
ragino seserų pranciškiečių klaidingai kai kuriuos daly
statyti
naują akademiją, kus suprantame ir kišames
kaip tik kilnios dvasios lie į tą sritį, kuri tik pačiam
tuviai, ypač dvasiškija. Ir klebonui tepriklauso, r^egis,
jei seserys įstengė pastaty gana aišku. Stovytų pašven
ti didingą šviesos židinį, tai tinimą atliko kun. M. Kazė
ačiū Šventai Dievo Apvaiz nas, pamokslą angliškai pa
dai, kibliai dvasiškij ai ir ge sakė kun. Wiethorn, vokie
čių klebonas, lietuviškai gra
raširdžiams lietuviams.
Kad ir toliau paremti se žiai kalbėjo kun. A. Karuserų
pastangas,
prašom i žiškis. Pamaldose dalyvavo

I THOU6HT//PeW"T
nr wux BA$Y
To SfcATE

darbuojas parapijos labui.
Pirmadienį, birželio 9 d.
Vertos pagyrimo.
išvažiavo į Camp Lee, Virginia atlikti karišką prievo
Birželio 8 d. Šv. Vardo lę Jonas ir Vincas Pockevidraugijos nariai bendrai ėjo čiai.
prie šv. Komunijos. Šv. Sa
kramentas buvo išstatytas
viešai adoracijai, kuri bai
gėsi "palaiminimu.

1 bušelis — 25c; 5 buš. už

$1.00; 10 buš. už $1.50
Pcrfcransto Baldus, VrtNnJa Anglis
Kreipkitės prie*

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avmmm
Worth, IU. Tel. Oak Lavų 1M-J-1

DR. VAITUSH, OPI.
UKTVVIS
ARTV GYDYTOJAS
SPECLAJL1SIAS

DR. A. J. BERTASH

LIETUVIAI
ČIA GAUSI
greit, leng
vais tšinoĮęfiJImaln —
IKI 20 METU.

PASKOLA
NUO

5

MUTML FEHERAL SAYIN6S
and LOAN
ASSOCIATION:
OP CHICAGO
Tek: CANAL 88S7

Mokame
Dividendų
Ben. J. Kazanauskas, See.

akla

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia.

VAJUANDOS:
10-tos iki 8-tos valandos kasdien.
Sekmadieniais pagal sutarti-

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YAJRDS 1373

RED—ITCH Y—SCALY

EDEMA
Effective Home Treatment
Promptly Relieves Torturel

r’^s £1,000,000.00

e

Teisingai prirenkame aki
nius. Patarnauja prityręs
lietuvis daktaras - optometristas.
Akių egzaminavimas dykai.
Akinių kainos:
Full view style — $6.95
Bifocals — biskį daugiau.
Paprasti akiniai po $2.95

____ .ŽEMO

Būkite Malonus
SAVO AK IMS
Tik viena pora aklą visam gy
venimui. Saugokit jaa, letadaml
llleksamlnuotl jaa modernMklausta
metodą, karia reg«llm« mokslas
gali nuteikti.
M METAI PATYRMO
pririnkime akintą, karte

Dr. John J., Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.
OMOMKTRI8IAI

1801 So. Ashland Arenus
Kampaa 18-tos
Telefonaa CANAL, OS2S — Clhlcaga
OFISO VALANDOS
Kasdien «.0» a. m. iki *.1O p. sa.
Tr»č. Ir keM: 8:00 a. m. iki
1:10 p. m.

JOS. F. BUDRIK
Ftimrture House
3409 S. Halsted St.

Ofiso UL OANal 2346
Ofise Vai.: 2—4 ir 7—9
Trečladlenlale sasat ■atarų.
Kės. Tel.: HBMtocfc S ISO

Tat. YARda 2148

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. CANal 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Reeidencija: 6600 So. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
• iki 9 vai vakare.

DAKTARAI

2155 VVest Cermak Road
1 —

6

OFISO VALANDOS
ir 8:30 — 8:30 vakare
ir pagal eutartį. ,

Ofiso TeL:
Rartd. TaL:
VIRginia 1886
PROspeet 3584

DR. RAČKUS

DR. D. VEŽKIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

1853 W«t 85th Street

LIGONIUS PRIIMA:
arti 47tb Street
vai.: nu® 9 vai. ryta iki 8 vak vak Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL
Trečlad. Ir Sekmad. tl> misttartua.
Seredoj pagal sutartį.
Telefofnaa; HEMlock &84B

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki »! Vak. T
Nedėliomis pagal su tartJ

Al 1

Telefonas CANal 7329

DRi PETER Ji BAKIKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 West Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Rea. telefonas SZElay 0434.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALHTStS

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
PenktadieniaiSL

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais.

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-feroe lakos)
TaL MIDvray 2880
Chicago, m.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 8
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. noo 10 iki 12 vai. ryto.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFrSO VALANDOS:

WCFL — 100 K. — Sekmadie
niais 6 vai. vak.
WHFC — 1450 K. — Ketvirtadie
niais 7 vai. vak.
WAAF — 960 K. — Sekraadteniais 4:50 vai. vale.

DR. T. DUNDULIS

WALTER J. PHILLIPS
DR. F. 6. WINSKUNAS DR.
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

symyo pašaukite Yards 3668 Nuo 2 iki 4 popiet,ir 7 iki 8 vak.

Budriko Radio Programom:

Ofiso tel VIRginia 0036
Rezidencijos tel: BEVerly 8244

DR. V. A. ŠIMKUS

Dėl sąžiningo radio patal- Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct

•
Atsiminkite — krautuvė
su mėlynu frontu

Telefonas REPublic 7848

DR. P. ATKOČIŪNAS

PHYSICIAN AND SURGEON

Glasses - Akiniai

6631 S. California Avė.

TeL 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,
Tek CANaJ 5969
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

2158 West Cermak Road

Dykai didelis katalogas
1 Pirmas užtrpimaa su stebėtinų i
Jewlery, Elektriniai
ŽEMO—daktaro liraMas—tuojau
siisLuImIo ne(ja kenčiamą uielėjimą
Šaldytuvai. Namams
galvos Ir V.ijttii pradeda
Baldai
mą Jautrios odos. Stebėtinai sėk
mingas per virš 30 metui Gauna
mas visose vais___

DR. STRIKOL’IS

Praeitą savaitę baigė So.
PHYSICIAN AND SURGEON
Fayette High School ir ga
4645 So. Ashland Avenue
vo brandos diplomus šie mū
OFISO VALANDOS:
sų parapijos lietuviai: Vla Nuo 2 iki
4 ir nuo 8 iki 8 vai. vak.
das ir Pranas Če batonai, Jo
Nedėliomis pagal sutartį.
teL YARda 4787
nas Žvirblis, Edvardas Mic- Office
Namu tel. PROspeet 1930
kūnas, Juozapas Juškevičius,
Tel YARda 5921.
Sophia Andriejauskaitė ir Rea.: KENwood 5107
Lillian Pliopiūtė. Sveikina
me naujus abiturijentus ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
linkime jiems drąsiai žengti Ofiso vaL nuo 1—3; nuo 8:30—8:30
pirmyn Dievo Apvaizdos
756 VVest 35tb Street
sau skirtais keliais.

2202 W. CERMAK ROAD

Suvirs 20 metų praktikavimo akių
talsylhe ir gydyme
,
GERAI rRITAlKlNTI AKINIAI
pataisys kreiva* akis, trumparegyste
ir toliregystę;
palengvins aklą įtempimą, pratelins
galvos skaudėjimą, svaigimą Ir aklą
karių.
.
MODERNTSKTAnSI, TOBULIAUSI
KUKAMI N AVIMO BCDAI

2423 W. Marųuette Road

ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue
TeL Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspeet 6789

■un fericfMM metalą MC

BR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashlhnd Avė.
TeL YARda 0W4
Rez. teL PLAza 3200
VALANDOS
Nuo 16-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lais
vėa verta tauta.

Gen. Skorupalda

Dssaasi

Ketvirtadienis, btr«. 12, 1941

n

OLANDIJOS PRINCES E HOLLAND, MICH.

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo Dr. Račkus, 1853 W. 35th St., Chicago.

gotu ar nedoru vaiku. Gat
vėse ir geriausias vaikas ga
LIGAS GATVĖJE
li išmokti visokiausių žuliMokyklos užsidarė, tad kysčių, ir gali užsikrėsti lim
vasaros metu vaikai jau ne pančiomis ligomis.
mokytojų globoje. Laimingi
Savo akimis mačiau se
yra ūkininkų vaikai, bet
kantį vaizdą. Eina gatve
miestelėnų vaikai neturi kur
graži
kai gėlelė, gera kai
pasidėti. Tad miestelėnų val
kai dažniausia žaidžia ir angelėlis, šešerių metų am
laksto gatvėse. Gaila, kad žiaus lietuvių mergytė. Ji
mūsų miestuose, ypač Chi nai burnoje turėjo ilgą sal
cagoje, permažai randasi dainį. Pasitinka savo drau
patogių aikščių, kur vaikai gę, apie septynių metų am
galėtų sveikai ir padoriai žiaus mergaitę. Toji mergai
žaisti. Piliečiai tuo klausi tė buvo išblyškusi, sunyku
mu turėtų rimtai susirūpin si ir retkarčiais kosėjo. Aiš
ku, kad jinai turėjo kokią
ti.
nors plaučių ligą. Na ir čiul
Miesto gatvėse tūkstan piko savininkė duoda savo
čiai automobilių dūzgia. O draugei truputį pačiulpti —
vaikas yra vaiku ir jis apie paragauti tą saldainį. Pavai
gręsiančius pavojus negal šinus draugę, ir vėl įsikišo
voja. Kasmet tūkstančius tą pačiulptą saldainį savo
vaikų sužeidžia ir labai daug burnelėn. Tokiu būdu toji
užmuša automobiliai. Be to, geraširdė mažytė galėjo leng
dūzgiantieji automobiliai su- / vai užsikrėsti plaučių liga
kelia gatvėse dulkes, kurias nuo anos sunykusios merge
vaikai įkvepia į plaučius, lės...
kas kenkia augančių vaikų
Kitas dažnai pastebimas
sveikatai. Ypatingai nuodi
ja sveikatą išeinantieji iš reginys. Gatvėje žaidžia bū
automobilių benzino dūmai. rys berniukų, o šalygatviu
Arti didelio trafiko vaikams eina rūkąs žmogus, ir nume
žaisti yra ir pavojinga ir tė ant gatvės pusę nurūky
to papiroso. Tuoj vienas ber
nesveika.
niukas pribėgo, pasiėmė tą
Gatvėse vaikai dažnai už
papirosgalį, ir rūko, ir' di
sikrečia įvairiomis ligomis.
džiuojasi, mat ir jis “vy
Pavojingų bakterijų randasi
ras”... Bene berniukui gal
daug miesto šiukšlynuose, b
voje, kad tas papirosgalis,
vaikai
mėgsta kapstytis kurį jis nuo žemės pakėlęs
šiukšlyne. Sunku išsaugoti rūko, galėjo būti džiovinin
vaiką, kad nesėbrautų su li ko ar sifilitiko burnoje? Tai
KAIP VAIKAI GAUNA

fUraugas” Acme telepnoto)

Olandijos sosto įpėdinė princesė Juliana su savo vyru princu Bernhard aplankė Holland, Mich. Su jais yra dvi olandų mergaitės. Hope kolegija princesei suteikė garbės
teisių daktarato laipsnį.

ve, kaip vaikai užsikrečia
save baisiomis ligomis! Ne
gana kad patys užsikrečia,
bet dar ir namiškius užkre
čia.

Išmintingi tėvai neleidžia
savo vaikams bile kur ir su
bile kuo trankytis. Ir tokie
tėvai niekad nesigraudens.
Tiesa, vaikui reikia tyro oro, reikia saulės spindulių,
reikia žaisti ir judėti. To
reikalauja augančio vaiko
kūnas. Bet užtai apsišvietę
ir kultūringi tėvai pasirūpi
na, kad jų mylimi vaikai
žaistų tik su dorais ir svei
kais draugais, ir kad žaistų
— -* S»

Miegok Vėsiai, Smagiai
per karštas, tvankias vasaros naktis!

Elektriniai kambarių vėdintojai suteiks
vienodą, pavasarišką temperatūrą per

visą vasarą
Dabar laikas prisiruošti ateinantiems kar
ščiams!

Matyki visus 4 -PaiyRinkit visus A~

Įsitaisykite vieną iš šių moderniškų, elek
trinių vėdintojų, ir galėsite gyventi ir mie
goti smagiai vėsiame kambaryje per visą
vasarą.
•

CaTriet
General

V'Aeclnc

Phiteo-Nork
Westlng,kouse

šie patogūs prietaisai vėdina, apvalo, pra
šalina tvankumą ir cirkuliuoja orą. Labai
lengva įdėti, pigu operuoti.

ELEKTRINIAI
KAMBARIU

vėdintojai

Kainos prasideda u°°

$167.50

Mažas Įmokėjimas. Balansas, su mažu
primokesčiu, mokamas lengvomis sumo
mis su mėnesine elektros bila.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY
72 W. Adams St.

•

Tel. RANdolph 1200

sveikatai tinkamoje aplin
kumoje.
Mieli skaitytojai, didžiausį gerą padarysite savo bran
giems vaikučiams, jei per
vasarą duosite jiems malo
nias atostogas kur nors prie
gero ūkininko. Ten sustip
rės jų sveikata; ūkyje bū
dami išvengs miestiškų pa
vojų ir naudingai praleis
laiką.

paskirtas Garba Leiba, Za
rasų apskrities skyriaus
viršininku Mačinovas Jefimas, o Kauno apskritie?
skyriaus vedėju Kacas IserBeras.

Veislinių arkliu
žirgyno likimas

Vytautas Bancevičius Risis Dariaus-Girėno
Sporto Programoje
Birž. 13 d. Dariaus Girėno
svetainėj įvyks labai įdomus
sporto vakaras: trys poros
ristynių ir trys poros kumš
tynių.
Risis Vytautas Bancevi
čius, kuris juo tolyn, juo la
biau pasižymi kaipo vienas
geriausių ristikų.
Vytautas yra “drapiežno
dzūko” sūnus.
Tas posakis, kad obuolys
nuo obelies netoli terieda,
Bancevičių atveju yra visai
teisingas. Sūnus yra toks ge
ras ristikas, kaip buvo tėvas
pačiame savo gerume.
Vytautas ne tik gerai, bet
ir labai mikliai, labai gražiai
ritasi.
Ateikite birž. 13 d. ir įsi
tikinsite.
Su Vytautu risis Frank
Wilzes, 233 svarų jaunas mil
žinas, — vienas tvirčiausių
ir vienas geriausių Chicagos
ristikų.
Bancevičius ir Wilzes ristynės bus labai įdomios. Bet
tai nebus viskas: risis taip

pat Hans Steinke su Fred
Leluebuhr ir Ross su karo
vich.
Paskui bus trys poros
kumštynių.
Vieta: Dariaus-Girėno sve
tainė, Western Avė. ir 44th
Street. Prasidės 8 vai. vak.
35 centus. Kurie važiuojate
savo automobiliais, važiuo
kite 79th St iki Archer Avė.,
paskui reikia dar važiuoti
79th St. apie bloką už Ar
cher Avė. ir pasukti į deši
nę į Garden Lane Avenue.
Figūros Daržas randasi ant
galo Garden Lane Avė. Pik
nike bus gražių išlaimėjimų
ir gera muzika ir kitų pa
marginimų. Užkviečia visus
atsilankyti —
Komisija.

Žagariečiu Piknikas
Birželio 15-tą d.

Žagariečiu Kliūbas rengia
Pikniką Sekmadienį, Birže
Kėdainių apskrityje neto lio (June) 15 d., Figura’s
li Dotnuvos Nepriklausomo Darže, Justice Park, Illinois.
Daktaro atsakymai į
sios Lietuvos laikais buvo Kurie neturite automobilių,
klausimus
išlaikomas garsus veislinių tai atvažiuokite apie 11 vai.
Atsakymas Pr. T. — Į
prie Lietuvių Auditorijos,
arklių žirgynas. Atėjus bol
tamstos klausimą “kas tai
prie 31-mos ir Halsted Str.,
ševikams, okupantai didžią
būtų, kad kiekvieną sykį iš
j ir 11:30 vai. prie Hollywooti
ją dalį žiirgyno žemės nu
važiavus į ūkį, visai šeimai
Svetainės, 43rd St. ir Wessavino rusų aerodromo rei
tern Avė. Nuo čia trokas
paleidžia vidurius, o sugrį
kalams. Dabar žirgynas at
žus į miestą sekančioje die
nuveš į pikniką ir parveš už PLATINKITE “DRAUGĄ”
sidūrė kritiškoje padėtyje.
noje viduriai vėl yra norma
Nors į arkliams skirtų tro
f
lūs” — turiu atsakymą to
besių statybą įdėti dideli
kį. Kieno viduriai nepratę
KLAUSYKITE! — PATIKS!
pinigai, nes buvo įrengtas
prie šviežaus pieno, jei ūky
vandentiekis, elektros ap
je jo daug išgeriate, tai dėl
ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
švietimas ir kiti patogumai,
to gali viduriavimas ištikti.
bet okupantai viso to nepai
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETELĮ
Taipgi, jei šulinio vandeny
sė. Prie žirgyno beliko 60
WHIP — 10:00 vai. ryte — WHIP — 1520 Kiloc.
je randas perdaug mineralų,
ha, be to, 106 ha Nevėžio
* Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija
ypač jei vanduo yra “minkš
lankų, bet iš šio ploto žir
Kastas Sabonis ir Flo-utė (Lakstutė) Balsiutė
tas”, ir jei nepratusieji to
gyno nebegalima išlaikyti.
SteponaR
Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
kio vandens daug išgeria,
*
Albina Kaspariutė ir Al James
Šiose patalpose galima bū
tai irgi gali vidurius suliuoKristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna
tų su prieaugliu laikyti iki
* Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
sinti. “Minkštąjį” vandenį
žirgų, bet,bolševikai be* Juokų Karalius ‘Sank Lių, Lujis’ ir Simas Bartkus ♦
suneitralizuoja citrinos sun
0 112 arklių: 10 eržilų,
* Bartkų Šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės
ka. Geriant vandenį su cit
« Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku,
42
kumeles,
5 treigius, / 16
rina galima išvengti vidu
Vanda Zabella ir kiti.
dveigių, 17 mitulių ir 22
riavimo.
<
žindukus. Dabar kedainieAtsakymas O. B. — Bai
čiaf susirūpinę, kas pasida
Šaltimieras Radio Advertisers
tosios plėtmelės naguose, t. rys su šiuo žirgynu. Buvo
6912 South Western Avė.
Chicago, Illinois
y. “žydintieji” nagai, nereiš projektas perkelti jį į VoTel. Prospect 4050
“THE LITHUANIAN HOUR”
kia kokią tai ligą. Tamsta kios dvarą palei Vilnių, bet
nesirūpink.
tas projektas dėl kažkokių
kliūčių buvo atmestas.
f

Visur tik cibuliai
ir česnakai

PASKOLOS

Kiekvienas kovotojas ei
damas kautis pirmiausiai tu
Panevėžio
suaugusiųjų ri apsiginkluoti tvirta vapradžios papildomosios mo į jja> drąsa |r tikėjimu laimė

kyklos dėstytojais paskirti: ti, o paskui jau kalaviju.
Bazė Melamedaitė, šmerekis Tuomet laimėjimas bus jo
Oreckis, Izr. Mejeravičius, pusėj.
Butegeidis,
E. Sorskis, Mira GadavičiūŽemaičių kunig.
tė, Arsas Meilackis ir kt.
To pat miesto antrosios mo
kyklos dėstytojais: Vulfas
Gvintas, Galperaitė, A. Šo
ka, Blechmanas Leizeris,
Relieves Pain Quick
Leiba Finkelsteinas, VI. JuThoumnri* who eufferrd from the torturlng
peine of rheunuitiem. eciatica, lumbago. neodelis, P. Judelienė, Londo
ralgia and neuritia—are certainly happy over
their diacovery of NURITO. No. tney have
nas Berelis ir kt.
found a quick-actlng formula whkh epeedily
retievea thoae eihauating muecular acliea and
paira. NURITO ia truatworthy and dependable
Socialinio aprūpinimo ko —
containa no opiatea. If you want to feel anm
the joy of relief
ief from pain—ao you can wo
work ln
misariatas paskyrė savo peace
and aleep in eomfort—ne wiae and try
NURITO under thia ironclad guarantee If the
ftrat three doaea do not relieve that cruel
atstovus provincijos mies very
pain to your aatiafaction—your money will be
refunded Don't aufter. Auk your druggiat today
tuose ir apskrityse. Panevė
for NURITO oo thia guarantee.
(T.N.C.)
žio miesto skyriaus vedėju

Rheumatic Happy;

pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
— namams statyti, remontuoti ar

PAVASARIS ARTftJA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
PATOGIAU

STATYBOS

DARBUS

ATLIKTI.

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

TAUPYKITE

mūsų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpes
tingai globojami ir ligi $5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
SH%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

Mokame

MOŠŲ PASITIKRJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei
Vieno Klijentol

Keistuto Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.
Tel. CALumet 4118

3236 So. Halsted St.

Chicago, III.

Jos. M. Mozeris, Sec’y.
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leaną universitete lahai teisingai pabrėžė, kad per daug
amžių didelėmis pastangomis sulaikyta pagonizmo įta

ka ir jo vietoj iškelta garbinga krikščioniškoji civili

i

zacija ir kultūra. Viens Dievas težino, kaip ilgai žmo

nija bns laikoma šioj degradacijoj, jei greitu laiku ne
bus nusikratyta naujojo pagonizmo plitimo.
Tą naują pagonizmą, kaip žinom, prievarta perša pa

DRAUGAS

(‘‘Draugas”, birželio iZ U.,
1916 m.).

sauliui komunistai, naciai ir fašistai.

lieina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
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- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant 'didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, Kl.
Under the Act of March 3, 1879.

Karas k ienai
“Darbininkas” rašo:
“Hindenburgas yra pasakęs, kad busimąjį karą lai
kautynėse visur laimi vokiečiai, kai kur anglai, o
niekur italai, tai išeitų, kad vokiečių nervai stipriau

čiau Hindenburgo posakis nepilnai klausimą išriša.
Jis pamiršo pridurti, kad šalia stiprių nervų dar rei

Daugeriopai topadaugSJa Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skal* AMLETO G1OVANMI CICOGKAK1,
Laodleea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Su visa šeimyna iškeliavęs

Savas pas savąjį.

Karalius bijosi

revoliucijos Graikijoje...
•

viens kits stambesnis pralaimėjimas, tai ir vokiečių

Padėk

riausybė

garsinimą, kad Chicago lie

veikiai neatšauks

tininkų ir socialistų grupes sudaryti bendrą tarybą.
Toji taryba buvo sudaryta. Pirmiau ji vadinosi Lie

tuvai Gelbėti Taryba, vėliau, būtent gegužės mėn. 15
d. suvažiavime, pasivadino Amerikos Lietuvių Taryba.

bandžiau ginčytis. Bet jisai

man tik šmukšt pluoštą ti

kietų iš kišenės ir sako:

— Žiūrėk — syy.. Spaus
dinti

sąjungininkus už blokavimą

American

turim

o

juos

Aviation

Kažink kiek svetimtaučių,

pašonėj

turėdami

Anarchisto auka... Chica

dirbtuves, N-nos,

savų

goje mirė virš. teismo teisė

spaustuvių, spaudos darbus

“Šito streiko tikslas, aišku, buvo ne pagerinti darbi

jas Richard Burke. Jis su

duoda svetimtaučiams.

ninkų būklę, bet sutrukdyti darbą įmonėje, kuri ga

sirgo po žinomam arkivys

mina karo lėktuvus J. V. valdžiai ir Anglijai. Strei

kupo Mundelein pagerbimui

tarp kitko, rašo:

cicilistų bara kataliką. Esą,
jeigu eidamas pro bažnyčią
pro Norwoodo Lietuvių sve

tainę

(joj pardavinėja alų)

ir gi padaryk saliutą. Tai
gi, matai bedieviai

patys praeidami pro

saliu

ną pakelia kepurę, ale rei
kalauja,

ir katalikai

kad

taip darytų.

Nagi, lietuviškai
nesuskaitai?

“Vienas

lietuvis

Mokos

rašytas adresas lietuviškai,

o pašto ženklas kacapiškas.

Paėmę tą laišką jo draugas
mokėdamas rusiškai,

trina

akis ir klausia draugo,

iš

ko kurstytojai yra komunistai

“bendrakelei

surengto pokylio, kuome* a-

kiai pabrėžta, kad taryba rūpinasi išimtinai Lietuvos

viai”. Jau ne vienoje dirbtuvėje Stalino agentai, apsi

narchistas Crones užnuodijo

Lietuvoj “Maisto” bendro

išlaisvinimo reikalais, visiškai nesikišdama į vietos lie

metę “darbininkų užtarėjais”, sustabdė karo medžia

bulijoną.

laiką sirgu

vė apgarsino, kad ji perkan

tuvių visuomeninio gyvenimo reikalus. Ji steigia ir pa

gų gaminimą, stengdamiesi

laiko informacijų biurą, kurį išlaiko tarybą sudaran

Hitleriui. Bet iki šiol būdavo nelengva atskirti teisė

U

čios grupės lygia dalimi iš savo fondų.

tus darbininkų reikalavimus nuo komunistų agitaci

Kaizeris, žada apsigyventi

— nesako. “Maisto” bendro

kasių atsisakė nuo

jos “skymų”. Todėl valdžia nesikišdavo, nenorėdama

Vilniuje^. Fronte tarp Ry

vėje dabar maskoliai šeimi

ordino, nes jis nepapildąs jų

pasirodyti, kaip darbininkų slopintoja.

gos ir Dvinsko kasdien lau

ninkauja.

tuščių pilvų.”

kiamas vokiečių kaizeris. At

rado tokias rokundas: kum

i

Tarybos tikslas ir jos veikimo pagrindai, berods, vi
sai yra aiškūs. Katalikų atstovai jų laikėsi ir laikosi.

Tačiau kitų grupių atstovai jau keliuose bendruose su
sirinkimuose stengėsi išeiti iš statuto ribų ir tarybą

padaryti jau nebekoordinuojančią įvairių nrūsų organi
zacijų veikimą bendriems Letuvos reikalams, bet steigti
naują organizaciją su skyriais, su centralinių fondu ir
tt. Katalikų visuomenės vadų manymu,

šituo būdu patarnauti

“Tačiau šiame streike komunistų provokacija nuėjo

mą teikiant pagalbą Lietuvai išsilaisvinti.

jusiame Tarybos suvažiavime pasiūlė eiti prie konkre

koliai siunčia į Sov. Rusiją,

stovintį Liepojuje

valytas nuo svetimos valstybės agentų”.

Iš Liepoj aus kaizeris mano

laivyną.

o šunimis ir katėmis
Stalino

važiuoti Vilniun ir ten žada

i

Befounafanro

saulės

Nagi —

lietuviškai nesuskaitai ?”
“50 Dono baseino anglia

(Iš laikraš

čio).
Tėvas:

Lenino

t

—

Nemandagus

tum bent mažą pavyzdį pa
imti iš Dviburnių Kaziuko.
Atrodo, jis nėra gavęs nuo

yra jo dešimtis pirštų.

— Dėl ko bedieviai pra
eidami pro bažnyčią nepake

prezidentą

Rooseveltą, paskelbusį “nepaprastą neribotą padėtį”,

Lietuvos!

apšviestus

Bedieviai ir sialiunas.

keiksnodamas

laisvos

Iš

esi vaike! Neklausai! Galė

Lietuvos žmones.

žmogaus geriausi draugai

“V-be” pastebi:

gas, šyptelėjęs, atsako:

peni

apsigyventi tūlą laiką...

Robert Dosvney

lia kepurės?

■*

tėvo rykščių------

Sūnus: — Taigi, tėve, ir
aš norėčiau turėti tokį tė
vą, kaip Kaziuko tėvas.

sako:

cialistų atstovai, pažymėdami, kad jie savo fonduose

neturi pinigų ir neduodami jokio pažado, kad ir atei

“Tak točno, tovarišč Mizara. Stalinas ne tik “yra

tyje galės prie to reikalo prisidėti, davė suprasti, kad

informacijos biuro Steigimas jiems nėra tuo tarpu ak

pasakęs”, bet ir padaręs.
“Anąmet raudonoji armija įsiveržė į Užkaukazio

tualus.

valstybes. Gruzija, Armėnija ir Azerbeidžanas buvo

cijų Biurą ir kviesti jam direktorių. Tautininkų ir so

apžiūrėti

dabar pasirūpins, kad darbininkų judėjimas būtų ap

“...Stalinas kadaise yra pasakęs, kad šiais laikais
šalys neskelbia karo viena kitai. Jis pradedamas taip
sau, paprastai, be jokio formalumo”.

taus darbo, laikantis statuto, steigti Lietuvių Informa

kas dėl to

pius, dešras, bekonus mas

Wilhelmas

žada

Kai

frontan,

į nagą “‘penktakojus”. Valdžia ir unijų viršininkai

“Laisvės redaktorius,

Katalikų organizuotosios visuomenės atstovai praė

daro iš pačių šunų ir kačių

Pabaltijos

kur šį laišką gavęs. Drau

ti šunų ir kačių kailius. Ką

vykęs

organizacija nėra reikalinga. Reikia įkinkyti į darbą

ir taip pasitvarkyti, kad Taryba koordinuotų jų veiki

liavo. Buvo 42 metų...

taip toli, kad net C.I.O. viršininkai buvo priversti imti

tokia nauja

esamas organizacijas atskirų ideologinių grupių ribose

Visą

»

ir skaito ženklo parašą. Ne

statutas ir jisai visų grupių užgirtas. Tame statute aiš

ir jų

*

Iš Sao Paulo, Brazilijoj,
gavau šitokią gromatą:

Kumpiai Staliniui, o šunes
ir katės jo vergams.

Pačioje tarybos veikimo pradžioje buvo pasiūlytas

<•

tik

ne

tuvos laišką. Ant laiško už

Pažiūrėjau. Faktas.

lams....

vienas

gavo šiomis dienomis iš Lie

pirkti.

Sąryšyje su Prezidento žygiu kariuomenės pagalba
North

drūkarnėj,

Suv. Valstijų pirklių reika

Dėl valdžios intervencijos
perimti

lenkų

mes, lietuviai,

Blokada kenkia

Graikijos.

lietuvių vienybės reikalą, praėjusį rudenį pakvietė tau

nežino.
— Govan, negali būti, —

Graikijoje protestuoja prieš

Mūšy vienybės reikalu

prin-

pe didelių veikėjų, kurie to

vienytų Valstijų pasiuntinys

pavydėti”.

turi

tingšapes, ba yra mūsų tar

prieš Graikijos blokadą... Su

čiams visur prakiša, o vis dėlto kovoja ir sako galų

delno ap

tuviai katalikai

Suv. Valstijos protestuoja

nervai gali susmukti. Su anglais kas kita. Jie vokie

profesoriau.

ant savo

*

pakeli kepurę, tai eidamas

rą.„. Jei Suv. Valstijų vy

Douglas, Arizona...
•

grandine seka viens paskui kitą. Bet tegu įsipainioja

Žodis po žo

— Žinai ką,

Carranzos konsulas mieste

ruošimo ir tikslių planų laimėjimai nenutraukiama

vieną

džio, jis man ir sako:

Suv. Valstijoms. Taip aako

geresnis. Bepigu nervus išlaikyti, kai dėl gero pasi

— Nesuprantu.
— Na, štai: “K.”

suėjau

pažįstamulių.

kos, Carranza paskelbs karą

gale karą laimėsią. Tokių nervų tai iš tiesų galima

A. L. R. K. Federacija, matydama didelį šio krašto

Aną dien

savo kariuomenės iš Meksi

kia ir tinkamo karui pasiruošimo. Vokiečių nervai ge

kepures praeidami saliuną..

Pasidairius

Meksikouai paskelbsią ka

si, britų jau silpnesni, gi italų patys silpniausi. Ta

— Dėl to, kad jie kelia

stantinas pabėgęs iš Atėnų.
į Larissą.

mės tie, kurių stipriausi nervai. Kadangi dabartinėse

ri, dėl to netenka abejoti, bet jų pasiruošimas dar
Lietuvių katalikų dienraAčlo “Draugo” rėmėjams ir skaitytojams
siunčiu sveikinimus tr geriausius linkėjimus!
J ūbu dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas
aplo įvairius katalikams {domius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas, gina Ir saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Po Svietą

Graikijos karalius pabėgo
iš sostinės... Karalius Kon

V

Susitikimas (tykumuose

F

nukariautos “be jokio formalumo”.
Dėl to Federacijos vadovybė, matydama, kaip svarbu

“Šio karo pradžioje Stalino raudonsiūliai taip pat

yra steigti informacijos biurą fr tai steigti be atidėlio

be jokio formalumo” įsiveržė į Lenkiją. Pagaliau, Sta

jimų, nusprendė pati viena tokį žygį padaryti ir biurą

linas bandė nukariauti Suomiją. Tie patys Stalino

išlaikyti savo lėšomis. Direktorium pakvietė prof. Kazį

banditai vėliau užplūdo Lietuvą, Latviją ir Estiją. Ii

Pakštą.

visa tai buvo padaryta “taip sau, paprastai, be jo

Tautininkai, kurie Tarybos susirinkime nematė rei

kio formalumo...”

1

kalo tuoj steigti informacijos biurą, dabar jau tą rei

kalą “pamatė”, nes būk tai tokį biurą savo iniciatyva

įsteigę Chicagoj. Vis dėlto yra sveikintina lenktyniavi
mo ambicija. Mes, žinoma, tos garbes nepavydime ir

nepavydėsime. Dirbkite, vyrai! Darbo yra. Tik gaila,

Belaukiant birželio 15 d. ”S-ra” rašo:
“Prisimindami

tą

viską

mes klausinėjam vienas

kad negalėsite kalbėti visos Amerikos lietuvių patrio

kito: kas gi toliau? Ką turi daryti tie lietuviai, ku

tiškosios visuomenės vardu. Kalbėsite kaipo atskiri as

rie gyvena šoj šalyje? Kokių priemonių griebtis pa

menys. Mes vis dar tikimės, kad ir ideologinės grupės,

gelbėjimui savo broliams ir seserims? Atsakyti į šiuos

kaipo tokios, ir, pagaliau, žymesni (ar turtingesni) pas

klavBvnnra yni lengva. Turime kovoti prieš bolševikų

kiri žmonės pamatys, kad nėra prasmės laikyti kelis

barbarizmą, priespaudą ir vergiją. Daugelis kitų tau

informacijos biurus, kad tiksliau yra turėti vieną stip

tų yra buvę sutremtos, uflcari&utos, bet jos vėl pa-

rų, išvengti paralelizmo.

srHnosavo ačrū savo griežtam pasiryžimui nepasiduo

Lietuvių katalikų

organizuotoji visuomenė

aiškiai

stovi už vieningą darbą. Ji laikosi ir laikysis Amerikos

A

1

ti ir tęsti kovą”.
Tasai rašinys taip baigiamas:

Lietuvių Tarybos direktyvų, neiskrypdama iš tų tary

“Padėtis nėra be viltinga. Tikėkim į laimėjimą,

bos statuto dėsnių, kurie buvo priimti bendru susita

priespaudos griuvimą. Burkimės į krūvą ir drąsiai

rimu. nes jaučia, kad, jei jau pačioje pradžioje pradė

pasmerknn laisvės priešus. S ub raskime visi į galin

sime aplenkti statutą, mūsų statomas vienybei pagrin

gas demonstracijas birželio 15. Tai bus pradžia -nau

dai pačioje statybos pradžioje subyrės.

jų ir didesnių mūsų žygių Lietuvos atvadavimui”.

t

♦

į

FRjENCH

p.-/

GOLONIIA4.S

IN SYgJfl

►

b’Hr 1° 19*

DRAUGAS

Alia Kachmanova

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

(Tęsinys)

Įsteigtas Lietuvių Informacijos Biuras
A.L.R.K. Federacijos centro valdyba, matydama didelį reikalą informuoti apie
Lietuvą ir lietuvių tautos
reikalus ir siekimus, įsteigė
Lietuvių Informacijos Biurą Chicagoje.

Po gerokos pauzos, per kurią jis veltui laukė nesu
laukdamas atsakymo, susimąstęs ėmė pasakoti toliau:
— Nu, Jekaterina Pavlovna davė man perkąsti tik
rai kietą riešutą! Aleksandra Lvovna, jūs negalit jau
įsivaizduoti, kaip atsiliepia į mane kiekviena jos dieno
raščio eilutė! Ji yra, be abejo, labai talentinga. Mano
įsitikinimu, kiekviena moteris pasidaro talentinga, kai
tik ji pradeda mylėti arba bent apie savo meilę rašy
ti. Aš manau, kad, jei kiekviena įsimylėjusi moteris
tam, kurį ji myli, atiduotų savo dienoraštį, kuriame ji
pasisako viską, kas ją džiugina ir slegia, — savo jausmus, kančias ir visą švelnumą, — tai tas dienoraštis
būtų tvirčiausios grandinės, su kuriomis ji galėtų jį prie
savęs tiesiog prisirakinti. Tokio dienoraščio žodžiai vei
kia kaip hipnozas. Neskaityti jo stačiai negalima, nes
žmogus negali atsispirti smalsumui. O jei tokį dieno
raštį perskaitai, tai taip ir lieki prilipęs, kaip musė prie
tešlos. — — —

tu. Amerikos Lietuvių Tarybos jisai buvo išrinktas
vykti su delegacija (191»
m.) į Europą ir ten, drauge
su kitais tautos vadais, dar
buotis Lietuvos išlaisvinimui. Jo mokslas, apkeliauti
keli kontinentai, platus pa
tyrimas, pažintys, smulk
meniškas ir platus Lietuvos
reikalų pažinimas, dinamiš
ka energija ir visos kitos
geros ypatybės, tai puikiau
sia kvalifikacija diriguoti
centrui, iš kurio p'auas j
platųjį pasaulį informacijos
apie Lietuvą.

Pati vienuolyno vienatvę
išgyvendama, sesuo, pasiva
dinusi Vynmedžio šakele, gi
liai atjaučia Jo vienatvę:
“Tu vienas čia..., o kaip
tylu!....
Nors legionai Angelų
Tau lenkias garbina giliai
Tu vienas čia...* ir Tau il
gu, —
Tu lauki nuodėmės ver
gų.Sesuo skuba aplankyt Jo
vienatvę ir prie altoriaus:
“Tylėjo siela... aš klausiau
Ir vien tyla kalbėjau Tau
Ir nūn tylu... Tu vienas
čia...
Bet meilės versmės pas
lapčia
Prof. K. Pakštas, Lietuvių Informacijos Biuro direktorius
Galingai veržiasi plačiai
Ir jūroj Tavo spindulių
Tylėt, kentėt, mylėt gai/irkii ix-\i VhlO CIPklI I
*
uU!v*

Biuras teiks informacijas
Amerikos
spaudai,
auk
štoms mokslo įstaigoms, vai
džios įstaigoms ir jos atsto
vams. Jisai teiks žinias apie
Lietuvą visam angliškam
pasauliui. Be to, jisai tar
naus kaipo mūsų centras,
kuris užmegs ir palaikys
artimus santykius su kitomįs pavergtomis tautomis, Referatai Federacijos
siekiančiomis išsilaisvinti iš kongrese.
okupantų priespaudos.
Sį
Referatus šiųmetiniam Fe
biurą
steigti Federacijos deracijos
kongresui, būsln- VIENUI)LlNO SIENŲ
valdyba nutarė vienbalsiai.
Sudiev žemele miela
čiam rugpiūčio 7 d., Mariar j <• i
* i ■
. i. •
Prie altoriaus paragavusi
Biuras tuo tarpu steigia napolio Kolegijoj, Thomp
dangiškos meilės džiaugsmo
mas Chicagoje ir jis bus pa son, Conn., ruošia: 1) Juo
ji šaukia:
laikomas Federacijos lėšo zas B. Laučka (Amerikos
“Ir jau sudiev, žemele mie
Na, bet užteks apie Jekateriną Pavlovną. Aš turiu mis. Kai kitos grupės savo lietuvių katalikų veikla);
la!
į jus, Aleksandra Lvovna, labai didelį prašymą. Aš la fonduose turės surinkusios 2) Prof. K. Pakštas (Lietu
Valsų sūkuriuose, fokstro- lesnio, užsidaro kasmet uz
(Pabaiga ant 6 pusi.)
bai norėčiau susipažinti su viena studente, su kuria jūs pinigų ir norės dirbti bend vos vadavimo problemos); to garsuose, skardžiame juo vienuolynų sienų. Jų sieių
dažnai sueinate, — tai ta aukšta blondinė su rusvomis rą Lietuvos išlaisvinimo dar 3) kun. Juoz. Prunskis (Lie ke, dirbtuvių mašinų trenks- paslaptis, jų vienatvės perakimis. Pertraukos metu ji visuomet stovi koridoriuj bą lygia reprezentacija ir tuviškųjų knygų leidimas ir me gyvena žmonės, paskęs- gyvenimus įžvelgti mums
lygiomis padengiant to dar platinimas). Šie referatai
prie krosnies ir šildosi. Kaip ji moka gražiai prie kros
bo lėšas, kaip yra susitarta bus atspausdinti Federaci darni tos dienos džiugėsiuo- būtų įdomu ir tą galime pa
nies prisiglausti, koki grakštūs jos judesiai! Tiesiog ža
steigiant Amerikos Lietu jos kongreso knygoje, kur: se ar darbe. Bet ne visi. De daryti pasinaudodami vievi! Ir kaip ji eina! Be to, jos tokios nepaprastos ma
PAS
vių Tarybą, Federacija mie jau rengiama spaudai. Visi šimtys ir šimtai jaunų mer- nuolių poezijos rinkiniu, kur
nieros, kurias sunku atvaizduoti. Ji moka taip nerūpės
lai sutiks bendradarbiauti šie klausimai yra labai ak gaičių, ar vyrų, genamos ne- sudėta jų sielos kovos ir ilVILEIŠĮ
tingai ir taip laisvai įsikišti į palto kišenes rankas!
rimo
—
ieškoti
ko
r.ors
gigesys.
Savo
gyvenimo
prc.~
ir biurą pervesti Amerikos tualūs. Jie turės paraginti
EIK!
Kas ji tokia yra?
mę jie mato, kaip arkiv. Ma
mūsų
visuomenės
vadus
ir
Lietuvių Tarybai.
— Inžinieriaus duktė!
veikėjus gausingai suvažiuo rinktos Lietuvos reikalams tulevičius pasakė, sudegti
Biuro direktorius.
o
OR l’FTRAh
ti į ypatingai svarbų Fede St. Gabaliausko prakalbose lyg žvakei ant altoriaus. Dėl
— Prašau, supažindinkit mane su ja!
VILEIAIS.
$19.00..
to nenuostabu, kad jie savo
Lietuvių Informacijos Biu racijos kongresą.
Atstovam
— O ar jūs vesite ją, jeigu ji jus pamils?
Jau laikas pasirūpinti, širdies kovose ir dž‘auBs'
ro organizavimo darbas pra
kad visi Federacijos skyriai muose skuba Prie Eucnarisdedamas tuojau. Bet plačiu Metiniai mokesčiai.
— žinoma, ne!
The Prudential Ins.
mastu jisai pradės veikti
Šiomis dienomis užsimo iškolektuotų iš prie jų pri-1 tinio Kalinio, iš tų sielos go— Tai nė nelaukit, kad aš jus su ja supažindinčiau! ‘ nuo šių metų rugpiūčio 1 kėjo metinius mokesčius uz klausančių draugijų meti- dM ir >"ra susidaręs gražus
Co. of America
nius
mokesčius
į
Federacij
vienuoliškos
poezijos
rinki— atkirtau aš ir atsistojau.
| dienos. • Biuro direktorium 1941 metus > A.L.R.K. Mote
OKF1CR;
175 W. JACKSON BLVD,
yra
pakviestas
gerb.
dr.
Kajos
centrą.
Lokalinės
draunėlis
“
Eucharistijos
liepsrų Sąjunga — $10.00; Liet.
KVITE A-1820
— Jūs esat nepataisoma pikčiurna! — atsakė jis,
Home orflce: Newark, M. J.
zys
Pakštas,
Lietuvos
Uni

gijos
ir
centralinių
organinos
”
,
kurį
Dievo
Kūno
5venR.
K.
Susivienijimas
Ameri

patraukęs pečiais.
versiteto profesorius, kuris koje — $10.00; Lietuvių Dar zacijų kuopos moka Federa- tės proga čia ir prisiminsi- RESinEN'-TJA:
5922 W. Roosevelt Rd.
per
pastaruosius
kelerius
bininkų
Sąjunga
—
$10.00;
cijai
$1.00
į
metus.
Kadangi
m
e.
Phone: Austin 1175
1917 m. balandžio 2 d.
metus profesoriavo Kalifor New Haven, Conn., Federa kongresas jau netoli reiks _ ________________________
Šiandien Griša Filipenka man atnešė vieną blyną, nijos Universitete ir gražiai cijos skyrius — $5.00.
pateikti jam apyskaitą, dėl Į*3S*SS*SS*SB*33*3B*S3*Š2*SB*SE*S*S‘:;35j]
kurį jis pats iškepė ir įvyniojo į sąsiuvinio viršelį. Jis garsino Lietuvos vardą. Kad Aukos.
to prašome pasirūpinti, kad
tebebuvo dar šiltas. Dėl to per Grišos veidą nusidriekė šiam dideliam ir svarbiam
(jj Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti
Aukos Lietuvai geibėi.i dar prieš kongresą mokes
šviesi pasitenkinimo šypsena.
darbui vadovauti tinka pro
per Federacijos centrą įplau čiai būtų centrui sumokėti.
fesorius
K.
Pakštas,
rodo
jo
Kolonijų veikėjai prašo
— Na, tai valgykit! Ką, ar gardus? Kiek gaila, kad
kė:
praeities
darbai,
geras
prie
aš vietoj pieno į tešlą galėjau įpilti tik vandens, be to,
Mahanoy City, Pa., Lietu mi baigti pripildyti savo
jo
prisirengimas.
Jisai
yra
turėjau tik vieną kiaušinį ir visai nedaug cukraus. —
vių R. K. Susivienijimo Ame kvotas Lietuvai Gelbėti
profesoriavęs
ir
Latvijos
Bet kitą kartą aš įpilsiu kiek reikia pieno ir įdėsiu cuk
rikoje l-mojo Penn. apskri Fondui.
valstybiniame
universitete,
Leonardas šimutis
raus, tai jūs iš skanumo net pirštus apsilaižysit.
ties hankieto, surengto va
su rimtomis paskaitomis ap sario 17 d., likęs pelnas Lie
ALRKF sekr.,
Ir jis neatitraukė nuo manęs akių. Aš turėjau su važiavęs daug Europos sos
Su Laivu —
2334 So. Oakley Avė.,
telkti visas jėgas ir pasikviesti į pagalbą net savo mi tinių, Jungtinių Valstybių tuvai gelbėti $50.55.
Chicago, III.
Kankakee, I1L, aukos su"CITY OF GRAND RAPIDS"
miką, kad tik galėčiau parodyti tokį veidą, kokio jis ir Kanados didesniuosius
tikėjosi.
—
miestus, užmezgęs artimus
— Jūs tąsyk man į kišenę įdėjot tokių skanių py ryšius su daugelio universi
ragaičių ir pirožinų, tai aš turiu dabar jums už tai at tetų profesoriais, mokslinin
silyginti nors savo blynais. Jūs tikrai mokate meistriš kais ir, apskritai, kultūri
ANTANO LALIO
ninkais.
Turi
plačiu
pažinčių
kai virti ir kepti! — tarė jis, širdingai į mane žiūrė
LIETŪVIŠKAS-ANGLIŠKAS
ir įvairių tautų politikų ir
damas.
visuomenės veikėjų tarpe.
— Bet tąsyk ne aš kepiau, bet mūsų virėja! — nu
ir
Be to, šie darbai prof. Pak
sijuokiau aš.
štui jau nebus naujanybė.
ANGUŠKAS-LIETUVIŠKAS
— Taip? Na, bet jei jūs norėtumėt, tai galėtumėt
Jis arti prie jų stovėjo ir
taip pat nė kiek neblogiau už ją viską sutaisyti!
anais laikais, kuomet buvo
— Ne, jei aš ir kažin kaip norėčiau, aš vistiek ne
dirbama ir kovojama dėl
galėčiau, nes aš visai nemoku virti!
Trecias, Išnaujo Taisytas ir Gausiai
Lietuvos Nepriklausomybės
— Ką, jūs visai nemokat virti? — paklausė jis, iš .
. _
...
Papildytas Spaudimas!
11-moio Pasaulinio Karo meplėtęs iš nusistebėjimo akis. — Na, tai ką jūs veikiate? |
Šiomis dienomis teko mums įsigyti mažą skaičių A n
— Studijuoju, skaitau, skambinu pianinu, paišau,
tano Lalio “Žodynų”, kurie tikrai yra paslėptas turtas.
šoku, sportuoju....
Tai yra paskutinieji egzemplioriai šio labai svarbaus vei
— O kas rūpinasi namų ruoša ir visu ūkiu? —
Laivas Išplauks Iš N AVY PI KR 9:30 Vai Ryte
kalo! Kiekvienas knygynas turėtų turėti nors vieną eg
klausė toliau netvirtu balsu.
ūse flnrSTCfcOLt iar
(Chicagos Laiku)
zempliorių “Antano Lalio žodyno”! Nėr geresnio Lietuviš— Mama. Tiesą sakant, ir ne ji pati, nes turime
Grįžta
Tą
Pačią
Dieną 9:45 Vai. Vakare
ko-Angliško ir Angliško-Lietuviško Žodyno spaudinto vi
i tarnų.
soje Amerikoje.
Griša ilgai niekaip negalėjo to suimti į savo gal
u>
Šis 834 puslapių “Žodynas” yra vienas iš svarbiausių
PILNOS KELIONES
TMb Smm« Cngmrt Csral
vą, bet ko kiek laiko vis dėlto atsikvošėjo ir atsargiai
knygų
Amerikos
lietuviams.
At the first sign ot the Dlimne Qnlnpasiteiravo, bet tokiu tonu, iš kurio buvo galima spręs tuplets eatehing eold—their chests and
BILIETAI...................
Visi egzemplioriai puikioje padėdyje, su kietais virše
throats are rubbed wlth Children’s
MUd Musterole — a produet made to
ti, kad po šiais visais klausimais slepiasi kas kitas:
liais, ir parduodama už prienamą kainą.
promptly relieve the DISTRESS of
Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į:
’s colda and rmralting coughs.
— Bet, rimtai, jeigu jūs tikrai norėtumėt, tai vis children
Žodyno ir kitų knygų reikalais kreipkitės prie:
The Quinta huve slways had the
beit of
so mother —you may be
dėlto galėtumėt tai ir pati padaryti?
‘ ist about the BEST
assured of using just

ŽODŽIAI APIE MEILĘ IŠ UŽ

- Sudegti lyg žvakei ant altoriaus. - Juroj
tavo spinduliu tylėt, kentėt, mylėt galiu". Seserų ir tėvų giesmių posmai Eucharistijai.

lei Insurance Reik,

ii)

Dienraščio "Draugo"

Ekskursija į Milwaukee

PARSIDUODA PASLĖPTAS TURTAS!

Sekmadienį, Liepos-July 6 d., 1941

ŽODYNAS

ouiimnun
CHEST COLDS
nare,

— Gali būti, kad kada nors to įr išmoksiu, — at
sakiau.

(Bus daugiau.)

produet made whant you ūse Musterole.
MORE than an ordinary “salve"—
vrarming, soothing Musterole helps
break up local congestion. Also made
in Regular and Extra Strength for
those px|į«x1n< g rtrcnger pTodact.

"DRAUGAS"

2334 So, Oakley Avė.

Chicago, Illinois

lel CANAL 8010

DRAUGAS'

2334 So. Oakley Avė.

Chicago

I

DRAUGAS

(I

Žodžiai apie meilę iš
užvienuolyno sienų
(Tęsinys iš 5 pusi.)
Radau Aukščiausiojo

ta
kus!
Į Jį nudžiugus skrenda
•
siela,
Ir tėviškė man Jis bebus”.
Savo vienuolyno vienatvė
je altoriuje ji atranda gyve
nimo kelionės draugą:
“Ir, Jo klausydama tyliai,
Jaučiu, kaip meilės spin
duliai
Man sielą perveria giliai.
Nūn liko skausmas man ir
Tu!
Širdies draugai!... Ir nūn I
kartu
Žygiuosim drąsiai nors gi
liai
Man širdį vertų sopuliai!”
Vienuolės siela jaučia sau
malonią prieglaudą prie Eu
charistijos altoriaus:
“Jau baltos lelijos
Koplyčioj Marijos
Žavingąjį skleidžia nekta
rą, —
O ilgesio gijos
Gražiai susivija....
Ir štai prie Tavęs man
taip gera...”
Laisvę paaukojus ant
altoriaus

Savo laisvę vienuoles sie
la sudeda kaip auką ant al
toriaus ir čia ieško sau nau
jų jėgų:
“O Kristau, ugningosios
meilės šaltini,
Paslėpęs Tu manąją c;rdį
savy,
Sudegink jos laisvę, už
kurk begalinį
Troškimą tik Tavo pas
kęst ilgesy
Jaučiu, kaip švelnioji ra
sos ašarėlė,
Iškritus iš Jėzaus šven
čiausių akių,
Suvilgė man sielą, aplais
tė lyg gėlę,
Ir uždegė ugnį galingų
liepsnų”.

Glūdi viešpatauja pasauly
naktis, —
Taip, Jėzau, tamsi ir ma
noji širdis;
Prie Tavo tik kojų skaid
rėja jinai,

Kai kaista užgesę, atšalę
jausmai”.
Ne žemėje nurimsi, siela
Kelionėje į amžinatvės
uostą sau maisto vienuolės
širdis ieško Eucharistijoje:
“Kyla audros, blaško vėjas
Silpną laivą, jo bures;
Skausmo viesulas užėjęs
Ką tamsiais sparnais at
neš?
Ar svajingosios jaunystės
Pirmus ilgesio žiedus?
Ar džiaugsmingos Kūdi
kystės
Laime žeriančius sapnus?
Ne čia žemėje, o siela,
Tu nurimsi, oi, ne čia.
Nors išgertum laimės tau
rę,
Rasis jos dugne kančia”.
Ir visą viltį, sako, galima
rasti, tik nuskridus į alto
riaus šalį.
Amžinoji ugnelė

Nes purvas ir dulkės nuvytins gėlele.
Tik čia Eucharistijos Vieš
pats tylusis,
Kur trykšta gyvybės šal
tinis gaususis
Jis meilės rasa tau suvil
gys šią puokštę
Ir dangiškos laimės išmo
kys tetrokšti”.
Gyvenimo siūlas issivėrė...

Vienuolyno įnamiai nieko
daugiau nenori, tik altoriaus
Svečią turėti sau draugu. Į
mirštančios sesers — vie
nuolės lūpas ji įdeda atodū
sį:
“Nei šimtas pasaulių ne
būt taip brangu,
Kaip Jėzų turėti kelionės
Draugu”.
Kodėl? Tą atveria gyveni
mo pabaigos paslaptis:
“Suskambo toli vakariniai (
. i
varpa .
Rasos prislėgti jau nusvi
ro žiedai...
Gyvenimo siūlas nors jau
išsivėrė
Bet siela linksmybėj dan
gaus pasinėrė...”
Ypač žmonių atstumta šir
dis daug paguodos gali su
rasti prie altoriaus:
“Už klaidas manas gau
singas
Žmonės pasmerkė mane...
Aš vaitojau nusiminus,
Nedrįsau priimti Tave.
“Tu tarei man: “Eikš vai
keli,
Aš miriau tik už kaltus...”
Ir nudžiugo mano siela,
Žemėj radosi dangus-.

Vienuolė girdi tyliąją gam
tos kalbą Eucharistinio Vieš
paties garbei. Kai “horizon
te saulė sutirpsta”, kai už
gęsta žara paskutinė ir vie
nuolyno sode graudingai su
virpa lakštingalų daina su
tartinė, tada ryškiau sušvy
ti Amžinoji lempelė prie al
toriaus.
“Kai visa užmiega ant že
mės, kas gyva,
Tik ji čia vis mirksi, su
Kristumi budi;
Jį degina meilė, o jąją aįyva;
Ji mato, kaip Kristus kan
kinamas liūdi...
Laiminga lempelė, kur
Kristui liepsnoja — Sau širdies Tu nerandi...
Vienatvėj gyvenančios šie
Dvasia laimingesnė, save
kur aukoja. los labai atjaučia Meilės
Laiminga ugnelė, nes nuo Viešpačio vienatvę:
lat negęsta —
“Saule dangiškos malones,
Dvasia laimingesnė, kai
Meilėn kviesdamas, eini,
Jėzuj paskęsta”.
Bet Tavęs negirdi žmonės,
Nors jų tarpe gyveni.
Pirmoji žibutė
Sielos snaudžia, sielos mie
Vienuolė, pamačiusi, kaip
ga,
vaikas nuskynęs pirmąją ži
butę atnešė prie altoriaus,
PrRM NEGU PIRKSITE
tuoj dvasios įkvėpime pra
MATYKITE MUS!
gysta:
“Tad savo širdies pirmunį žiedelį,
Jaunuoli, nunešk pas alto
riaus namelį!
Nenešk jo į gatvę, į ži
bančią salę,

Ketvirtadienis, birž. 12, 1941

Baikime sesers vienuolės
Skausmo skundą vien gir
žodžiais,
kurie mums gra
di.
žiai nusako Dievo Kūno pro
Laimės Alfa ir Omega,
cesijos kelią:
Sau širdies tu neranc.'".
“Savp apleidęs kalėjimą
Apart Apsaugos, Turime O 17c (įftn n n
Vyrų giesmės
tylų,
ATSARGOS FONDĄ Virš041 0)UUU.UU
Nemažiau už moteris vie
Slėpdamas krūtinėje ilge
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
nuoles Eucharistijos meilę
sį gilų,
PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONDS
pergyvena ir vyrai vienuo
Žengia į gatvę ir, tiesda
mas ranką,
liai. Tėv. Tilvytis po komu
nijos gieda:
Laimina Kristus ir namą
FED
ir lanką”.
“Grožėja, puošias mano
LOAN ASSOCIATION o f Chicago
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.
sleia
Rožėmis puošiasi Viešpa
4192 Archer Avenue
Nuo Jėzaus veido spindu
Vlliyinia 11't t
ties kelias,
lių,
Smilkalo dūmu giesmė
Laimingas aš, taip gera,
mūsų -kilus,
miela...
Tavo
gi
maldą
širdingą, Skaitykite Katalikišką Spauda
Išreikšti žodžiais nega
valkeli,
liu...”
Ostijon garsas telytu var
Tik vyruose protas ima
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
pelio”.
viršų prieš širdį ir prasiver
KELNER - PRUZIN
žia “Eucharistininkų him
K. J. Prunskis
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja
ne” pranašingu samprotavi
Phone 9000
620 W. 15th Ave.
mu:
Sužinoti vyriškio silpnąją
“Širdies kultūrai padirbę vietą, reiškia tą patį, ką lai
jus kyti jį savo rankose.
Išgrius materijos stabai;
St. Cveig.
'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save
Nebus beturčio, dings en
gėjas,
Mylėsis žmonės įstabiai”.
r--Nupasakodamas gyvenimo ALL MAKIS
MENIŠKAS DARBAS
TYPEVVRITERS
taką, vienuolis (B. Andruš■f.
ANO
U- i
ka) posmuoja:
AODING MACHINES
ŽEMOS KAINOS
Pi
— SMAll MONTHIY PAYMENTS—
“Dreba kalnai,
audros
TEISINGAS PATARNAVIMAS
AU MAKIt
*i
siaučia, SOLD,
RENTED
Tviska ugnimi žaibai,
AND REPAIRED
•M
n
Ir krūtinę vargas spau
5
TT
+ CTAD typewriter
džia:
company
527 N. Westem Ave. Tel. See. 6103
Neįmanomi keliai”.
ROIUT C. OOIMIATT, Manat*.
IM W. MAOISON ST.
Bet prie altoriaus paslap
Phone DEARBORN 6444
tingo jėgos atgyja: .
^TtimatTŠ^^^^TmonŠtTatio^J
“Kas man kovos, kas man
aueros?!
Nė pasaulis nebaisus:
PASKUTINIS
Aš jaučiu Bičiulio ranką.
PAGERBIMAS
A.
Kelias darosi šviesus”.
A.
Dievo Kūno šventėje
BARBORA BUDGINAS

Turtas Virš$6,000,000.00

AINGS

a
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DOCrOR’SMUŽMGUQUIO
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(externally caused)

J

PRAISED
FROM
COAST
TO
COAST!

No matter what vou’ve tried Tvith.ut
success for unsigntly surface pi m plės,
blemtshes and similar skin irritations,
here’s an amazingly successful doc
tor’s formula—powerfully soothing
Liauid Žemo—which ųuiekly relieves
itehing sorenesa and starta right in to
help nature promote FAST healing.
30 years continuous success! Let
Zemo’s 10 different marvelously effective ingredienta help YOUR skin.
Also ointment forrn. Severe cases
may need E*tra Strength Žemo.

WHOLESALE

Mirė birželio 8 d., 1941, 10:05 vai. vak.. sulaukęs pusės amž
Gimęs Lietuvoje, Raseinių apskr., Viduklės parap., šarkaimės kaime.
Amerikoje išgyveno 52 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Katariną (po tėvais
Brazauskaitę), kilusią iš Šilalės parapijos, Kiaukų kaimo;
du sūnų Joną, marėią Annette ir anūkę Annette, ir Juoza
pą, S. V. kariuomenėje, Fort Bliss, Texas; dukterį Annette
Valantinienę, žentą Stanisovą ir anūką Stanley, Jr., sesers
dukteris Rozaliją Petkunicnę, jos vyrą Pranciškų ir jų sūnų
George; ir Oną Petrošienę, jos vyrą Walter ir jų sūnų Kle
mensą; pusbrolius Jim ir Joesph Vaičekauskus; artimus gi
minaičius: Helen, Dorothy, Joseph, Anthony, Catherine ir
Andrew Bardauskus ir jų šeimas, Joną Shebelskį, jo moterį
Liudviką ir jų šeimą; Bronių Brazauską ir jo šeimą; Leonorą
Žymontienę ir jos šeimą; Juozapą ir Katariną Adomaičius;
uošvius Joną ir Elzbietą Valantinus ir jų šeimą, Pentwater,
Mich.; ir Juozapą ir Antaną Juozaičius ir jų šeimą; ir labai
daug kitų giminių, draugų ir pažįstamu; o Lietuvoje brolį
Tadeušą ir seserį Moniką Bubulienę ir kitas gimines.
Velionis priklausė prie Sv. Antano, Palaimintos Lietuvos
ir D.L.K. Vytauto Dr-jų
Kūnas pašarvotas Antano Petkaus koplyčioje, 6812 So.
We8tern Avenue.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 14 d., iš koplyčios 8:00
vai. ryto bus atlydėtas i Gimimo Svenč. Panelės parap. bažny
čią, Marąuette Park, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 'Sv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažys
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

HveHloJame
po visą
Clilcasto

3039 So. Halsted St.
VIC. 1272

S. Marden

N. KANTRU. Kav.

REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St.
Trt.

BOULEVARD <MH4

ITARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO JO-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETUVMĄ
Vienintčlis
Vakarinis
Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius J Savaitę
8EKMADIENIAI8 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. Ir ftESTAD. 7 v. v.

Nuliūdę Moteris, Sūnal, Duktė ir Visi Giminės.
Laidotuvių Direktorius Antanas B. Petkus, telefonas Cicero
2109 arba GROvehill 0142.

'

(po tėvais GestanitalOė)
Mirė birž. 11. 1 941. 4:30 v.
ryte. sulaukus pusės amž.

Gimus Lietuvoje, Tauragės
apskr., Upynos parap., Vitogalo kaime.
Paliko dideliame nuliūdime
4 dukteris: Julių Stewart, žen
tų VVilliam; Anna Kimons, žen
tų George: Bridget Martinek,
žentų Ered: Elizabeth Carmen.
žentų Paul; penkis anūkus;
Svogerkų Barborų Shimkus ir
Jos šeimų Ir daug kitų gimi
nių, draugų Ir pažjstamų.

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuviii Direktorius

Kūnas pašarvotas namuose.
32 31 8. Lituanica Ave.
laidotuvės jvyks šeštadienj,
birž. 14 d. iš namų 8:30 vai.
ryto bus atlydėta j šv. Jurgio
parnp. bažnyčių, kurioje jvyks
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

AMBULANCE Dieną lr Naktį

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir pažjstamus dalyvauti laidotuvėse.

Tel. YARDS 1741-1742

Nuliūdę Dukterys.
Žentai,
Anūkai, švogerka Ir Glmtnės.

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727

laidotuvių Direkt. S. P. Ma
žeika, tel. YAKds 1 1 38-11 39.

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais,
iš Stoties WHIP (1520), su P. šaltimleru.

KOPLYČIOS DYKAI I

Carr-Moody Lumber
Company

Nesiduok blogam įveikti
bet įveik tu blogą geru.

1

LIQUOR
ĮSTAIGA

Lietuvis Pardavėjas
Stanley Litsvlnas — Vedėjas

Gyveno 7115 S. Rockwell St.

v Venetian Monument Co.
’V
•VI

t

Finansuojame namų pastatymą ar
pataisymų — Nieko jmoketi — 3
metai išmokėti — Apkainavimas
dykai.

SILVESTRAS PETROKAS

A M-M AUOWAMd —

©Mi BBMMITt CMIT ONI-VIAi MIW.MACMINI ©M AiAMVII

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

PAMINKLAI

i—

WHFC-l450kil.

VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIEN4 IR NAKTĮ

LAIDOTUVIIJ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS *

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. VVestern Avenne
Tel. LAFayette 8024

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue

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

LACHAVVICZ IR SUNAI
2314 VVest 23rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108fh Street
Tel. PULlman 1270

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Ave.

8. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139

Tel. LAFayette 3572

Tel. YARda 4908

DRAUGAS

Ketvirtadienis, birž. 12, 1941
d

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Linksmos vestuvės
Adelės Hedvaraitės
su Steve Linkša
Birželio 8 d. išpuoštoj Vi

sų Šventųjų bažnyčioj, Rose

lande, klebonas kun. J. Paš

kauskas suteikė moterystės
sakramentą

jaunų lietuvių

porai — Adelei Nedvaraitei,

puotos buvo Frank Voidat,

Pirmą sykį
Labdarių ūkyje

Wesl Pullmano
naujienos

Dėdės Šamo
pašauktas

Pranešimai

CLASSIFIED

PARDAVIMUI
Brighton Park. — Drau Tikrai pigiai
pirkti ar
gystė Gvard. Pirma Div. šv. “VSi
turUeT
nauji mūriniai namai

kuris jaunosios Adelės krikš

Birželio 1 d. parapijos ko
Susitaręs su Labdarių ūNorth Side. — Dar vienas
tyriose dalyvavo, o dabar jos mitetas turėjo pirmą para kio ūkvedžiu A. Bacevičium, jaunuolis iš mūsų parapijos Kazimiero Karalaičio laikys
vestuvių “toastmasteriu” te pijos reikalais pasitarimą su birž. 2 d. ir aš patekau į tą pašauktas tarnauti Dėdei Ša susirinkimą penktadienį, bir
želio 13 d. parapijom mokyk
ko būti.
nauju klebonu kun. M. Svar ūkį. Laikas bėga, o čia, birž. mui. Tai A. Lukošaitis. Ne
los kambaryje, 7 valandą
Linkėjimų pareiškė jauna bu. Komiteto nariai sveiki 8 d. įvyksta net trys pikni tik tėveliams, bet ir mums
vakare. Visi nariai kviečia
nes
vedžiams, Mikėnas, B. Jakai no kleboną, o klebonas džiau kai. Būtinai reikia stalų su visiems gaila išleisti,
mi laiku susirinkti, nes yra
tis, A. Nausėdienė ir jaunų gėsi matydamas skaitlingą sėdynėmis. Su ūkvedžiu A. Antanas yra labai darbštus
svarbių reikalų
apsvarsty
jų tėvai Nedvarai ir Linkšai, būrį darbščių vyrų. Tartasi Bacevičium sutraukę visas ir malbnaus būdo jaunuolis,
mui. Taipogi prašome atsi
naujai susituokus porelė nuo apie tolesnį parapijos vei- pajėgas pagalbon, padirbom, labai gabus scenos mėgėjas,
lankyti naujų narių.
savęs gražiai padėkojo tė kimą, o ypač apie pikniką, nors ir nebaigtus, šešis sta daug sykių yra čikagiečius

dukteriai Jono ir Elenos Ne vams už visą gerą nuo jų kuris bus liepos 27 d., Vydvarų su Steponu Linkšu, patirtą ir visiems svečiams tauto parke.

plačiai žinomų Roselando pa už dalyvavimą ir dovanas,
rap i jonų sūnumi. Klebonas kurių gavo begales. ARD re

“SHOE

REPAIR” BIZNIS
GARY, INI).
Parduosiu arbu išranduosiu savo
V&ldvha. J*hoe .r.‘\puir"
Turiu apleisti
vaiUyDa bizni dvi nesveikatos. Gal priimsiu
menedžieriu; mainysiu ant karo ar
kų turite?
įsue
l.'.th St.,
____________ Gary, liuUtMtą

lus.

linksminęs savo gražiu vai
Per tą savaitę nei sykį ne dinimu. Be to, labai aktyvus I
teko man pamatyti (aplan darbuotojas visokiame vei-^

Golfininkams Dėmesio!

I
9 vai. ry kyti) statomą pamiškyje se kime. Ypatingai daug dar
neliams
prieglaudą.
bavosi
šv.
Vardo
draugijo

te,
ŠŠ.
Petro
ir
Povilo
par.
Vakar, Birželio 11 d. turė
kun. Paškauskas ypatingai prezentavo F. Burba ir K.
Vos
metai
atgal,
kaip
Lab

je.
Dėl
to
draugija
surengė
bažnyčioje
įvyks
iškilmingas
jo
įvykti Lithuanian Golf
Po vakarienės
pagerbė jaunavedžius ir jų Garuckaitė.
su darių Sąjunga gavus tą ūkį, jam išleistuves, kuriose visi Day, kurią surengė Lietuvių
tėvus gražiu pamokslu
ir linksmintasi taip, kaip tik šliubas L. Kiupeliūtės
jaunimas
gali linksmintis, Walter Puekorium. Vakare pradėjo statyti senelių prie linkėjo Antanui sveikatos ir, Vaizbos Butas, Lincolnshire
maloniais linkėjimais.
šokta iki vėlumos, lietuviš parapijos salėje bus šaunus glaudą. Laukai buvo apleis pasidarbavus šios šalies ge Golf Course.
Klebono kun. Paškausko
bankietas.
Bus ti. Trobesiai taip pat šian rovei, ir apsaugai, vėl svei
kus ir modemiškus šokius vestuvių
parapijonai yra ne tik jau
Buvo prisiruošė dalyvauti
die gražiai atremontuoti iš kam ir laimingam grįžti pas
prie geros orkestros. Gi jau daug jų giminių ir svečių.
arti du šimtai golfininkų,
nojo Linkšo tėvai, bet ir jau
lauko ir iš vidaus. Kai ku savo tėvelius ir artimuosius,
nųjų tėvai Nedvarai ir Link
bet deja, nejaukus, šaltokas
nosios Nedvaraitės močiutė
Birželio 15 d., 3 vai. po rių trobesių stogai nauji už kad ir vėl sykiu dirbtumėm
šai visus puikiai vaišino, tik
oras privertė atšaukti tur(grandmai
Šatkauskienė.,
Pr.
pietų parapijos salėje Jvyas dėti. Geros veislės gyvulių gerus darbus.
ru lietuvišku nuoširdumu.
namentą.
Nuoširdžių linkėjimų klebo
i
mokyklos mokslo metų už jau pilnas tvartas. Rodos,
no ir jo gražių minčių, jau
Abi
Nedvarų dukterys
Dabar
pranešama, kad Li
baigimas. Bus labai
graži 1 14 melžiamų karvių, kitos
Politika yra kaip plonas
nieji turės atsiminimui vi Stella ir Adelė (Linkšienė)
programa, kurią išpildys vi dar jaunos. Keturi geri ark ledas. Vienas žmogus gali thuanian Golf Day tikrai įsą gyvenimą.
yra ypatingai gražiai išauk
sų skyrių vaikučiai. Moky liai. Prieš metus labdariai pereiti. Bet pulkas žmonių vyks tame pačiame kurse aPo šliūbo jauna nuotaka lėtos, malonios ir manda
teinantį trečiadienį, birželio
tojos Šv. Kazimiero sesele* ūky nerado jokio gyvio. O eidamas įlūžta ir nuskęsta.
sudėjo gėlių bukietą
prie gios. Gražiai kalba lietuviš
18 d. Sakome “tikrai”, todėl
daug laiko pašventė beruoš- šiandien gyvulių pakanka
Motinos Švenčiausios
alto kai ir moka mandagiai elg
kad šį kartą oro biuras ga
damos vaikučius prie gra mai. Geros veislės karvių ir
riaus.
tis, taip su jaunais, kaip ir
rantuoja gražią, saulėtą die
žios programos.
Kviečiami pienas geras. Žmonės iš apy
Jaunavedžiams
asistavo gražiai pagerbti augesnius
ną.
linkių atvažiuoja ir išperka.
visi dalyvauti.
penkios poros pamergių ir žmones. Tai Amerikos jau
Nors ūkiui ir trūksta kai
Taigi lietuviai golfininkai,
Suteikiam Patarnavimą
brolaičių. “Maid of honor” nimo tarpe ne visur tą rasi,
Vestuvėms, Krikštynoms ir
Mūsų naujo klebono kun. kurių įrankių, bet laukai jau
pasimatysime birželio 18 d.,
buvo Stella Nedvar, (slaugė) tad malonu pastebėt *ą gra
kitokiems Bankietams
M. švarlio priimtuvių ban apsėti ir pradedama šienaut.
Lincolnshire Golf Chib. Bū
Linksmas Patarnavimas
jaunosios sesuo, tiksliai par- žią ypatybę Nedvarų dukte
Pradžia, žinoma,
visuomet
Visiems
kietas
su
gardžia
vakariene,
kite prisiruošę!
X.X.
vykus iš California,
daly- ryse. Abi Dievo apdovano
sunki.
Bet
atrodo,
kad
Die

vaut sesutės vestuvėse. Gi tos ir dailumu, šviesiaplau gražia programa ir šokiais
įvyks birželio 22 d., parap. vo Apvaizda greitu laiku ap
Energija ir darbai iškėlė
“best man” buvo linksmas kės, mėlynakės lietuvaitės.
A. A. NORKUS, Sav.
rūpins
viskuo,
nes
atsiranda
salėje. Buvo nutarta rengti
mus į pasaulio tautų viršū
jaunųjų draugas “happy” Mi
Tel. Victory 9670
Malonu buvo taip gražio ir “Drauge” pranešta, kad geraširdžių žmonių.
nes ir vėl galėsime grąžinkėnas.
se - vestuvėse dalyvauti
ir
Ūkvedis
A.
Bacevičius,
pa

bankietas bus birželio 29 d.,
. ti mūsų tėvynei senovės di
Vestuvių puota įvyko Mar malonu pakartot vestuvių bet iš priežasties So. Chica vyzdingu gyvenimu
galėjo
dybę ir šlovę.
ąuette Hali. Dalyvavo virš puotos linkėjimus: ilgiausių go lietuvių rengiamų išleis be vargo ir rūpesčio baigti
e
to
du šimtai svečių, giminių, metų ir Dievo palaimos jau- tuvių seno ir priimtuvių nau amžių. Bet jiš pasiryžo au
PLATINKITE IR REMKITE
dfaugųį ir organizaciją ”£ar- hai lietuvių porai Adelei ar
kotis
labdariams.
Dirba
nuo.
jo klebonų, birželio 29 d.,
KATALIKIŠKA SIAHDa
Koresp.
buotojų, nes Elena Nedva- Steve Linkšams.
ryto
iki
vakąYo
ir
nesi
jau,
prisiėjo viena savaite anks
riene yra žymi veikėja, M.
čiau atkelti. Visus kun. M. čia pavargęs.
Są-gos 1 kp. pirmininkė ir
Neseniai ūkio miškuose
Švarlio draugus ir prietetfus
Brazy Satturday, 1:30 to 2:30 P .M.
ARD centro iždo globėja. Gi
kviečiam bankiete dalyvau negailestinga audra daug Sa
jaunos Linkšienės tėvas Jo
Bridgeport. — Kas pirko ti.
los padarė: išvertė daug ąSTATION
1480 kilocyclM
nas Nedvaras, žymus biznie laimės bilietukų pereitą sek
žuolų.
Kaip
labdariams
priPraeitą sekmadienį skait
grini *Utlo« «a Tmt DU1>
rius Bridgeporte. Tad ir biz madienį Labdarių ūky su nu lingas Šv. Vardo vyrų dr- seis sutvarkyti išverstus me
Featarlag a program of
nierių gražus būrys dalyva meriu 134, prašomas atsi jos būrys ėjo bendrai prie džius, tai klausimas.
Gal.

Birželio 14 d.,

mainyti.

po 4 lr
5 kambarius; bus atdari dėl apžiū
rėjimo kiekvieni} diena.
ltaudasl
gražioj vietoj prieš Marąuette Park
4(07 lr 3011 West 71st St.
Taipgi statom naujus namus Ir
taisoiu senus ant lengvų išmokėji
mų. Apskuitliavlmus veltui.
Kas norite pirkti lotų gražiausio!
vietoj Marąuette Parke ir apylin
kėje ? Parsiduoda labai pigiai.
CHARLES P. SUROMSKIg OO.
8#21 So. Western Avė.
Tel. REPubllc 3713
Vakarais PROspect tilt

REIKALINGI VAIKINAI
Reikalingi vaikinai, nuo 17 m Iki
23 m., dirbti ant iSvežiojtmo ti-oko
Atsišaukite 7-tų vai. ryte i 32» W
lHth St. — Mr. \Vilkin; |r 3949
Schubert St. — Mr. Ebelt.
PARDAVIMU NAMAS SL
TAVERN BIZNU
Parsiduoda vieno aukšto mūrinis na
mas, su tavern bizniu. 4 gyvenamieji
kambariai užpakalyje. Biznis gerai
išdirbtas. Labai pigiai.
3425 W. Slst St.,
Tel. HEMkiek 1343

UNIVERSAL
RESTAURANT

756 W. 31st Street

PIIHDECH’S
TVBBSLH-tlf ERIBAI
RADIO BRBID61ST

Dėmesio

vo: Janilioniai, I. ir A. Nau šaukti į R. Mazeliauskienę, šv. Komunijos. Yra begalo reiktų
sėdai, Aleksiūnai, Stasiukai- 3259 S. Union Avė., ant ant
gražus pavyzdys, kad seni
ešai, Voidatai, Misiūnai, Pet rų lubų ir atsiimti laimėtą
ir jauni vyrai bendrai ir
ras Nedvar, vakarop atvyko dovaną. Reikia atsinešti ir

adv. C. Kai ir P. šaltimieras sakomas tikietas.
jaunuosius pasveikint. Ves

tuvių vakarienė buvo jei ne

Kareivį gerbia ne dėl to,

“karališka” tai tikrai prezi kad jis kitus žudo, bet dėl
dentiška, skaniai ir apsčiai to, kad jis eina už kitus mir
pagaminta.

Toastmasteriu ti.

JUBILIEJAIS

Filosofas Solovjovas

PROGA

tvarkingai eina prie Dievo
stalo.
Rap.

Auloistai įspėjami

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.
Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois
arba šaukite CANal 8010

Car

Standard

Manufacturing

Co.

Ham-

virši mondo fabrikuose turi už
ninkas praneša, kad pasku sakymą Anglijai padirbdin
tinėmis keliomis

dienomis ti 500 tankų (šliaužiu >
252 autoistai pašaukti teis 28 1-2 tonų kiekvienas.

mobilių rageliais

po

D1NING ROOM SETS — PAK

LOK SETS — BEDKOOM SETS
— RŪGS — RADIOS — REFRIGEKATOHS —
ASHERS —
MAN GELS — STOVĖS.
AU NatJomally Advertlsed Itema.

CONRAD
Fotografas
Studija Jrengta pir
mos rūšies su inode/nlėkomis užlaido
mis lr H*Uywe«4
šviesomis. Darbas
Garantuotas.

ALEX ALESAUSKAS B SONS
FACTORY

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGletvood
Bes.: - ENGlewood

REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

6840

Vienas tankas padirbdin

je ant kelio išbandytas, da

Policija seka tuos autois- lyvaujant Anglijos inspekto
L^s, kurie be mažiausio rei riui.
Per pusantros valan
kalo spaudo automobilių ra

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

les. TeL VICTORY 2499

dos važinėta.

gelius.

Mylėk savo artimą,

kaip

giria, už akių pats save. — Kristaus žo
džiai.

SICK, NERVOUS
CRANKYK?

Then Read WHY

Lydta E.

Yugoalav Folk Mūšia

bliovimą tas ir Hammondo apylinkė

miesto gatvėse.

Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą**
Kas į akis
ui vieną dolerį.
duobę kasa.
Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytoj ana*
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!

Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę prietehams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!

Hanmonde išbandyto
tankas
Pullman

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
W

Chicagos policijos

man už nereikalingą auto

10 Savaičių Prenumerata Siūloma
U2 VIENĄ DOLERĮ

suorganizuoti talka.
J. Š.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
UL Rajewski
-Shorty-

VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:

806 West Slst Street
Chicago, m.
Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Pink h am* s

Vegetable Compound Is
Real “ Woman’s Frlend”!
Rome wom.n miff.r
mnnthly
p.ln (rraas*. karbarit., hrmta.h.1 rios
to (m»l» fuartioaat dtonr4«». whll.
nth.r*.
t.n d to bsenm. upMt .nd
th.y r«t era., rrntl— and mondp.
| So why ast lake Lydis K. Plnkh.m'.

TmaUM. Conooontf osd-

to h.ip tltvd, nin-d.wn, ncrvoui womm to so •miliny tiru "diMcnlt day..'*
Pinkliam'. Componnd ecnt.bi. no opi
au. or h.btt-formins ingtodi.nt«. It

Nauja

Vieta:

90? WEST 35TH STREET, CHICAGO
b mad. from aatnre*. own h»n«flrlal
roota .nd h.rb. — r«b wlth lt. own
mrnriot porsoM 4a HBLP WOMEN.
Fkmou. fbror.rt0yo.m-Plnkh«m*»
Compound l« t h. bmt known and on.
of tko ™n*t
‘**oman’.~ tonioa
obUinablo. Tm UI
.

Telefonas: LAFayette 2022

a
Ketvirtadienis, birž. 12, 1941
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ŠV. ANTANO PARAPIJOS JUBILIEJINIS PIKNIKAS
Išlaimejimui bus 6 dovanos po $5.00 — $30.00 pinigais! Įvairūs

Įvyks Sekmadienį, Birželio (June) 15 dieną, 1941 m.

| žaislai - valgiai - gėrimai. Nuo širdžiai užkviečia visus į šį pikni-

VYTAUTO

t

Įžanga 25c

ką - KLEBONAS IR KIMITETAI.

Sulaukę 21 m. amžiaus vyrai
turės registruotis liepos 1 d.
Prezidento Roosevelto iš
leistu atsišaukimu, visi vy
rai, po 1940 m. spalio 16
dienos sulaukę 21 m. am
žiaus,
ateinančio
liepos
mėn. 1 dieną turės įsiregis
truoti karinei
konskripcijai. Šis registravimąsis nu
statytas praeitais metais
kongreso pravestu karinės
vyrų konskripcijos aktu.
Minėtą faktą pažymėjęs
Illinoiso karinės vyrų kons
kripcijos direktorius P. G.
Armstrong pateikia šiuos
nurodymus:
Sulaukusiųjų 21 m. amž.
vyrų -registracija liepos
1
d. Cooko apskrityje (ir Chi
cagoj) įvyks visose draftų
boardų patalpose, kurių yra
180. Vyrai galės registruo
tis nuo 7:00 ryto iki 9:00
vakaro.
Visi vyrai turės kreiptis
į savo apylinkės artimiau
sius boardus. Jei jie klai
dingai atsišauks ne į savo
srities boardus, jiems bus
nurodyti jų apylinkės loka
liniai boardai. Chicagoj ar
ba Cook apskrity laikinai
gyveną sulaukę 21 m. amž.
vyrai taip pat registruosi?

lokalinių boardų patalpose. I

Paskiau jų įsiregistravimo
lapeliai bus pasiųsti jų nuo
latinių gyvenimo vietų draf
to boardams ir, prireikus,
jie iš tenai bus šaukiami.
Nereikalingi registruotis
sulaukę 21 m. amž. tie, ku
rie yra karinėje tarnyboje,
kadetai ir esantieji diploma
tinėje tarnyboje nepiliečiai.
Šiaip gi visi to amžiaus ne
piliečiai turi registruotis.
Visi įsiregistravusieji tu
ri atsiminti, kad jie keizdami savo gyvenimo vietas
tuojau turi pranešti savo
drafto boardams naujus ad
resus. Tas yra svarbu.
Už išsisukinėjimus regis
truotis yra numatytos aš
trios bausmės.

Salina komunistus
iš balotu
Illinois legislatūros že
mesnieji rūmai 134 balsais
prieš 2 pravedė bilių, kuriuo
uždraudžiama
komunistų,
nacių ir fašistų kandidatus
dėti balotuose.
Bilius pasiųstas senatui.

Gaukite Daugiau Už Savo Pinigus Su

Tykiu

SERVEL
GAZINIU REFRIGERATORIU

• Jūsų doleris nuperka dau
giau kada išrenkate Servel Ga
linį Refrigeratorių. Ne tiktai
kad gaunate nuolatinį, užtik
rintą maisto apsaugą, nepap
rastą stiliaus grožį, ir visokių
patogių prietaisų — bet taip
pat ir nuolatinį TYKUMĄ.
Kaip tik šis tykumas ir už
tikrina taupumą ir daugelio
metų veikimą.
Servel yra tykus todėl, kad
jo šaldymo aparate nėra nei
vienos judančios dalies. Maža
mėlyna liepsna atstoja moto
rus, ratus ir diržus, kuriuos
rnndate kituose šaldytuvuose.
Servel šaldo be jokio triukš
mo ar krutėiimo, be išdėvėjimo — užlaikydamas maistą
šviežų ir skanų.
Servelio "nejudomų dalių"
sistema yra Jūsų iš-metų-į-metus užtikrinimas taupumo vei
kime. štai kodėl tūkstančiai
čikagiečių išsirenka Servel.
Pirm negu pirksite naują šal
dytuvą, sužinokite visus fak
tus apie šį refrigeratorių, ku

A

moo«*m

coocttv

consumt not

lis ištikrųjų skiriasi nuo vi
sų kitų. Tada ir Jūs nebūsite
patenkinti be Servel Gazinio
Refrigeratoriaua, kuris VEI
KIA TYKIAI, IR ILGIAU NESUGENDA
Matykite žavėtinai gražius,
raujus Servel Gazinius Refrigeratorius, kurie dabar iš
statyti artimame Peoples Gas
ofise arba pas Jūsų Servel
pardavėją. Matykite ir išgirs
kite skirtumą!

w*rw.. mtMT mnotiATtOM.. o*» hJatSo

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY

Peikia darbininkų
reikalavimus

Radio
Corporation
of
America pastangomis iš
rastas ir padirbdintas nau
jos rūšies mikroskopas. Kai
nuoja apie 10,000 dol. Par
duotas Illinoiso universite
tui.
Mažiausioji žmogaus aki
mi
neįmatoma dulkelytė
nauju instrumentu padidi
nama nuo 25,000 iki 100,000
kartų, šiandie turimi ir var
tojami geriausi mikrosko
pai objektą padidina kiek
daugiau 1,500 kartų. Kcks
sk’rtumas.
Nauju mikroskopiniu in
strumentu bus sėkmingiau
tiriami įvairiausi mikrobai.
Naujas mikroskopas pa
dirbdintas radijo televizijos
principų pagrindu.

Geležinkelių darbininkų ir
tarnautojų devyniolika uni
jų, turinčių apie 1,150,000
narių, įteikė
geležinkelių
kompanijoms
reikalavimą
padidinti atlyginimą 30 nuo
X Frances Kumskis, 4515
šimčiais.
So. Fairfield Avė., užvakar
Geležinkelių
kompanijų, gimtadienio proga turėjo
viršininkai peikia unijų rei daug viešnių. Didžiojo karo
kalavimą. Nurodo, kad dar metu jos tėvas, pašauktas į
bininkai ir tarnautojai šie-, USA. kariuomenę žuvo karo
kia neatsiekiamų dalykų. lauke. Gauta iš valdžios paJie nori geležinkelius su ! šalpa ji pasirinko slaugių
krušti “ožio ragan,” kai ku profesiją, kad lengvinti ken
rie pareiškia.
čiančių skausmus. Tikslą at

siekė.
X M. Balčienei, Federaci
jos 19 skyr., Brighton Park
iždininkei ir Tretininkų drCoal Drivers unija (loka- jos atstovei, ir K. Lumsarlas 704), priklausanti Inter giui birželio 22 d., Gimimo
national
Brotherhood of Panelės Šv. bažnyčioj su
Teamsters
organizacijai skambės vestuvių varpai.
(AFL) padarė naują kon
X Kap. P. Jurgėlą. savo
traktą su Chicago Coal Mer laiku dirbusį mūsų redakci
chants Assn. Nauju kon joj, ištiko nelaimė automo
traktu anglių išvežiotojams biliu. Sunkokai sužeistas. Ji
pripažintas didesnis atlygi sai su šeima dabar gyvena
nimas nuo 3 iki 7 centų už New Yorke.
darbo valandą.
X B. Vaisius su F. Mišei
kių iš Cicero vestuvės įvyko
Kai kurioms pramonėms birželio 7 d. šliūbas duvo
labai trūksta išlavintų dar Nekalto Prasidėjimo P. Šv.
bininkų. Stambiųjų fabrikų bažnyčioj. Puota Holywood
vadovybėms
pataria
pa lnn.
čioms įsteigti mokyklas dar
bininkus apmokyti.

Anglių išvežiotojams
daugiau atlyginimo

Illinoiso valstybės karinės
vyrų konskripcijos direktorius įspėja visus Illinoiso
drafto boardus, kad jie pa
rinkdami kareiviauti vyrus
nepaisytų kongrese svarsto
mo sumanymo, kuriuo nori
ma drafto vyrams nustatyti
vyriausią amžių iki 28 me
tų.
Armstrong pareiškia, kad
Retai kas pavyksta žmo
tas sumanymas nėra dar įstatymaas ir boardai neturi nėms. kurie svyruoja.
Napoleonas
juo vaduotis. Boardai turi
laikytis praeitais metais
kongreso pravesto įstatymo,
Lietuviška Radio Įstaiga
kuriuo vyrams amžius nu
statytas nuo 21 iki 35 me
MEISTAS
tų imtinai.

1854 W. 47th St.

Netiksliai parenkami
vyrai
Cooko apskrities aštuoni
konskripcijos
apeliacijų
boardai randa, kad draftų
boardai dažnai be apdairu
mo pripažįsta tinkamais ka
reiviauti vyrus, kurie turė
tų būti laikinai išimti iš
kareiviavimo.
Apeliacijų boardai, į ku
riuos kreipiasi skirti karei
viauti vyrai, kad jiems bū
tų daroma išimtis,
randa
daug netikslumų. Pripažįs
ta tinkamais daug vyrų, ku
rie savo darbu turi išlaiky
ti senus tėvus, arba kitus
namiškius,
taip pat labai
mažai uždirbančias, arba be
darbo esamas savo žmonas.
Apeliacijų boardai tokius
pašauktus vyrus paleidžia
nuo kareiviavimo prievolės.

Iš Chicagos policijos de
partamento už nusikaltimus
pašalinti policistai E. Lowing ir W. Miller.

PARKE

Prie 115fos Gatvės. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarp Pulaski Road ir Cicero Avenue

Išrastas naujas
mikroskopas

Drafto boardai
įspėjami

&

RADIO SERVICE
— REPAIRING —
Darbas Pilnai Garantuotas
HOUSE or CAR RADIOS

PRADEDI PLIKTI?
PLAUKAI SLENKA?
GALVA NIEŽTI?

Follett’s Garsūs Plaukų Ir Skalpo
Ekspertai (rodys Jums. kad Kalinta
turėti sveikus, gražius plaukus.

DARBAS

kleboną, vardadienio proga
pagerbs bažnytinis cnoras.
Birželio 13 d. parapijos sa
lėj įvyks kukli puota.

X Komp. Antanas Pocius,

»

Ci
cero gyventojai, 1505 S. 49
Ct., 36 m. vedybinio gyve
nimo mini šiandie, Dievo
Kūno šventėj. Ta proga bir
želio 14 d. jubiliatams ren
giama puota, kurioj vaikai,
giminės ir draugai jiems šį
jubiliejų padarys atmintinu.
Kulpinskas yra siuvėjo biz
ny. Siuva naujus drabužius,
taip pat pertaiso ir priima
išvalymui.
X Kulpinskai, žinomi

*

KNYGOS! KNYGOS!
4

Mūšy knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos
literatūros ir poezijos rinkiniy. Dabar komunistų valdžiai
užkirtus kelia lietuvišku knygą spausdinimui, LIETUVIŠKA
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol
jy dar lieka.

FOLLETT HAIR EXPERTS

LITERATŪRA

17 NO. WABASH
Tel. RANdoIph 9827

JONO BTT.TŪNO RASTAI, Tilžė. 1913 m. 150 pusi....... SI .00
ŽEMAITES RASTAI. I t.. Vilnius, 1914 m. 390 pusi.......$1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, n t., surinko Dr. J.
• Basanavičius. 260 pusi................................................ S 1.00
PRAGIEDRULIAI. ITT t.. Vaižeanto, 290 pusi............. $1.00
VAIŽGANTO RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko
tarpis — 1918-1921 m.). 240 pusi............................ $1.00
V. KRĖVĖS RASTAI, I t., Sutemose-Paaakos ir Dainos. .$1.00
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
puslapiai .................................... ................................... $1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. žadeikis, I t.,
(1914-1916 m.) ........................................................... 75e
MAŽTOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi..................... 75c

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|

Sutaupysite 40% kūro;
Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
Padidina namų vertę;
Taupo namų šilumą;

3»wWi, 30u»»i«r—

4.

H*MWh»«3L»iaCMKh

5.

Duoda gerą apsaugą nno
gaisrų;

fl.

Greitai ir lengvai

Mamrby. Cenevm.

X Kun. A. Brišką, Nekal
to Prasidėjimo parapijos

♦

Šv. Jurgio parapijoj yra gi
liai vertinamas kaipo gabus
ir uolus vargonininkas ir
aukštai gerbiamas kaipo vei
kėjas. Dėl to šiandien, jo
šventojo globėjo dienos iš
vakarėse, dėkingų parapijie
čių grupė jo intencija užpra
šė šv. Mišias.

LIETUVIAMS YPATINGAS
PASIŪLYMAS
įsigyti naujų lietuvių kostumerlų,
mes siūlome nepaprastų nuolaidų. IS
klrpklte S) pagarsnimų Ir atneškite
J mūsų ofisų Ir duosime Jums $5
nuolaidų ant 30 trytmentų kurso.

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciję]
Sutaupysite Dpftg Piriigij.
2.
3.

X P. Snarskis, plačiai ži
nomas So. Chicago lietuvių
veikėjas, dirbtuvėj sutiko
nelaimę — sunkiai sužeidė
rankos pirštus. Jo žmona
Anastazija taipgi yra žymi
'veikėja, DKK narė.

ir jo orkestrą užvakar va
kare grojo puošniame Nordic Hills Country Club Loyola universiteto medicinos
fakulteto 1941 metų alumniečių bankiete ir šokiams.

GARANTUOTAS

AR DAUG KORO SUDEGINAT 21EMOS METU?Į

*

X Darius - Girėnas Pos
tas No. 271 Amerikos Legi
jono rengia laivu ekskursiją
į Milvvaukee, Wis. Norintieji
dalyvauti šioje ekskursijoj
tikietus prašomi įsigyti iš
anksto. Tikietų galima gau
ti “Drauge”.

X Leonardas Šimutis, Jr.,

Prašalinkite Dandruff. Galvos Nie
žėjimų, Plaukų Slinkimų. Mūsų kai
nos nepalyginamai žemos.
Pavieni
trvtmentai, arba 30 trytmentų už
$35 ($45 ant Ifimokėjlmų).

Šaukite Yards 4693

1.

X Vinco Rėkaus, žinomo
North Side veikėjo ir DKK
nario dukrelė Diana prieš
kiek laiko nusidegino ran
kytę. Žaizdai užgijus pasiro
dė, kad mergaitė sunkiai val
do du pirštukus. Dėl to pri
sėjo daryti operaciją, kuri
pavyko. Mergaitės rankytė
sveiksta.

*

X Mūsų veikėjai: R. Andreliūnas, B. Nenartonfs, J.
Valskis ir kiti ruošias pa
gerbti savo kolegą Anraną
Bacevičių jo vardadienio
proga. Birželio 14 d. vakare
Labd. Są-gos ūky suskam
bės tostai ir lietuviška dai
na. Kviečiami ir kiti A. Ba
cevičiaus bičiuliai prisidėti.

MATYKITE FOT.T.ETT
EKSPERTUS!

SUGEDO RADIO?...

noMm 1B0CK WOPL
CoWM»OA«*
tora* hHumm mm

X Elena Statkienė, Mote
rų Sąjungos centro iždinin
kė, rytoj išvyksta į New
York atsisveikinti su sūnum
Ernestu, kuris su kitais tūks
tančiais pašauktų Dėdės Ša
mo kariuomenėn išplaukia į
Philippine salas. E. Stat
kus tarnauja karo laivyne.

Apskaičiavimas

įtaisome

Dykai!

F.H.A.
ar

UmokėJImoa.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sient
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė.

>

Republic 6051|

War«houae: 9401 So. Stony Ialand Ava. tai.

r
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F.ILF.RAftČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,

225 pusi........................................................................ ..$1.00
VAINIKAI. Našesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis. 230 pusi........................................................ $1.00
JATTNOJT LIETUVA. MAIRONIS. 130 pusi......................... 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi....... .50

♦
i

KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI. Sutaisė

J. Šlapelis, 90 pusi .......................................................... 50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira. 65 pusi.......................... 55
RUDENS AIDAI. A. Jakštas. 100 pusi............................
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R, Van der Meulen ............... ................................. 85
METT.fi, M. Gustaičio, 1914 m................................................. 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m............................................. 25

V

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė.

Chicago, III.
»

