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VISKAS DIDESNIU
APfiMIU
Atsiminus 1917-18 metų
J. A. Valstybių karinį pasi
rengimą šiemet vyriausybė
šalies apsaugą stiprina di
desniu apėmiu. Kongresas
skiria toli didesnes sumas
pasiruošimui.
Pačiame kongrese iškelta
aikštėn, kad 1917-18 metais
per pasaulinį karą keturiems
milijonams kareivių vyriau
sybė parūpino stovyklose pa
talpas (kareivines) lėšomis
apie 206 milijonus dolerių.
Šiemet gi kongresas tam pa
čiam tikslui paskyrė 800 mi
lijonus dol. išlaidų, o karei
vių neturima nė pusantro
milijono.
Matyt, tas padaryta tuo
sumetimu, kad netolimoj
ateity kareivių skaičius bus
ne tik padvigubintas, bet dar
patrigubintas.
Šalies apsaugos stiprini
mui imamasi visų priemo
nių. Tas reikalinga ir girti
na. Diktatoriai žudikai turi
būti palaužti.
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Uždarė Vokietijos Konsulatus Amerikoj
Rusų-nacių
krizis netoli

Kovos iki laimėjimo

I
BERNAS, birželio 16 d.
— Šiuo metu Europoje di
džiausia mįsle tebėra Vokietijos-Rusijos santykiai.
Iki šiol yra galimi tik du
atsakymai.
Vienu atveju, galima spė
ti,. jog netrukus Berlynas su
Maskva sudarys dar arti
mesnius prekybinius santy
kius ir jog Rusijos ekspor
tas Vokietijon dar labiau
prasiplės, be jokių Vokieti
jos garantijų už prekes tuo
jau atsilyginti.
Antruoju atveju — karas.
Politinis spaudimas
(“Draugas” Acme telephoto*
Pranešimai iš Ankaros
10 tautų, 4 dominijų ir Indijos atstovai susirinkę St. James rūmuose, Londone, resako, jog šiuo metu Berly- korduoti savo pasiryžimą ir ištvermę kariauti taip ilgai iki bus karas laimėtas. Angline įr Maskvoje vyksta di-, jos karalius (dešinėje) kalbasi lenkų premjeru Sikorskiu. Kairėje — ministras pir-i
plomatiniai pasitarimai, kai mininkas Churchill ir Anthony Eden.
tuo tuo pačiu laiku Vokieti-___________________________________________________ ___________________________
ja
atšaukė ir kariuomenę
Bulgarijos
sukoncentravo
VISI
RoHlfl

Įsakė tarnautojams išsikraustyt
Uždarė kitas agentūras
Konsulatai buvę propagandos
agentūros. Atstovybė pasilieka

vokiečius, dirbusius šiuose
konsulatuose.
Jungtinės Valstybės taip
pat įsakė uždaryti Vokietijos informacijų
knygyną
New Yorke, Vokietijos gele
žinkelių ir turistų agentūrą
Amerikos protestas ir Trans-Ocean žinių agen
tūrą.
įteikta Japonijai
Šie įsakymai turi būti įvy
TOKIJO, birželio 16 d. — kdyti iki liepos 10 dienos.
Iki šiol buvę įtempti AmeAmerikos ambasadorius Jo
seph C. Grew šiandien pa- rikos-Vokietijos diplomati
siuntė Japonijai aštrią no niai santykiai šiais veiks
tą, kuria
protestuojama mais beveik visai nutraukia
prieš japonų bombardavimą į mi.
Chungkinge, kur numesta VVelles įteikė notą
Oficialiąją notą, kuria rei
bombų Amerikos apsaugos
Pasaulyj
zonoje ir tik išvengta Ame kalaujama atšaukti konsu
lus ir uždaryti vokiečių agen
rikos karo laivo Tutuila.
Romunijos-Rusijos pasieny
Je_
.
j ANKARA. — čia sklei- Tuo tarpu buvęs Japonijos turas, Vokietijos ambasalaivyno vadas admirolas No- dos sekretoriui įteikė valsiš Suomijos“ sakoP?ogeSŠuo‘
CAPET0WN, P. Afrika. towne trisdešimt penkis ke- ?»“>>' P^'»'
bumassa Suetsugu paskelbė tybės posekretorius Sumner
mijoj pašaukta kariuomenėn birželio 16 d ~ šiandie an leivius' ku«ie išgelbėjo iš J°S ’*ry.syJ su
ka’
naują įspėjimą, jog Japoni VVelles.
glų
laivas
išlaipino
Capenuskandintojo
Robin
Moor
r,uomenes
koncentracija
Ru
visi atsarginiai kareiviai ir
Spaudos atstovams Welles
TAKSAI
laivo. Tuo būdu jau išgelbė- s*i°s pasienyje Rusijoje pa- ją įstotų į karą, jei Amerijog iš Helsinkio, Suomijos
ka įsiveltų į dabartinį karą pareiškė, jog šie žygiai neti visi nuskandintojo laivo sl<ell)la visuotina mobilizaci
Taksai ir neturtingas žmo sostinės, evakuojami visi ci
reiškia nutraukimo diplomą
prieš Vokietiją.
Aršios kovos
gus taip glaudžiai susiję, viliai gyventojai.
keleiviai ir įgula.
i
tinių santykių tarp Jungti
kad neįmanoma vieną nuo
Amerikos
pasiuntinybė
•
Kai kurie šveicarų sluogs prie Damasko
nių Valstybių ir Vokietijos
Karo tarnybos
kito atskirti. Ypač šiais lai niai įsitikinę, jog tai savo
pranešė, jog išgelbėta sep
ir jokiu būdu neliečia Vo
LONDONAS. — Patikimi
kais darbininkui taksų naš tiškas nacių nervų karas, LONDONAS, birželio 16 c tyni keleiviai, keturi jų
kietijos diplomatinių atsto
sluogsniai pareiškia, jog pa amžiaus
ta sunki ir nuolat sunkėja. kurio pagalba Berlynas no — Anksčiau anglai tikėjosi amerikiečiai, ir 28 įgulos na
vų VVashingtone.
skutiniuoju laiku VokietijosSpecialistai apskaičiuoja, ri išgauti iš Maskvos svar jog Damaskas bus galima riai.
nesumažins?
Toliau VVelles pareiškė,
Rusijos santykiai pasieks to
paimti be kraujo praliejimo,
kad šiandien iš kiekvienų už bių koncesijų
kio stovio, jog jie turės pasi VVASHINGTONAS, birželio jog šių žygių imtasi, nes Vo
bet šiuo metu prie Damasko Laukiama smulkmenų
dirbamų keturių dolerių dar Rusų įsitvirtiBlmai
daryti dar artimesni arba vi 16 d. — Atstovų rūmuose kietijos konsulatų žmonės
vyksta aršiausios kovos.
bininkas vieną dolerį turi iš
Laimingai išsigelbėjus li
šiandie pastebima nusistaty ir kitos nacių agentūros pa
Generalinis štabas Egipte kusiems keleiviams laukia sai nutrūkti.
Tuo tarpu Rusijos pusėje
mokėti taksais šalies vyriau
mas prieš įstatymo projek minėtos notoje, užsiėmusios
sybei, valstybei, miestui, ap irgi esą daromi platūs įsi- praneša, jog “nežiūrint stip ma, jog bus galima gauti
tvirtinimai. Visu pasieniu, raus Vichy kariuomenės pa daugiau smulkmenų apie SAN FRANCISCO. — San tą, kuriuo šaukiamų kariuo nepageidaujamu Juogtinėse
skričiai ir kt.
menėn vyrų amžius būtų nu Valstybėse veikimu.
sąjungininkų įyyjų
Daug taksų yra tiesiogi nuo pat pietų iki šiaurės sipriešinimo,
Francisco
laivų
dirbtuvių
tatytas tarp 21 ir 35 metų.
nių, bet žymoji jų dalis yra per Lietuva, nustatyta 10 kariuomenė užėmė Kiswe ii
Anksčiau gauta praneši- AFL ir CIO mašinistai grie
Šį įstatymo projektą pa Anglų ofensyvą
netiesioginių ir
paslėptų kilometrų (apie šešias my Sidoną’
mai, jog vokiečių submari- žtai atsisakė grįžti į darbą,
Vichy pranešimai gi sa- no komendantas pareiškęs,' nors į juos kreipėsi ir Pre- siūlė pati administracija, šiaurės Afrikoj
taip, kad retai kam jie žino lias) platumo tuščias žemės
kuri ankščiau paruošė ir j
mi. Šiuos paslėptus taksus ruožas, kuriame sudaryta ko, jOg lojalioji prancūzų kad jis pasiusiąs radiogra- zidentas Rooseveltas.
KAIRO, birželio 16 d. —
šiuo metu veikiantį įsta
daugiausia moka pramoni tankams sląstai, nutiesta kariuomenė pradėjo ofensy- mą pranešdamas detaliai
•
Anglų
karo vadovybė pra
tymą. Senato karo komisija
ninkai. įmonininkai ir kiti spygliuotos vielos užtvaros vą trijuose frontuose prie laivo keleivių vietą. Tad,
VVASHINGTONAS. — Ats naująjį įstatymo projektą neša, jog britai pravedė
Damasko.
stambieji verslininkai. Pas ir 1.1.
šiuo laiku laukiama praneši tovų rūmuose iškeltas suma
priėmė, bet atstovų rūmų ko smarkią ofensyvą prieš vo
Sąryšyj su šiais pasiruo
kiau jie tai sau išrenka iš
mų ar anglų laivas surado
kariuomenę
nymas pravesti įstatymą, pa misija nemananti skubėti kiečių-italų
darbininkų masių, parduoda šimais dauguma spėlioja, Belgijoj didelis
likusius keleivius sekdamas gal kurį kariuomenei ir lai
Egipto-Libijos pasienyje ir
priimti.
mi ar tai maisto produktus, jog Vokietija pradeda nu
radio pranešimą ar ne.
vynui būtų teikiama cigareKai kurie atstovai esą įsi jog jau visai baigiami karo
ar kitokius kokius gaminius. gąstauti dėl galimo maisto maisto trukumas
tai be taksavimo mokesnių. tikinę, jog dabartinis įstaty veiksmai Etiopijoje, kur pa
Neturtingas žmogus vilko trukumo ir rengiasi vieno VVASHINGTONAS, birželio
mas, kuriuo kariuomenėn tinėj dalyj suimta 2,000 itair velka sunkiausią taksų kiu ar kitokiu būdu išgauti 16 d. — Agrikultūros depar Naciai nuskandino
BERLYNAS. — Praneša šaukiami vyrai yra tarp 21 lu kariuomenės.
iš Rusijos Ukrainą.
naštą.
tamento apskaičiavimu, Bei
Libijoje, visai netoli BarBeto, kai kurie vokiečiai gijoje šiuo metu jaučiamas 12,000,000 tonų laivų ma, jog Airijos vyriausybei ir 35 metų, yra pilnai pn
dijos anglai sunaikinę dvyli
pasiųsta parengiamasis Vo tenkinamas.
esą įsitikinę, jog Vokietijaai didžiausias maisto truku
ką ašies mašinų.
KARO NELAISVIAI
pradėjus karą prieš Rusiją mas, negu bet kur kitur Eu BERLYNAS, birželio 16 d. kietijos atsakymas sąryšyj
Paėmė 6 Danijos
Tuo tarpu Italijos karo
Vokietijos nacių vyriausy ir sumažinus atakas prieš
su airių protestų dėl Dubli
—
Informuotieji
sluogsniai
ropoję.
vadovybė praneša, jog ang
bė atvirai pasisako, kad pa Angliją, Amerikoje sustotų
no bombardavimo.
laivus
tarnybai
praneša,
jog
vokiiečių
bom

Maisto
vartojimo
nustaty
lai atmušti ir jiems padary
imti nelaisvėn svetimų šalių toks įtemptas karo reikme
•
banešiai
sunaikino
vieną
an
mas
šiuo
laiku
Belgijoje
tė

VVASHINGTONAS,
birželio
ta žymių nuostolių. Pana
kareiviai nelaikomi be dar nų gaminimas ir siuntimas
VICHY. — Amerikos am 16 d. — Jungtinės Valstybės šiai praneša, ir vokiečiai, ku
glų
mažesniųjų
kruzerių
ir
ra
tik
pusė
to,
ką
seniau
bei
bo uždaryti stovyklose. Jie Anglijon.
vieną sunkiųjų kruzerių sun basadorius Leahy šiandie šiandio aktyviai tarnybai rie pareiškia, jog sunaikin
gai suvartodavo.
statomi prie įvairiausių dar
Beto, vėlesnieji praneši kiai sužalojo prie Lebano pa konferavo 15 minučių su ad perėmė šešis Danijos krovi ta šešiasdešimt anglų tanbų Vokietijoje, kuriai trūk
mirolu Darlanu. Aptarta ben nių laivus. Tai pirmieji su kų.
mai duoda suprasti, jog ir kraščių.
sta darbininkų, nes vokiečių KARO NASRAMS
dra
situacija Sirijoje ir Le- imtųjų svetimšalių laivų pa
vyrų dauguma kareiviauja.
1940 metais Kanade iš vi kortelėmis leidžiamo maisto
Tuo pačiu laiku vokiečiai
bane.
skirti vyriausybės naudoji LONDONAS, birželio 16 d.
Pranešimais iš Berlyno, sų nacionalinių pajamų ka dažnai negalima gauti, nes pareiškia, jog iki šiol išviso
jo
nėra.
mui.
— Aviacijos ministerija pra
1,300,000 karo nelaisvių šian rui sunaudojo 18-4 nuošim
sunaikinta 12,000,000 tonų
Naujasis
įstatymas
įgali,
neša, jog pereitą naktį angdie dirba Vokietijoje. Daugu čius. Šiais gi 1941 metais su rėsianti iki
5,300,000,000 anglų laivyno. Pereitam ka
na vyriausybę panaudoti sa lų bombanešiai apmėtė bom
mas jų dirba žemės ūkyje. naudosianti net iki 25 nuo- dol. nacionalinių pajamų. Tš re Anglijos laivyno tesunaiGiedra ir šilčiau. Nepas
vo reikalams svetimuosius bomis industrinius VokietiAmatininkai paskirstyti dar šimčiių.
to apie 1,300,000 dol. nacio kinta 11,189,000 tonų.
tovūs vėjai.
laivus sumokant
savinin-1 jos centrus Ruhr krašte, Co
bams fabrikuose. Stovyklo Federation of Tax Admi- nalinių pajamų. Iš to apie
Vokiečiai pabrėžia, jog ry
Saulė teka 5:14 vai., sau kams teisingą kompensaciją logne ir Hanoverio apylinkė
se laikomi tik labiausia ne nistrators, Chicagoj, prane 1,*300,000,000 dolerių teks tinėj Viduržemio jūroj vy
už vartojimą.
I se.
lė leidžias 8:28 vai.
patikimi karo nelaisviai.
ša, kad šiemet Kanada turė karo nasrams.
rauja Vokietijos aviacija

MoOr keleiviai, įgula

ORAS

VVASHINGTONAS, birželio
16 d. — Jungtinės Valstybės
šiandie įsakė uždaryti visus
Vokietijos konsulatus Ame-!
rikoje ir iškraustyti visus
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Kun. Ignoto Juozo Kelmelio

PATTY BERG CAPTURES VVESTERN OPEN

Kunigystės Sidabrinis Jubiliejus
Šiemet birželio 22 dieną,
Nevvark, N. J., Šv. Trejybės
parapijos klebonas kunigas
Ignotas Kelmelis švenčia ku
nigystės 25 metų jubiliejų.

Kunigas Ignotas Kelmelis
gimė Lietuvoje, Kapčiamies
čio parapijoje, Navikų kai
me, 1882 metais, liepos 30
d. Jubiliato tėveliai, Kazys
Kelmelis ir Elena Beliavičiūtė, buvo dievoti katalikai,
labai susipratę
lietuviai.
Augdamas religinėje ir tau
tinėje šeimos atmosferoj®, iš
moko mylėti Bažnyčią ir sa
vo tėvynę Lietuvą. Tautinė
ir religinė jo tėvelių dva
sia įkvėpė Ignotui pasiryži
mą save visiškaai paaukoti
Dievo garbei ir Lietuvos
labui.

Everybody ravės about your
salads, Peg.VVkat’s the secret?

Paštas turi sunkumų su
rašomųjų kareiviams laiškų
pristatymu į įvairias šalies
stovyklas. Daug kas nežino
MIRACLE V7HIP.Į
kaip adresuoti laiškus ka
Its "different” flavor'’
reiviams. Klaidingai ir ne
aiškiai adresuojami laiškai
alv/ays makes a hit.
dažnai neranda adresatų ir
grąžinami paštui, iš kur yra
MILUONS ACREI—Miracle Whip does work u'onclers
with salads! A unique combination of old-fashioned
išsiųsti. Bet ir čia pasiro
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is
do sunkumų laiškus grąžin
by far America’s favorite salad dressing.
ti siuntusiems, nes siuntė
******** **********
jai dažnai nepažymi savo AMERIKOS LIET UVIŲ DAKI ARŲ DRAUGIJOS NARIAI
adresų.

suteikė Kunigystės sakra
mentą. Pirmąsias iškilmin
gas šv. Mišias laikė savo
parapijoje, Plymouthe, Pa.,
liepos 2 d., ir antras — Nevv
Philadelphijoje.

Pirmi darbai kun. Ignoto
kunigu tapus, buvo Grand
Rapids vyskupijoje, kur bu
vo paskirtas į lenkų para
piją Manistee, Mich. Kaipo
visos vyskupijos misijonie
rius, turėjo organizuoti eu
ropiečius kolonistus ir aprū
pinti juos dvasiniai. Vėliau
buvo paskirtas į airių pa
rapiją Saginaw, Mich., to
kiam pat darbui. Paskui bu
vo vikaru vokiečių parapijoj
Grand Rapids, Mich. lietuvių
reikalams. Išbuvęs tenai vos
10 mėnesių, buvo vėl pąskir
tas į Bay City, Mich., nes
tenai lenkų parapijoje kilo
nesusipratimai. Pavyko te
nai numalšinti lenkus ir
įvesti tvarką parapijoje.
Newarko vyskupas J. J.
O’Connor pakvietė kun. Ig
notą atvažiuoti į rytus,
ir
1920 m. buvo paskirtas vi
karu pas kun. B. Žindžių
Elizabethe, kur sėkmingai
darbavosi.

Kaip rašyti laiškus
kareiviams

("Draugas" Acme telephoto)

Patty Berg (left), Minneapolis professional, receives
trophy from Mrs. Charles B. VVillianrd of Highland
Park, IIL, president, Women’s VVestern Golf Association,
after vvinning 12th annual Women’s Western Open golf
championship at Cincinnati, O. Miss Berg donated the
$100 top prize to British relief.

Pradinę mokyklą (rusų
kalba) baigė savo parapijo
je Kapčiamiestyje. Aukštes
tome, kad visiems remonnę mokyklą privačiai ėjo
mo metus, kun. Kelmelis iš
Seinuose ir kitur. Jis buvo
leido virš 50,000 dolerių, i)
padavęs prašymą Suvalkų
skola sumažinta iki 82,000
gubernatoriui, kftd valdžios
Indiana llarbor, Ind. —
dol. Nuošimčiams išmokėta
lėšomis bųtų jam leista stu
suma perviršija visą buvu Lietuvos gelbėjimo reikalui
dijuoti ruošiantis į karo ka
šios kolonijos lietuviai ir
sią skolą.
pelionus, bet šis jo žygis
Kun. I. Kelmelio sumanu draugijos — katalikiškos ir
nepavyko. Tada Ignoto se
mu Nevvarko lietuvių para kitos — sudėjo gerą sumą
suo Marijona pakvietė jį į
pija buvo išgelbėta, metų pinigų. Bet atsirado “išminAmeriką 1901 m. Atvykus
Tuo tarpu Nevvarko Šv. bėgyje sustiprėjo ir gražiai tingesni” už kitus, tuos piAmerikon jo vienintėlis tik Trejybės parapija buvo at išvystė savo veikimą. Taip niSus “ne tik nėpasiuntė į
slas buvo, nežiūrint įvairių sidūrus sunkioje padėtyje; matome, kad kun. Kelmelis Lietuvai Gelbėti Fondą, bet
kliūčių, tapti kunigu, dėl to gręsė jai visiškas pavojus ir nesigaili 'nei savo jėgų, nei nunešė į banką ir padėjo.
savo geležine valia kibo į atrodė, kad parapija bus žu
sveikatos, nei savo lėšų pa Esą, kaip būsią jau Lietuva
darbą ir mokslą. Tuoj ėmė vusi iš priežasties didelės
laisva, tai tuos pinigus nu
rapijos labui.
lankyti kursus, vasarinius ir skolos. Kun. P. Saurusaitis,
Kun. Kelmelis yra didelis siusią į Lietuvą. O dabar jie
vakarinius, viešoje mokyk klebonas Newarke tais lai
patrijotas.
Jis nuoširdžiai globosią banke ir neduosią
loje Nanticoke, Pa., kas jam kais, manydamas, kad vis
myli Lietuvą ir visada sie išnaudoti, nes nežiną, kur
davė gerą pamatą įstoti į kas jau baigta, atsisakė kle
lojosi jos reikalais. Jis myli pasiųsti ir kam paduoti.
aukštesnę mokyklą. Paskui bono pareigų. Pagaliau net
Na, gerbiamieji, pasaky
savo lietuvius, kalbą ir lie
nuvyko į Valparaiso (India ir pats vyskupas vos tik ne
tuviškus papročius. Prie Lie kite, ar ne puikus pasitarna) Universiteto kolegiją, nuėmę paskolos užstato. At
tuvos atstatymo kun. Kel navimas ir visuomenės įžei
kur studijavo, kaip klasiš rodė, kad nebėra vilties pa
melis yra daug prisidėjęs dimas? Ar ne komunistiška
kus, taip ir praktiškus mok rapiją išgelbėti. Bet vysku
savo darbu ir lėšomis. Šian veikla? Žmonės sudėjo tau
slus, k. a., statybą, elektro- pas, pasigailėdamas gerų
dien kun. Kelmelio tvarko tos reikalams, o jie į banką
tekniką. Tapęs kunigu, jis žmonių ir žinodamas gerai
ma Newarko parapija yra padėjo. Žmonės piktinasi ir
manė panaudoti šitus mok kun. Ignotą, tuojau pasiuntė
viena iš lietuviškiausių Ame reikalauja, kad tie pinigai
slus, žinojo, kad šie dalykai jį į Newarką su įsakymu:
rikoje, ir parapijos jauni būtų sugrąžinti tiems, ku
bus jam gan reikalingi. Vė “Go and put things in or
mas puikiai kalba lietuviš rie aukojo. Žmonės kalba,
liau persikėlė į Šv. Marijos der. This is your authority.”
kai. Jubiliatas jau seniai kad čia daugiausia pasidar
kolegiją, Orchard Lake, Mi (“Eik ir padaryk tvarką.
dėjo pastangų įkurti para bavo kauntės lyga.
chigan, kur baigė kolegijos Štai tavo įgaliojimas!”)
pijoje lietuvišką mokyklą,
Ar ne puikus patarnavikursus birželio 11 d., 1911
Vyskupo paskirtas klebo bet šiam užsimojimui vyk- mas'
Lietuvis
m., ir gavo diplomą “magna | nu kun j Kelmelis atVažia- dyti sutiko daug kliūčių, ku
cum Įaudė.”
vo į Newarką vasario 1 d., rie jo planus sugriovė. Lie- j Kad patenkinti saldainių
Baigęs kolegiją, Ignotas 1922 m., ir pats beveik nu tuvybės reikalai kun. Kel- • mėgėjus, praeitais metais
įstojo Šv. Cyriliaus ir Meto sigando pamatęs mirštančią mėliui buvo visada arti šir-. Amerikoj pagaminimui šodijaus kunigų seminarijon, parapiją. Bet nenustojęs vil dies ir šiandien pavergtos koladainių “bars” sunaudoOrchard Lake, Mich. Semi nies ir, su pagalba gerų žmo Lietuvos kančias jis giliai ta 224,834,095 svarų šokola
nariją baigė 1916 m., birže nių, išgelbėjo parapiją nuo pergyvena.
do.
lio mėnesyje.
likvidacijos. Skolų rado virš
Švenčiant
kun. Ignotui
Būdamas klieriku, Ignotas šimto tūkstančių dolerių, o Kelmeliui kunigystės 25 me Tėvams nėr brangesninesėdėdavo be darbo, ir kasoje buvo tik 7 *centai. tų juoniejų, visi jo priete- daikto, kaip vaikai.
kviečiamas klebonų lietuviš Bet neilgai trukus, ir para liai ir parapijiečiai linki ju
kose parapijose, priruošinė- pijiečių remiamas, kun. I. biliatui ilgiausių metų ir
jo vaikus prie pirmos šv. Kelmelis surinko pinigų at gausiausios Dievo palaimos
Būkite Malonus
Komunijos ir mokino lietu mokėti nuošimčiams ir už •mukiame kunigavimo darbe.
SAVO AKIMS
vių kalbą Plymouthe, Pa., vilktas bilas, sumažinti sko
TUt
viena pora aklu vlaam gy
Ad multos annos!
venimui. Saugokit jaa. leisdami
Nevvarke, N. J., ir New Phi lą, remontams bažnyčioje ir
Uekaamlnuotl jaa modernlAklausla
metodą, kuria regSllmo mokslas
ladelphia, Pa. Prisidėjo prie klebonijoje. Taip buvo patai
STANLEY GAVCUS
gali sutelkti.
82 METAI PATYRIMO
— Parduoda—
organizavimo moksleivių ir sytas bažnyčios stogas, sie
pririnkime akiniu, kurte pašalina
visa aktu itemotmg.
Lietuvos Vyčių, pagelbėda nos, langai, įdėtos grindys,
JUODŽEMĘ
Dr. John J. Smetana
mas klebonams organizaci nauji groteliai, sutvarkyti 1 bušelis — 25c; 5 buš. už
Dr. J. J. Smetana, Jr.
niame darbe.
altoriai, įvestas šildymas
$1.00; 10 buš. už $1.50
OJPTO.M ETB1HTU
Pcrkrauato
Baldus,
Vežioja
Anglį*
Birželio 24 d., 1916 m., (aliejinis), įdėti nauji gra
Krelpkltėg prie'
1801 So. Ashland Avenue
įšventintas į kunigus Šv. žūs vargonai, naujos staci
Kampas lS-tos
Telefoną* CANAL 0523 — Clileago
Andriejaus
katedroje, jos, suolai ir remontuota
OFISO VALANDOS
Kaadlen #:00 a. m. Iki 8.30 p. m.
Grand Rapids, Mich., kur parapijos salė. Ir taip ma 110 So. Ridgeland Avenue
Treč. Ir ftett: 8:00 a. m. liti
VVoeth, UI. Tel. Oak Lawn 193-J-l
vyskupas M. J. Gallagher tėme, kad visiems remon1:80 p. na.

SKAITYTOJU BALSAI
Meškos patarnavimas

Stanley Gavcus

Pašto pareigūnai nurodo,
kad ant siunčiamo laiško
voko kairiajam viršutiniam
kampe reikia aiškiai padėti
siuntėjo adresą taip:

Res. 6958 So. Talman Are.
Res. Tel. GROvehilI 0617
Office tel. HEMiock 4848

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

After 5 days return to ’ 2423 VV. Marųuette Road
John Jonaitis,
145 Blank str.
PHYSICIAN AND SURGEON
Chicago, III.
4645
So. Ashland Avenue
Gi adresatui adresas ant
OFISO VALANDOS:
voko turi būti taip parašy
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vitl. vak.
tas:
Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YARda 4787
Private Robert Jonaitis
Namų tel. PROspect 1930
Company C., 199th Infan-

DR. STRIKOL’IS

(try, 27th Division
Camp Shelby
Mississippi.

Tokiu pavyzdžiu adresuo
jant laiškus nebus jokių sun
kūmų laišką greitai prista
tyti adresatui.
61A GAUSI
Krelt, leng
vais Išmo
kėjimais —
\TO 5 IKI 20 METU.

PASKOLA

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and JLOAN ASSOCIATION!

Tel. YARda 5921.
Res.: KENwood 5107

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

756 VVest 35th Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais

2202 W. CERMAK ROAD

Valandos: 3 — 8 popiet,
]—4 jr 6:30—8:30 vakare

Mokame
Dividendų
Ben. J. Kazanauskas, See.
TI KTAS <1000,000.00
VIRA
r ’
’

PHYSICIAN AND SURGEON

2158 VVest Cermak Road
Trečiadieniai* P*cal sutsrų.

Kės. Tel.:

Furniture House
3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

--S1M

Tai. YARda 8846

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

DR. PETER T. BRAZIS

Progoramai:

WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30
vai. vakare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais
7 vai. vakare.
VVAA 950 K. Havvaian — Sekma
dienyje 4:30 po pietų.

Žemaičių kunig.

Telefonas REPubiic 7868
Ofiao tel. VIRginia 0036
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. CANaI 0257
Rez. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vaL vakare

TeL YARda 3146
VALANDOS: Nno 11 iki 12.
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Sekmadieninis 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi akinius pritaikau.

3343 So. Halsted Street
Tel. CANaI 5969

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road

1 —

OFISO VALANDOS

4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal autartį.

Ofiao TeL:
VIRginia

1866

Raoid. TeL:
PROepect 8684

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 VVest 35th Street

DR. V. E SIEDUNSKI
DANTISTAS

Telefonas LAFayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

Telefonas CANaI 7329

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

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

2202 VVest Cermak Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

4729 So. Ashland Avė.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

(2-tros lubos)
TeL MIDway 2880
Chicago, UL
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sokmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. Cicero 1484

OR. A. JENKINS

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland A ve.
Tel. YARda 0994
Rez. teL PLAza 8200
VALANDOS
Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vak.
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai, dieną

(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonai PROepect 6787
*a»S teutonu VBUūbU 1481

’

DR. T. DUNDULIS

6757 So. IVestern Avė.

Res. 1625 So. 50th Avenue
Kiekvienas kovotojas ei
damas kautis pirmiausiai tu
ri apsiginkluoti tvirta va
lia, drąsa ir tikėjimu laimė
ti, o paskui jau kalaviju.
Tuomet laimėjimas bus jo
pusėj.
Butegeidis,

6631 S. California A ve.

4143 South Archer Avenue

Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 Iki 8
Nedėliomis pagal sutarti

Budriko Radijo

REZIDENCIJA:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso valandos:

Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pašaukite Yards 3088.

2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

LIGONIUS PRIIMA i
arti 47th Street
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL
Seredoj pagal sutartį.
Trečiad. Ir Sekmad. tik susitartus.
Tclcfofnas; HEMiock 5849

Akiniai teisingai
prirenkami
per patyrusį lietuvį daktarą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. F. G. W1NSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
Ofi*o UL OANal 2346
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7-0

JOS. F. BUDRIK

DR. S. BIEŽIS

LIETUVIAI DAKTARAI

OF CHICAGO

Tel.: CANAL 8887

TeL CANaI 6122

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

,

Dianasa

Antradienis, birt. 17, 1941

Gražus katalikų visuomenės dėkingu
mas Sv. Kazimiero vienuolynui

*

t

Dar tebegyvename 22-rojo
ARD seimo atgarsiais. Šia
me seime ypatingai katali
kų visuomenė pareiškė sa
vo dėkingumą mūsų jauni
mo kųltūrintojoms ir švie
tėjoms, seserims kazimierietėms. Naujos akademijos
statybai suaukota suvirš
$3,000. Tai gausiausias sei
mas, kokį iki šiol turėjome.
ARD kilnios darbuotės ir
pasišventimo darbai atneša
vaisių. Organizacija stiprė
ja ir didėja kasmet.
Štai
faktai:
ARD 20 seime suaukota
$2,200.00;
ARD 21 seime
suaukota $2,500.00;
ARD
22 seime suaukota $3,036.00.
Tai kilnių sielų, duosnių
draugijų dovanos.

Kad ARD draugijoj
ne
pripuolamai veikiama, bet
duosnus rėmėjai mets po
meto dalyvauja seimuos ir
aukoja, štai, keli pavyz
džiai :

Zofija Bartkaitė ir Kalbi
na Abromaitė, veikėjos nuo
pat tų laikų, kuomet prasi
dėjo lietuvaičių amerikiečių
t
judėjimas, įsisteigus Mot.
Są-gai ir ARD, ne tik įsto
jo į amžinus narius pačios
pirmosios, bet nėr nei vie
no ARD seimo apleidusios
be $5.00 ar $10.00 aukų. O
ką besakyti apie metų dar
buotę, rėmimą įvairių pra
mogų ARD rengiamų ir t.
* PŠtai, ARD centro nariai:
V. Galnaitė,
E. Paulienė,
(amžinas narys), I. Rudie
nė, E. Nedvarienė, B. Bitautienė, ne tik per metus re
mia rėmėjų darbus, bet sei
me kas met po penkinę iir
daugiau aukoja, daro tą ir
v B. Lindžienė (amžinas na
rys), B. Strodomskienė, vie
na pirmųjų narių organiza
cijos, O. Prosevičienė ir šim

tai kitų nuolatinių rėmėjų
ir darbuotojų. Jų visų var
dus pamatysite seimo pro
tokole.
Martiną Varkalienę
ne
dažnai matome spaudoje. Ji
viena tyliųjų ir kilniųjų dar
buotojų ir dosniausių rėmė
jų. Likusi jauna našlė
su
trimis dukterimis, kurias vi
sas gražiai mokslina: visos
trys Varkalytės lankė ir
lanko Šv. Kazimiero akade
miją, gi jU mamytė per tris
pastaruosius rėmėjų seimus,
aukojo iš viso $550.00.
ARD seime iš a. a. Pran
ciškaus Stulginsko palikimo
jinai aukojo $150.00.
ARD 21 seime $200.00 iš
to pat palikimo ir $100.00
savo asmeninę auką.
22 ARD seime ji nuo sa
vęs aukojo $100.00.
Simonavičienė iš 6 sk., ku
rios duktė vienuolyne, kas
met atneša iš savo sureng
tos pramogos seimui didelę
sumą pinigų. Šiemet jos au
ka buvo $100.00. Be to, ARD
66 veiklusis skyrius, kurs
per metus stebina visus sa
vo veiklumu, seime aukojo
$110.00.

Neatsilieka nei vyrai.

FELLERIO MOKSLEIVIS,

n

21 metu sulaukę vyrai turi
registruotis liepos 1 dieną
Illinoiso
gubernatorius
Green šeštadienį išleido at
sišaukimą, kad visi jauni
vyrai tarp 1940 m. spalio
16 d. ir šiemet liepos 2 d.
sulaukę 21 metų amžiaus
liepos 1 dieną turi registruo
tis karinei konskripcijai. Tu
ri registruotis visi, piliečiai
ir nepiliečiai.

Registracija įvyks visų
drafto boardų raštinėse nuo
7:00 ryto iki 9:00 vakaro.
Iš Washingtono pranešta,
kad naujai įsiregistravusie
prašom rėmėjoms į talką
stoti.

(‘‘Draugas” Acme telephoto,

Ne vien aukų reikia, pa
laikyti tokią įstaigą, kaip
Šv. Kazimiero vienuolynas.
Reikia ir darbuotojų, kurios
rengtų pramogas, veiktų
tam tikslui. Prašom geros
valios moterų ir vyrų rašy
tis į ARD, remti tos drau
gijos parengimus ir tuomi
prisidėt prie palaikymo Šv.
Kaziemiero Vienuolyno ir
Akademijos — mūsų kul
tūros židinio.

James Steck, jaunas basketbolininkas ir footbolininkas iš Sidley, Iowa, lanko
Morningside kolegiją, Sioux
City, Iowa. Jį apmoka Bob
ARD, turbūt, vienintelė
Feller, jaunas Cleveland Inrėmėjų organizacija,
kuri
dians basebolo tūzas.
per metus išduoda kelias
dešimts stipendijų gabioms
Šįmet aukojo $25.00. Plačiai
mokinėms. ARD tai talentų
žinomi biznieriai ir gerada
auklėja ir lietuvaičių švie
riai iš Gary, Ind., Brazaus
tėja. Didelė didžiuma ARD
kai, kas met seime dalyvau
narių, iš Lietuvos atvyku
ja su $10.00 ir daugiau au
sių, negavo progos mokyk
kų. Norėtųsi visus gerada
los lankyti, bet jos dirbo ir
rius paminėti, bet tuomet
pasiaukojo, kad jų dukterys
reiktų atskirą “Draugo” nu
ir visų lietuvių dukterys
merį jais užpildyt. Tik kar
gautų mokslą ir tai ne bile
tojame seserų dėkingumo
kokį, bet katalikišką ir lie
jausmus: Lai Viešpats, vi
tuvišką, kad naujoji Ameri
siems gerai darantiems, at
kos lietuvių karta būtų ka
lygina amžinu gyvenimu.
talikiška, šviesi ir patrio
Seserys jas mokino — da
tiška.
bar jos padeda seserims mo
Pirmas ARD 1941 metų
kintis.

Kad turime duosnių
ir
aukštai įvertinančių seserų
Kazimieriečių darbus ir vy
rų tarpe, geriausias pavyz
dys, štai, Bernardas Nenar
tonis, kurs pats įstojo į am
žinus narius, prikalbino dar
ir kitus tai padaryti, daly
vauja kiekviename ARD
seime ir yra pasižadėjęs kol
sveikas ir gyvas bus,
kas
met seime duot ne mažiau
kaip $5.00 — šiemet jo au
ka buvo $10.00.
Kazimieras Nakutis
iš
Gary, Ind., ne tik yra nuo
latinis
bendradarbis
22
Tai Šv. Kazimiero alumARD skyriaus, bet ir ARD
seimuose dalyvauja su auka. nės. Jos žino ir supranta,
kad šv. Kazimiero Akade
mija
aukštai
pastatyta
moksle. Seserys—profesorės
turi aukštus universiteto
požymius. Per vasarą jos
važiuoja dar daugiau savo
žinias pagilinti, tai į Catho
Tikietai reikia įsigyti iš Brighton Park:
anksto, nes važiavimo dieną
E. Samienę, 3751 So. Cali- lic Uniiversity, Washington,
tai į Notre Dame Univ., Roprie laivo nebus parduoda fornia Ave.
mi.
Skiriaus krautuvėj, 4558 sary College ir kitur. Tam
visam reikia lėšų. Alumnės
Bridgeporte:
So. Fairfield Ave.
sutarė tas lėšas seserims
Gudų krautuvėj, 901 W
M. Paukštienę, 4318 So.
pagelbėt surinkti. Jos per
33rd St. Virginia 9474.
Maplewood Ave. Lafayette
centro vakarienę, per savo
O. Aleliūnienę, 3251 So 1630.
atstovę Emiliją ProsevičiūUnion Ave. Victory 5635.
So. Chicago:
tę, aukojo $100.00, gi 22 sei
Viktorą Balandą, 926 W.
J. Stanaitį, 8857 Houston
me $150.00 per tą pačią at
3vrd St.
Ave.
stovę Prosevičiūtę, kuri sa
» Town of Lake:
Cicero:
vo gabumais kaipo muzikė,
M. Sudeikienę, 1632 West
A. Valančių, 1226 So. 50 dramaturge ir jaunimo vei
46 St. Yards 6952.
Ave.
kėja,
turinti
talentuotą
J. Čepulienę, 5526 S. Wolplunksną ir pilna pasišven
North Side:
cott St. Prospect 3655.
V. Rėkų, 1639 No. Wood timo, nežiūrint, savo dide
West Pullmane:
lio kuklumo, yra tikra pa
“Draugo” agentą Karolį St. Bru 4422.
žiba aiumnių.
* Railą, 12148 So. Lowe Ave. West Side:
Commodore 3259.
“Draugo” raštinėj. Canal
Kas negali auka remti,
Marąuette Park:
8010.
B. Nenartonį, 6540 So.
Dievo Apvaizdos parapijoj:
Campbell Ave. Hemlock 0124
Kaz. Ivanauską, 726 W.
“Draugo” agentą S. Sta 18 St. Canal 8925.
«Įnm« relief in
Don't deanair
niulį, kurį sekmadieniais per
of relief from
Arthritia doe
to Sulphur deterrlble ArthrlKuriems neparanku šie tla
flciency. Small
achea or
visas Mišias galima sueit!
daily roat. Mon
paine, The
ey back if no
Colloidal
išvardinti asmenys pasiekti, NEW
prie bažnyčios.
lodued Sulphur
relief after 30
daya
’ doeage.
capeulet
called
R. Andreliūno krautuvėj, tie gali rezervacijas padary SULPHOKAPS
Benin taking
often brlng welTODAY.
w 6324 S. We8tern Ave. Repub ti “Draugo” ofise telefonu:
Canal 8010.
lic 4932.

» Kur galima gauti "Draugo
ekskursijos tikietų

Labor Day pikniko tikielėliai
platinasi po visą Ameriką

ji vyrai bus sujungti krū
von su praeitais metais įsi
registravusiais ir jie kaip
visi kiti turės progos arba
kareiviauti, arba bus atide
dami į šalį.
Spėjama, kad liepos 1 d.
Chicagoj įsiregistruos apie
23,800 jaunų vyrų.
Praeitais metais Chicagoj
įsiregistravo 476,113 vyrų.
Iki šioliai pasiųsta karei
viauti 21,523, atidėta arba
pripažinta netinkamais 133,214. Liekasi dar patikrinti
321,376 vyrai.

Naudokitės pilnesniu
"Draugo" patarnavimu
Ar reik pašto ženklelių?
Ar norit registruoti laišką,
išpirkti “Money Order”, addrausti siuntinius? Kreipki
tės į “Draugo” raštinę!

Didelė garbė Ciceros ko
lonijai, kad turi tokių nuo
širdžių darbuotojų, kaip VI
Shemetulskis, V. Mozerienė
ir kiti.

V. Mozerienė, kun. Dama
zo Mozerio ir Keistuto “spulkos” sekretoriaus motinėlė
labai nuoširdžiai darbuojasi
“Draugo” Labor Day pikni
ko tikietėlių išplatinimui. J
jau gražino pinigus net ke
turių knygučių ir pasiėm
10 knygučių daugiau. Tai va
lio V. Mozerienei ir valio Ci
cerai!
Per “Draugo” Labor Da;
pikniką $1,200 vertės 1941
Buick automobilis bus duo
damas dovanomis ir tų do
vanų tikietėliai dabar visu
platinami. Visas pelnas šii
tikietėlių
yra skiriama

“Draugo” Mašinų Fondui
Šis fondas yra įnešęs daug
pataisų į dienraščio turinį
ir tekniką ir dabar reikia
baigti tų mašinų mokėjimą.
Šiomis dienomis sekantie
ji sugražino tikietėlius su
pinigais:
V. Mozerienė iš Cicero, III.,
4 knygutes.

Po vieną knygutę: kun
Kelmelis iš Newark, N. J.
A. J. Sutkus iš Waukegan
III., B. Žilinskas iš Chicago
III., J. šiupenius iš Chicago
Gerą darbą artimui pada III.
rysi, jei prikalbinsi jį užsi
PLATINKITE “DRAUGĄ’
sakyti “Draugą”.

Ar reik notaro parašo ar
ba antspaudos? Ar gavote
iš valdžios kokias nors blan
kas, kurių visiškai nesu
prantat ? Kreipkitės į “Drau •Uždrausk sau bet kokią
go” raštinę!
mintį apie senimą.

PIRM

NEGU

PTRKSITE

MATYKITE MUS!

S. Marden
Ar reik kokio nors verti
mo anglų ar lietuvių kalbo
Biaurios kalbos gadina
je? Kreipkitės į “Draugą”, gerus papročius.
2334 So. Oakley Ave., Chica
go, III, Canal 8010.
Ar Jaučiatės Nuvargę

—Be Vikrumo?
AND THANKS FOR
įTELUNG ME
laAtvt

M y/HOlE FAM|lY’
MV
lOVES IT!

Skauda galvą — Išpūtę viduriai T
Kada tik užsikemša Jūsų žarnos Iš
plinta vliliirlnl. dvokia kvapnn ai
trumai,. užkletšjimaa, Imkite FEENA-MINT. Ta malonaus skonio lluo8uojanti, kramto.ma guma švelniai
bet tikrai
Iiuosuoia vidurius. Im
kite einant gult.
Ryto jausi
te tikrą palengvinimą lr atgausite
vikrumą.
Jaunų lr senų milionai
Jis tinka ir Jūsų šeimai. Nusipirk,t
naudojasi nebrangiu. FEEN-A-MINT.
FEEN-A-MINT šiandien.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS
Finansuojame namų pastatymą ar
pataisymą — Nieko įmokėti — 3
metai Išmokėti — Apkainavimas
dykai.
Lietuvis Pardavėjas
Stanley

I.itvvinas —

Vedėjas

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

r^=

parengimas.

Labdarių naujam ūkyje,
prie 123rd St. ir Bell Ave.,
ARD rengia pirmą metų ge
gužinę, liepos 20 d. Geguži
nė ne bile kokia, bet su 10
dovanų, vieną kurių galėsite
laimėt įsigiję bilietėlį tik už
10c. ARD skyriai jau plati
na bilietėlius iš anksto. Ne
atsisakykit jų pirkti. Jei pik
nike negalėsit dalyvaut, ir
jūsų numerio bilietas laimė
tų dovaną — ji bus jums
priduota visvien.
Aukoti
10c. ne vienam nesunku, tad
prašome mūsų gerieji ir
malonūs rėmėjai, pirkt tų
bilietėlių kiek galite iš rė
mėjų visose kolonijose.

V. Mozerienė gražino
net 4 knygutes!

Išmokėjimo Planas,
statyti, remontuoti ar

pirkti. Ilgametis
PASKOLOS
* namams
• v •••

• PAVASARIS ARTĖJA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI.

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

MIDDLE-AGED
PEOPLE
are common offenders

TAI I DVI/ITE
įstaigoje. Jūsų indeliai rūpesI zvVzl I 1x1 I E tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
8M%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

Mokame

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenaskriaudžiant Nei
Vieno Klijento I
Keistuto Savings and Loaa Assoeiation yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

3236 So. Halsted St.

A. N.

Chicago, III.

Jos. M. Mozeris, Sec’y.
y*

ARTHRITIS

r~a
You

EYtS

Murina aoothea, eleansea and refreshea
irritated, reddened meinhranes caused
by head colds, driving, winds, movies,
cfose work, late hours. Free dropper
with each bottle. At all Drug Stores.

If you’re past 40, the chances are
that your breath will be offensive
oftener than that of a young person.
Fermentation of tiny food particles
caught by partial platės and dentures freųuently cause this condition
•which you yourself may not detect
būt which is so offensive to others.
Why not take the easy, pleasant precaution that so many fastidioua peo
ple ūse to halt this fermentation—
Listerine Antiseptic employed as a
mouth rinse. It immediately makos
the breath sweeter, purer, lesa likely
to offend. Lambert Pharmacal Co.,
■St. Louit, Mo.

Batoru Any Data Uta

LISTERINE ANTISEPTIC
To M aha Your Braath Suiaatar, •

SICK,
NERVOUS
PDAIIIfV'EVERY n
UKANIVI

month”:

Then Reed WHY
Lydia E. Pinkham’s
Vegetable Compound Is
Real “Wo man’s Friend”!
Snmi ernmen t u (Ter Bavare montbly
pain (erampe, backacbe, headache) due
to female functlonal dlaordere whlla
other'e narna. tond to kronu upnet and
they .et croaa, rentime and m<nxly.
S So why not take Lydia R. Plnkhem'e
Vegetable Compound made eepenaUg
to help tirad. run-doem, nervnut women to go amlllng thru "dlfllcult daya."
Plnkham'a Compound contaln. no oplatee or hablt-forming ingredienta. It

Ii made from nature'e oen ben.flcl.1
roote and herbe—nach erlth Ite own
ep.cutf purpuea to HELP WOMEN.

Famoun for over *0 yeara - Plnkham'a
Comnonnd ln the bent knoen end one
of the moet rflrcttva "euman'," tonica
obtalnabla. Try it t

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

remiama: Sovietų Rusija užperkanti Amerikoj įvairių
dalykų ir net karo medžiagos, bet ji tai ne sau nau
doja, bet Vokietijai parduoda.
Mat, ir tokie dalykai pasitaiko.
Reikia, tačiau, manyti^ kad netrukus tie, vis dėlto,
keisti reiškiniai išnyks.
nAllft 'Į

Dar vienas jubiliatas

Draugas

Šie metai yra gausingi jubiliejais. Štai, čia trumpai
parašysime dar apie vieną jubiliatą — kun. Igną Kel
melį, Newark, N. J., lietuvių parap. kleboną.
Kun. Ignas Kelmelis gimė 1882 m. liepos .30 d., Navi
kų kaime, Kapčiamiesčio parapijoje, dainų ir grybų ša
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, jei ne
ly — Dzūkijoje. Tėvai — Kazimieras ir Elena Beleviprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
čiūtė — buvo sodžiaus ūkininkai. Paaugusį savo sūneų
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros.^ Korespon
jie leido į Kapčiamiesčio pradžios mokyklą. Išaugęs į
dentų prašome rašvti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
stiprų jaunuolį, Ignas atvyksta 1901 m. gegužės 25 d.
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
Amerikon.
dedamos.
Apsigyveno Nanticoke, Pa. Čia teko dirbti sunkus
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
darbas anglių kasyklose. Jaunuolis tuomi nesisielojo,
Under the Act of March 3, 1879.
bet džiaugėsi, kad sunkiai dirbdamas gali sau skinti
šviesesnę ateitį: pinigų nemetė, bet stropiai taupė —
Lietuvių katalikų dienraAčio ••Draugo'' rėmėjams lr akaitytojama
siunčiu sveikinimus lr geriausius linkėjimus!
mokslui. Sutaupęs reikalingų lėšų mokslui, Ignas vyks
Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodama*
apie Įvairius katalikams Jdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie.
ta į Valparaiso anais laikais lietuviams garsiąją mo
sas, gina lr saugo Jas nuo amžinojo išganymo priešų.
Daugeriopai tepadaugėja jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
kyklą, kurioje išėjo akademijos mokslus. Kolegijos
čiusi
mokslus ir filosofiją baigė Detroit, Mich. Seminarijos
* AMLETO GIOVANNI CICOGNANI,
kursus išėjo lenkų anais laikais garsioje seminarijoje
LaotUcca Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas
— ŠŠ. Ciriliaus ir Metodijaus — Orchard Lake, Mich.
Kunigu įšventintas Grand Rapids, Mich. katedroje, 1916
m. birželio 24 d.
Grand Rapids vyskupijoje gyveno daug lietuvių, tik
Gandai ir spėliojimai apie blogėjančius santykius tarp
naciškos Vokietijos ir bolševikiškos Rusijos vis plačiau jie visi buvo plačiai išsimėtę po visą vidurinę Michigan
valstybę turtinguose tos valstybės ūkiuose; lietuviškų
yra skleidžiami. Tam pagrindą duoda traukiami prie •
didelių kolonijų būta maža, tik vienas Grand Rapids, gal
Sovietų Rusijos sienų Vokietijos kariuomenės pulkai.
Saginaw, bet mažųjų buvo gana daug, kuriose jaunam
Ir pati Maskva jau nebeginčija, kad naciai stiprina
kunigui teko darbuotis, būtent Manistee, Scotville, Sasavo jėgas jos pašonyje. Reiškia, skleidžiamieji gandai
ginow, pasiekiant ir mažiau skaitlingas kolonijas. Vė
nėra be pagrindo. Tuo labiau, kad jie paeina iš dauge
liau ėjo Grand Rapids lietuvių administratoriaus parei
lio šaltinių.
gas ir pagaliau Bay City mišrioje lietuvių ir lenkų pa
Hitleris, matydamas vis labiau stiprėjančią Amerirapijoje teko pasidarbuoti.
kos paramą Didžiajai Britanijai, jaučia, kad karas
greit neužsibaigs. Karui tęsti dar per keletą metų, rei
Atvykęs į Scranton, Pa., vyskupiją, ėjo vikaro parei
kia sustiprinti ir tautos nervus ir medžiaginius ištek gas Wilkes Barre ir Hazleton. Netrukus kun. žindžius,
lius. Pirmu atveju reikia savo sekėjams ir rėmėjams Elizabeth, N. J. parapijos klebonas pasikvietė kun. Kel
rodyti, kad Hitleris vis laimi, kad jis eina pirmyn. Ki melį savo pagelbininku. Tai buvo 1921 m. Metus teko
taip kyla nepasitikėjimas, kuris gali privesti valstybę darbuotis šioje parapijoje. Ateinančiais metais Newark,
prie suiručių. Dėl to, prasikirtus kelią į turtingus Uk N. J. parapija neteko savo klebono. Vyskupas klebonu
rainos plotus, kurie beveik visą Vokietiją gali išmai paskyrė kun. Igną Kelmelį, kuris atvyko į šią parapiją
tinti, nacizmas nerimsta.
1922 m., kur ligšiol sėkmingai klebonauja.
Suprantama, kad Hitleris savo “draugo” Stalino su
Šia sidabrinio kunigystės jubiliejaus proga sveikina
pykinti nenori, nes ligšiol jis jam puikiai tarnavo. Dėl me kun. Kelmelį, palinkėdami jam sveikatos ir ilgiau
to jis “geruoju” nori išgauti iš Stalino Ukrainos kon sių metų!
trolę. Kad geriau paveikti į Staliną, vokiečiai prie pat
Rusijos sienų demonstruoja savo karo galybę.
Ir tai, beveik neabejojama, į Staliną paveiks. Kaip
pranešama, jisai jau sutinkąs išpildyti visus Hitlerio
reikalavimus. Nors Sovietų Rusijos karo vadovybė būk
“Garsas” rašo:
tai priešinasi Stalino nuolaidumui, bet jis mokės tą va
“Stalinas daro Hitleriui didžiausias nuolaidas ir pa
dovybę likviduoti taip, kaip praeityje likviduodavo ir
kariuomenės ir net komunistų partijos vadus. Tai jam tarnavimus. Neseniai Stalinas panaikino nacių pavergtų
Belgijos, Norvegijos ir Jugoslavijos atstovybes, o šio
kliūties nesudarys.
Tuo atveju, jei raudonoji armija ir sulaikytų Staliną mis dienomis panaikino ir Graikijos. O kaip dar nese
nuo tolimesnių nuolaidų Vokietijai, Sovietų Rusija iš niai ta pati Maskva drąsino Jugoslaviją nenusileisti
eitų į karą prieš Vokietiją, bent tuo tarpu nenumato Hitleriui! Matyt, Stalinas vis stipriau jaučia Berlyno
ma, kad bolševikai pajėgtų atsilaikyti. Anot vieno lietu skerspūtį ir stengiasi pildyti visus Hitlerio norus. Eina
vio kariškio, gerai pažįstančio Sovietų karo jėgas, na gandai, kad Stalinas pasirengęs ir derlingąją Ukrainą
cių armija maršuotų Rusijos gilumon, kaip tokion ko- užleisti Hitleriui, kad tik jo sostas nesugriūtų. Paskiau
siomis žiniomis, vokiečiai raudonosios Rusijos pasieny
šėn.
Žino tai, be abejojimo, ir Stalinas pats ir dėl to yra je turi sutraukę virš dviejų milijonų kareivių. Rumunija
pasiryžęs nusilenkti Hitleriui iki pat žemės ir išpildyti irgi pasirengus kibti sovietams į keterą ir atsiimti nese
niai atplėštą Besarabiją. Išrodo, kad Stalinas greičiau
visus jo reikalavimus.
Spaudoj buvo pranešta, kad tarp kitų Hitlerio renra- susilauks pats galo, negu išsipildys jo svajonės matyti
lavimų, esąs reikalavimas ištraukti iš Baltijos valsty visą pasaulį paskendusį karo liepsnose, o ant griuvėsių
bių raudonąją armiją. Bet apie tai plačiau parašysime sukurti komunistinį rojų”.
tada, jei toji žinia pasitvirtins.

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėsc: Me
tams
$6.00: Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam N&nėšiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Naciy-bolševikų santykiai

Susilauks galo...

Žodžiai ir darbai
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nebos

(“Draugas”, birželio 17 d.,
1916 m.).

Su Meksika vis blogiau ir Po Svietą
Prašau Nesijuokti
blogiau... Gen. Trevina, vy
Taigi, iš visų mūsų “sro
riausias Meksikos kariuo Pasidairius
vių,” tik socialistai tėra tik
menės vadas, pasiuntęs ul
Pavasario
poezija.
rai protaujančiais, progre
timatumą amerikonų armi
jos vadui generolui Persh
Miestų Sveikatos Depar suojančiais, sveikais lietuvių
ing: Bile mažiausias ameri tamento premijuota poezija: gyvenimo reiškėjais. Ir jų
konų kareivių, esančių Mek
yra ateitis. Vien tik ant jų
sikoje, veikimas, ėjimas į “Kili a fly in Spring,
tegali tauta ir liaudis savo
pietus, rytus ar į vakarus,
ateitį
remti ir tik jų veiki
You do a fine thing.
tuojaus bus sustabdytas už Kili a fly in May,
me tegali sau išganymą ma
puolimu. To reikalaujanti
You keep thousands away. tyti.“ (Iš vieno cicilistų
Meksikos respublikos garbė. Kili a fly in June,
laikraščio 1917 m.)
Amerikonai kareiviai tegali
You’ll get results soon.
trauktis tik į šiaurius, t. y. Kili a fly in July,
Pavasarį, kaip žinote paratgal į S. V. prez. Carranza
You just kili a fly.”
skrenda garniai. Raulas Sonegali iš Meksikos ameriko
dybaitis, atsiminęs, kaip Lie
nų išprašyti diplomatiniu
Daugelis sako, kad “man- tuvoj jis akėčias ant kluo
keliu, tai turės imtis prie driausias” ant svieto žmo
no užkeldavo, kad garnys
vartos...
gus — čigonas. Jo niekas
Iždą pasidarytų, padarė tam
negali apgauti. Kur tik či
tikrus žėglius ir užkėlė ant
gonas pasisuks, su kuo tik garadžiaus.
Londone daužo vokiečių
kokius mainus darys, visuo
krautuves... Londono gyven met kitą apgaus. Bet aš pa
— Mama, — paklausė ma
tojai, sužinoję apie nusken- rodysiu, kad lietuvių tarpe žas jų vaikas, — kas čia do
dimą jų ministerio Kitcheyra mandresnių ir už čigo tinksas ?
nerio, ėmė daužyti vokiečių
ną
— Tai lizdas gandrui, ku
krautuves Islingtone.
Kai dar Lietuva buvo ris vaikus naktimis atneša
Smetonos ir kapitalistų ne į namus.
— Kaip jis įlekia? — pa
Maskvoje mirė du lietuvių valioj, kai kiekvienas gasdaktarai... Šiomis dienomis padorius turėjo nuosavybę, klausė vaikas.
Maskvoje mirė d-ras Pieta vienas Alytaus apylinkės
— Pro atdarą langą.
iš
ris ir d-ras Sketeris. D-ras gyventojas grįždamas
— Aha, — net atsiduso
Sketeris buvo lietuvių pat turgaus ir būdamas gerokai vaikas. — Dabar žinosiu,
riotas. Baigęs mokslą, d-ras valstybinės paėmęs, pamiš dėl ko mano sesutė Ena lai
Sketeris apsigyveno Lietu kėj pamatė sustojusius nak ko naktimis atdarą langą.
voje. Bet rusų valdžiai ne voti čigonus. Jis tuojau ir
patiko jo darbavimasis Lie pasiūlė mainyti arkliais. Či
Kariuomenėj per pamo
tuvos naudai ir jį ištrėmė gonas už jo gerą arklį da kas karininkas klausia vie
Rusijon...
vė niekam netikusį arklį. no naujoko:
Pavažiavęs kiek ir pamatęs,
— Af gali man pasakyti,
kad apsigavo, sugrįžo atgal
Bulgarai Lietuvos fron ir, niekam nesakęs, išsirin dėl ko kardas yra lenktas,
te... Fronte Ryga-Dvinskas ko geriausį čigonų arklį, pa o ne tiesus?
rusai paėmė į nelaisvę kele sikinkė ir nuvažiavo.
— Galiu — atsakė nau
tą žvalgų, kurie šiaip-taip
jokas.
Gi čigonai, žinodami lie
galėjo susikalbėti rusiškai.
— Tai dėl ko?
tuvį apgavę ir bijodami, kad
Tai buvo bulgarai...
— Dėl to, kad kardo mak
jis nesugrįštų atsiimti savo
arklio, paskubomis naktį su štis yra lenkta, nes, jei kar
Apdovanota Belgijos ka
sidėjo savo balaganą ir iš das būtų tiesus jo negali
ralienė... Prancūzijos prezi važiavo visai nepatėmiję, ma būtų į makštį įkišti.
dentas Poincare suteikė Bel kad neturi geriausio arklio.
gijos karalienei nugalėjimo
Dievas išgydo, o daktaras
kryžių už jos didį pasišven
ima užmokestį.
timą tėvynei. Ji kiauras die
Laikyk akis atidarytas
nas tarnauja sužeistųjų ka
Šiandie užsilaikymas ma
reivių tarpe. Belgijos kara doj kainuoja kone tiek, kiek prieš šliūbą, o primerktas
po šliubo.
lienė pavyzdinga katalikė.... užlaikymas namo.

Migdolai

IŠVADUOTIEJI IŠ ROBIN MOOR LAIVO

Sutvarkė...
“V-bė” rašo:

New York Times įdėjo įdomų Lin Yutang straipsnį
apie japonų kiniečių karą. Jisai nusiskundžia ir, pasi
rodo, ne be pagrindo, kad šio krašto politikų žodžiai
kažkaip nesuderinami su darbais. Esą dažnai kalbama
apie paramą Kinijai kare su Japonija, tačiau Jungtinės
Valstybės vis dar siunčia savo žibalą Japonijai. Esą:
“Jungtinės Valstybės per pastaruosius ketverius me
tus eksportavo žibalą Japonijai, o Kinijai padrąsinimo
žodžius”. Ir, dėl to, Lin Yutang pabrėžia, kad laikas
sustoti žavėtis Kinija ir pradėti pristatyti jai ginaių
ir bombanešių.
Panašus klausimas buvo neseniai iškeltas ir sąryšy
su britų-vokiečių karu. Visais būdais yra remiama An-

“Dėdė Šamas sutvarkė Kalifornijos streikininkus. Jis
pasiuntė vyrukus su šautuvais ir kulkosvaidžiais. Jis
pasiūlė jiems grįžti į darbą. Ir jie grįžo, nežiūrint ko
munistų agitacijos.
Bet jūs klystumėte, matydami, kad panašūs konflik
tai būtų taip gražiai baigęsi Sovietų Sąjungoje, ar Vo
kietijoj. Ten streikininkai būtų buvę sustatyti pasieniais
ir... paleista švino kruša.
“Hitleris turi daug slaptų kovos priemonių. Vienas iš
tokių Hitlerio slaptųjų ginklų yra komunistai, bandę
sukurstyti darbininkų streikus, parai ižiuojanČius Ame
rikos ginklavimosi pramonę.
Bet, rodos, Dėdės Šamo dėka, šis ginklas Hitleriui iš

Iš nuskandinto Pietiniam Atlantike amerikoniško laivo Robin Moor išvaduotieji pa
imti į Racife, Brazilijoje, ir tenai apklausinėti. Iš kairės pusės: Leit. kom. W. A. Hodgman, U. S. laivininkystės stebėtojas; John J. Benigan, trečiasis laivo oficieras; Kari
Milsen, antrasis inžinierius; Virgil Sanderlin, trečiasis inžinierius; Walter J. Lintthi-

glija2 o tuo targu aplinkiniais keliais ir Vokietija ga-

nagij jau išmuštas”.

cum2 U. S. konsulas.

("PraugaR” Acme tclephoto)
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būtumei kaltas, kad drabu- ’ pirkėja su dažytomis lūpoži.3 jai nepatinka. Privaro mis, jas palietusi kad per
kartais iki ašarų. Bet atei- braukia su raudonu pirštu
na ir labai jautrių moterų per naują drabužį ir palie
kurios supranta, užjaučia, ka — žinokis kaip sau nori.
su kuriomis išsiskirdamos Vyras randa išeitį
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Su
pagarba
visada
žiūrivis
nori
perleisti
savos
tau;
dabar
man
atsiūlės,
mamos
*.
— Galiu pasidžiaugti la
net išsibučiuojame.
Išvertė Ant. Pauliukonis
me į tuos žmones, kurie pa tos žmogui, bet mums šiaip nėra....
bai geru vyro būdu — nors
Konkurencijos triksąi
tekę net į nepakeliamai di taip pasisekė. Kai atvažia Kiti rūpesčiai
(Tęsinys)
' jis turi savo darbą, bet videles sunkenybes niekam ne vome, pirmą naktį turėjau
—
Nelengva
ir
konkurenšame ir man padeda. Jis ir
i
—
Nelengvas
dalykas
nuMes buvome meno istorijos kabinete. Prie stalo sė nori būti našta ir savo, sa- ant grindų miegoti. Ir tai
ciją išlaikyti su didžiosiomis langus pats plauna, kad tik
pirkt
gerą
daiktą,
pataikyt
dėjo bibliotekininkė, maloni, rimta mergytė, vieno pro- i kytumei, kruvinu darbu sten neramiai, mat netoliese gatkrautuvėmis. Jos, kaip sako, nesusidarytų pašalinių išlaiį
pirkėjų
skonį.
Visos
bė

fesoriaus duktė; šiaip tam dideliam kambary nebuvo giasi prasimušti į žmoniš vėkaris, kai sudunda, vis ro
moka visokių triksų; pav., dų, nes nėra iš ko mokėti.
dosi
laužiasi
kokie
gengsteve
^
didmenų
prekybos
įstaiišstato žydai suknelę, vertą
daugiau nieko. Arkadijus priėjo prie didžiulės Laokaono kesnį gyvenimą. Jie dirba
Kartą atėjusi viena pirkė
! gos yra žydų rankose. Daug trejeto, ketverto dolerių ir
statulos ir ėmė j ją akylai žiūrėti, bet aš pastebėjau, kad ir kenčia tyloje, o verta jų' riai.
1 kur suka, kiek gali. Neleng- užrašo kainą 15 dolerių. Pa ja išsirinko suknelę, bet at
jis taip pat seka kiekvieną mano judesį. Aš atplėšiau pilką, bet gilią kasdienybę
rado dėmę. Paimtų drabužį,
Pirmoji biznio diena
i va įr surasti kur kokie <ialaiko kiek lange, o paskui
konvertą, stengdamasi įspėti, apie ką šitam paslaptingam pažinti.
Pirmą dieną atidariau la- tykai pigiau, nes apie tai ge- padaro “nupiginimą” — už jei dėmė būtų išimta. O aš
laiške buvo rašoma. Tiesą pasakius, tikėjausi visko, tik
Imkime vieną pabėgėlių,
taip neturiu laiko. Kartais
jau ne šito: audringo, pašėlusio prisipažinimo, kad mane tikriau — tremtinių šeimą, hai anksti, 7 valandą. Atei riausia žino krautuvių savi rašo sakysim, 5 dolerius.
juk į krautuvę sueina ketu
myli, paremto galybe citatų iš kokių Ųk begalima suran gyvenančią Čikagoje. Anks na moteris su vynu pirktis ninkai, o jie savo konkuren Žmonėms atrodo labai pigu,
ri penki žmonės, noriu vi
o jie paima savo kainą ir
kioti poetų veikalų. “Aš Jus mylėjau jau seniai, nuo am čiau buvo diplomatinėj tar suknelės. Labai jaudinausi, tams nesako.
siems kuo greičiau ir geriau
žių. Kai aš buvau dar tik ketverių metų, jau Jūsų pa nyboje. Vyras su žmona su taip norėjosi parduoti. Kal
Mes tik biznį pradėję su dar uždirba. Mat žmonės patarnauti. Ėmėsi darbo vy
veikslas skrajojo mano sieloj....” Aš negalėjau ištver aukštu išsilavinimu. Įvykiai bėjau ir su moterimi ir su žinojome, kad Amerikoje y- dažnai nežiūri į tą, kokios
ras. Bet kuo jis rūpestin
ti nesusijuokusi, įsivaizduodama ketverių metų jaunikai išstūmė iš normalaus gyve jos vyru, ir pasisekė. Par ra specialios kontoros, ku vertės iš tikrųjų yra tas da
giau su benziną ima dėmę,
tį, nešiojantį savo širdyje mylimosios paveikslą. “Jūs nimo. Džiaugėsi pasiekę lais daviau keletą jau iš pirmos rios nustato ko vertas kiek lykas, bet žiūri į pastatytąją tuo ta dėmė didėja. Nusibo
būkite mano pamiltoji, išsiilgtoji Lilita! Me3 išgyvensi vės šalį, bet iš tos dienos dienos.
vienas biznierius, kiek ga kainą.
do jam kamuotis, tai pakišo
me paslaptingų, nežinomų akimirkų, mes drauge keliau iškilo ir pragyvenimo klau
Pirmas tris dienas buvo lima jam kredituoti. Kartą i —
— Taip likimas nubloškė P® kranu. Išskalbė, išlyginau
sime į Damaską, kad ten, po katedros skliaustais, galė simas. Pinigų nėra, darbų visiškai geras biznis. Bet mums iš didmenų krautuvės!
į... biznieres. Ne tam ruo-, su laidyne (prosu) ir... suktume pasimelsti ir.... apverkti savo laimę!” Ir taip to būtų, bet tik Amerikos pi pavargdavau. Niekada savo per klaidą buvo atsiųsta sve
šiauši, bet gyventi gi reikia. nelė dar žavingesnė pasida
liau, vis panašiu tonu. “O jeigu Jūs atsakysit “ne,” man liečiams, kiti turi tenkintis amžiuje krautuvėje nestovė timų prekių, apie 100 dol.
Krautuvėje nuo ryto devy rė. Kartais jam tenka už
nieko kito nebeliks, tik nusižudyti, nes tada gyvenimas tuo, kas jiems mažiau tin jus. nepripratus, kai per die vertės. Niekas apie tai neži
nių iki vakaro devynių, o šeš lenkti, patrumpinti drabužį,
man jau neturės jokios reikšmės. Taigi, taip ar ne?” — ka. O čia nauji sun-.umai: ną palakstai po cementinę nojo, bet prekes grąžinome.
tadieniais iki 11 vai. Kar nors adatą jis, galima saky
juodavo paskutinis sakinys.
Tas
buvo
pranešta
anai
pa

aslą,
tai,
rodos,
tik
kojos
, ligoninė, šeimos padaugėjitais ir dvyliktos tenka su ti, pirmą kartą paima į ran
Aš nežinojau ką daryti. Tai buvo pirmasis meilės mas
sitikėjimą nustatančiai kon laukti. O čia dar mažą vai kas. Tas savotiškai ir skau
svyla vakare.
torai.
laiškutis, kur± iš viso buvau gavusi savo gyvenime, bet
kutį tenka auginti. Nesu du ir juokinga, bet malonu,
Kvartalas mūsų mišrus.
aš jį įsivaizdavau visai kitokį. Ir į pačią meilę žiūrėjau Veržiamės prie duonos
skumbi kartais nė pavalgy kai vienas kitam padedame,
Ateina daug italių. Su jomis Visi nori būti gražiais
kitaip. Tuo tarpu šis laiškutis ir šitoji meilė man pasi kasdieninės
dinti, reikia bėgt į krautu kuo galime. Pagaliau randi
kalbu itališkai. Tas joms da ir plonais
rodė be galo juokingi, tik buvo nesmagu, kad jis grasi
— Pradėjome sekti skel ro įspūdį. Iš viso, italės ge — Grįžtant prie pirkėjų vę. Jei ryto iki pusės dešim pasitenkinimą ir toje gausy
no nusižudysiąs. Aš norėjau tą dalyką pasvarstyti, bet
bimus, pasakoja ponia. — ros pirkėjos, malonios, net įdomu pažymėti, kad visi tos nepavalgei pusryčių, tai bėje sunkaus darbo — ma
Arkadijus man nedavė laiko. Pastebėjęs, kad aš jau bai
jau būk tikras, kad ir nebe lonu, kad atlieki kas reikia,
Atrandu pranešimą, kad rei dažnai nuoširdžios.
nori būti gražiais ir plonais.
giau skaityti, jis priėjo artyn, įsmeigė į mane savo van
bus kada iki pietų. Vakare malonu sekmadienio rytą nu
kalinga mėgstanti mokslinį Kokios geresnės pirkėjos
Tą jau patyriau. Kartą atė
denines akis, lyg pasiruošęs peštis pirmametis gaidukas,
pavargusi, norėtumei rodos eiti į bažnyčią ir išsprukti
darbą moteris higienos pas
jo pirkti suknelės 74 metų
ir kapų balsu prabilo:
Ateina ir graikių. Reikia
kristi greičiau į lovą ar ant valandėlei į užmiestį, kur
kaitoms. Pati buvau bebai
senutė. Jai jau lyg patiko
— Taip ar ne?
gianti medicinos fakultetą, tik saugotis nepavadinti ita išsirinktoji suknelė, bet ji grindų (mūsų kambarėlis galima gaivintis, tyru oru ir
Aš buvau įsitikinusi, kad jis vaidina, pamėgdžioda darbas, sakau, bus man ar lės graike, ar graikės itale. dar klausia, kaip vyrui pa prie krautuvės toks menkas, žadinti viltį, kad ateis la
mas kažin kurį labai pasižymėjusį savo dramatiškumu timas. Vieną dieną apsitvar Karas ir taip jų santykius tiks. O jos vyras dar už ją kad vienam tenka ant grin- biau saulėtos dienos”.
Kai klausiausi jų sunkaus
dų gulėti). Bet reikia dar
artistą, bet iš to viso, žinoma, išėjo tik parodija. Aš, tu kau, pasigražinu ir einu ieš sumaišė.
pora metų senesnis. Ir se- i
gyvenimo istorijos, rodos,
riu prisipažinti, labai mėgstu tokiose situacijose pagauti koti to darbo. Pasirodo, kad
Sunkiau su airėmis ir o- nutėms tik neduok juodos grindis išplauti, o visų pir
ma sudėstyti prekes, per kaip pasakė vienas Lietuvos
kaip tik tai, kas ir yra jose juokinga, todėl negalėjau su- Į kokia tai firma išgalvojo landėmis. Airėms sunku įspalvos — old looking. Dau
siturėti nenusišypsojusi.
naujos rūšies kvepalus, ku taikyti — tai joms kokia giausiai Amerikoj turi pa dieną berodant išverstas. Ge poetas, stebėjau neišverktą
rai dar jei jos nesuteptos. ašarą jų akyse.
— Arkadijau, jūs numanėte neblogai pajuokauti? — rių viena uncija kaštuoja 13 siūlė negera, tai kas. Paima sisekimo ryškios spalvos.
K. J. Prunskis
dolerių. Visos “paskaitos” ir vėl gražina. Olandės daug Jei įtikinsi, kad drabužis Juk pasitaiko, kad ateina
tariau aš.
— vaikščioti ir įkalbinėti supranta apie siuvimą. Joms padaro plonesnių ir kad jis
Bet tie mano žodžiai padarė nelauktą įspūdį.
žmonėms, kad pirktų. Tokia irgi nelengva įtikti, bet jei patiks ir vyrui, tai, tikriau
— Vadinasi, jūs manote, kad aš krečiu juokus? — brangybė! Kas čia juos mato sąžiningą patarnavi sia, kiekviena moteris jį įij Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti |
mą, vėl ateina. Amerikietės paims. '
atsakė jis, iš piktumo pastiręs. — Na, gerai pažiūrėsim, pirks ir ką gali uždirbti?!
u
koki tai bus juokai! — ir išbėgo iš kabineto.
Vėl ieškome skelbimų. At daugelis labai nemoka, ro
d
Iki ašarų ar iki
dos, kiekvienai moteriai bū
kreipia
mūsų
dėmesį
pasiū

Aš dabar nebežinojau ką daryti.
Paskum išėjau į
pasibučiavimo
tinų dalykų; kitai net sagą
lymas
—
rinkti
laikraščių
vestibiulį, norėdama ten susirasti Arkadijų ir su juo
Krautuvėje
dirba viena,
įsisiūti jau persunkus dai
pasikalbėti. Radau jį bestovint koridoriuj, prie krosnies, prenumeratas telefonu. Pa pas. Kartą viena amerikietė į Būna kartais ir labai sunkių
toj pat vietoj, kur visuomet mėgsta stovėti gražioji blon bandome. Pasirodo, kad be
norėjo greit turėti drabužė dienų. Ateina, išverčia vis
dinė. Ten dabar stovėjo jis užsidengęs rankomis veidus ii skambinant už telefoną ten
ką ir nė dėkui nepasakiusios
ka daugiau sumokėt, negu lių, o dar reikėjo kai ką atSu Laivu — z
virpėdamas visu kūnu. Aš, priėjusi prie jo tariau:
siūlėti, tai mergaitė net pra išeina. Kita paima, grąžina
galima uždirbt.
dėjo ašaroti — girdi, kas gi vėl, dar su priekaištais, lyg
— Arkadijau, nebūkit mažas vaikas. Jūs tikriausiai
"CITY OF GRAND RAPIDS"
nė pats tuo rimtai netikite, ką tam laiškuty parašėte!
Ieškome restorano
Jis atsisuko į mane veidu. Veidas buvo visas pasru
Pradėjome ieškot išnuovęs ašaromis, o jis pats, pasikukčiodamas, į kapryzus mot restorano. Išvažinėjo
įpratusio sūnelio balsu užsispyręs vėl klausė:
me kokį šimtą. Sunku ką
ANTANO LALIO
— Taip ar Tie?
, «
gero rast. Restoranas su eiAlia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka

ŠITAIP GYVENA VIENA TREMTINIŲ ŠEIMA

- Nuotykiai darbo beieškant. - Norėjome įsikurti restorane. - Apie
amerikietes, itales ir graikes. - Kur dažytos lūpos gali pakenkti.

Dienraščio "Draugo'

Ekskursija į Mihuaukee

PARSIDUODA PASLĖPTAS TURTAS! Sekmadienį, Liepos-July 6 d., 1941

— Ne, atsakiau dš, norėdama jam išaiškinti, kad jis nančiu bizniumi kaštuoja
į mane nėra rimtai įsimylėjęs ir kad visa tai yra tik jo 3,000-5,000 dolerių. Kur tiek
poetiškosios vaizduotės padaras. Bet jis daugiau manęs pinigų gausi. Įdomu, kad
neklausė, tik pasileido tekinas laiptais žemyn. Aš dar kai kuriose vietose šeiminini.šgirdau, kaip jis pasigriebė savo paltą ir smarkiai trink- kai laukdami pirkėjų į restelėjo durimis. Aš pasilikau bestovinti su kiek kvailoku toraną susikvietė savo gimiveidu vietoje. Ir tik dabar pamačiau, kad vis dėlto ne nes, pažįstamus, kad tik
viskas buvo komedija, ir supratau, kad jį labai skaudžiai atrodytų gyvesnis biznis. Oi
įžeidžiau. Jei, jau negalėjau prisipažinti jo mylinti, tai, : būtume įklimpę, jei būtume
mažiausiai, turėjau jam tai bent kiek švelnesniu būdu j nupirkę.
s

pasakyti.

* ** ^

P

Eidama namo ir besvarstydama tą nelemtą istori
ją, ėmiau vis daugiau nerimti, o parėjusi, įkritau į dide
lę melancholiją, nes buvau tikrai įsitikinusi, kad Arkadi
jus tikriausiai nusižudys. Tas įsivaizdavimas įvairė man
nepaprastai didelės baimės. O jeigu jis tikrai ims ir nu
sižudys? ----------- Dievas žino, ir ko tik tie vyrai neprasimano! Paskum atsiminiau, kaip jis sekiodavo mane
savo akimis, per paskaitas visuomet stengdavos atsi
segti šalia ir man paduoti paltą; jis man visuomet pir
miausia perskaitydavo savo naujuosius eilėraščius, ku
riuos daugiausia man skirdavo. O aš į tai visai nekrei
piau dėmesio.

IBui daugbfi.1

LIETUVIŠKAS-ANGLIŠKAS
ir
ANGLIŠKAS-LIETUVIŠKAS

ŽODYNAS
Trečias, Išnaujo Taisytas ir Gausiai
Papildytas Spaudimas!

Šiomis dienomis teko mums įsigyti mažą skaičių An

tano Lalio “žodynų”, kurie tikrai yra paslėptas turtas.
Sunku būtų restorane. Iš

Tai yra paskutinieji egzemplioriai šio labai svarbaus vei

virsi, o nežinai kiek ateis.

kalo! Kiekvienas knygynas turėtų turėti nors vieną eg

Laivas Išplauks Iš NAVY PIER 9:30 Vai. Ryte

Nesuvalgys, tai ir mesk. Ki

zempliorių “Antano Lalio Žodyno”! Nėr geresnio Lietuviš-

(Chicagos Laiku)

tą sykį negi paduosi. Už tat

ko-Angliško ir Angliško-Lietuviško Žodyno spaudinto vi

Gr{žta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

pasirinkome Dry Goods krau

soje Amerikoje.

tuvę. Nebūtume

įstengę ją

įsigyti, jei ne gerų žmonių

knygų Amerikos lietuviams.

,

Visi egzemplioriai puikioje padėdyje, su kietais virše

parama.

liais, ir parduodama už prienamą kainą.

Krautuvę nupirkome nuo

žydo. žydai labai vis išvien
eina — jei ir bankrutija, tai

PLATINKITE

šis 834 puslapių “Žodynas” yra vienas iš svarbiausių

"DRAUGĄ"

Žodyno ir kitų knygų reikalais kreipkitės prie:

"D R A U G A S"
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois
IeL CANAL 8010

PILNOS KELIONES
BILIETAI...............

$2.00

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės Į: —

"D R A U G A S"

2334 So. Oakley Avė.

Chicago |
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Chicagos lietuviu pareiškimas
j Valstybės ir jos prijungimas

I

taip žiauriai elgiamasi, kad
didelis jų skaičius neatlaiko
moralinių ir fizinių kančių
ir be laiko miršta arba išei
na iš proto. Nesigailima im
ti į areštą net senyvo am
žiaus garbingi Lietuvos ve
teranai, kuriems net patys
bolševikai negali nieko pri
mesti, o areštuojami vięn už
tai, kad jie lietuvių tautos
veikėjai.
10) Paneigtos visos tau
tos tradicijos, sunaikinti tau
tiniai ženklai, emblemos, vė
liavos ir net mokslinės reikš
mės* senienos* muziejų eks
ponatai iš Nepriklausomy
bės kovų ir kitos tautinės
vertybės. Mokslas ir menas
turi tarnauti išimtinai bol
ševikų propagandai. Iškrei
piama jaunuomenės moralė
ir dorovės supratimas.
Visa kas čia pasakyta yra
tik dalelė tų baisumų, ku
riuos okupantai praktikuoja
šiandien Lietuvoje. Todėl šis
masinis Chicagos lietuvių
mitingas
tinkamai viską
apsvarstęs vienbalsiai nu a
ria:

Sovietų Rusijos pasiuntiniui
Amerikoje.
Šią rezoliuciją paskelbti
anglų ir lietuvių spaudoje.

Antradienis, birž 17, 1941

of America has denounced
the invasion of Lithuania '
by communistic Russia and Ii
refused to recognize the
said invasion and all subseApart Apsaugos, Turime {M 7 c nnn
quent acts committed by tne
Į ATSARGOS FONDĄ Virsim ŪįU U U
merciless occupants of Lith
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
uania; and
PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONDS
U HEREAS under the ocJ$L.
eupation of the invaders,
■■b:. .
■AV1NGS
the Lithuanian people are
being enslaved, imprisoned,
LOAN ASSOClATIONof Chicago
JUSTIN MACKIEIVICH, Pres.
and are enduring desolution
and death; they are being
4192 Archer Avenue
Vlliginia 7/4/
deprived of their basic
ovvnership rights, their pro
perty is confiscated, and all
of their civil liberties are Skaitykite Katalikišką Spaudą
being annihilated; ana

Turtas Virš$G,000,000.00

Prie Sovietl* Rusijos4) Vėlesniuose posėdziuo.
II
se Liaudies seimas nacionaWHEREAS the Lithianilizavo visų Lietuvos žmonių
,
an nation is situated on thė
turtą ir pavede eksploatuoti
,
r
...
shores of the Baltic Sea for
okupantų pastatytąjai vymany centuries, is one of
riausybei. Okupantų valdžia
the oldest nations in the
šeimininkaudama Lietuvoje
world, with a heritage of
žmonių turtu didelę to tur
rich culture and noble trato dalį išgabeno į Rusiją
ditions, and was one of the
arba eikvoja Sovietų Rusilargest and strongest statės
1) kad Sovietų Rusija jos 500,000 armijai sutalpinin Europe in the thriteenth,
vykdydama savo imperialis-, tai Lietuvoje išsilaikyti ir
fourteenth, and fifteenth
tinę politiką birželio 15, ; tuos skurdina bei biednina
centuries; and
1940, didele militarine jėga, Lietuvos darbo žmones, ku
WHEREAS Lithuania was
okupavo Lietuvą ir ginklu rių tėvų ir bočių prakaitu
seized and partitioned by
grąsindama privertė pasi tie turtai buvo sutaupyti.
W HEREAS the invaders
OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Germany and Russia in the and occupants of Lithuania
traukti Nepriklausomos Lie
5) Okupantų valdžia ne
KELNER - PRUZIN
eighteenth century, and du are imprisoning and deprivtuvos Respublikos Vyriausy- tik atima žmonių turtą ir
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Federacijos dabartinė* dar* duokit. Reikia sumušti Bri- klausytojai turės
Napoleonas
smagu “Draugą” ir savaitinį “Lai
buotė daugiausia nukreipta ghton Park “third term aū- mo sykiu įdomaus pasiklau
vą”.
, may atfect the Heart
į Lietuvos vadavimą. Fede ministration.”
Gi»
symo girdėdami Peoples
Vėliausios žinios iš India Furniture Co. reguliarią an
racijos iniciatyva įsteigtas
r: s
Lietuvių Informacijos Biu na Harbor yra tokios: sako tradienio radio programą.
ras Chicagoje, jau veikia. “indijonas” parvažiuos su Šios dienos programa
bus
Šiandie su gedulo pamal
Tik reikia, kad plačioji vi Vyčių Dienos 1941 Chevro ypatingai smagi ir įdomi —
.k
suomenė tuomi susirūpintų let automobiliam. Pažiūrė žavėjančios dainos, drama, domis šv. Margaretos baž
WHOLESALE
J. F. Gribauskas. juokai, smagi muzika, pra nyčioje laidojama automobi
ir savo aukomis paremtų, sim.
LIQUOR
v
lio nelaimėj žuvusi visa šei
nes tas daug pareis nuo vi
DIN1NG
ROOM
SETS
—
PAK

nešimai ir patarimai, o ttį ma — Chicagos policijos
IŠTAIGA
LOK SETS — BIDBOOM SETS
suomenės, jei gausiau pa
visą išpildyti dalyvaus žy seržantas Arthur McGuire,
— RŪGS — RADIOS — KE
FRIGERATORS — WAsHJERS —
rems, tai Lietuvos išlaisvi
mūs talentai gerai prisiren jo žmona ir du vaikai.
MANUELS — STOVĖS.
nimo darbas bus varomas
All Nattomttlj Adverttmd Itema.
gę tai atlikti. Iš Peoples
livežlojame
platesniu mastu.
po visų
Bus palaidoti St. Mary
krautuvės
bus
gerų
žinių
(JldrAgo
Chicagos universiteto fizi
šios šalies valdžios sluoks nių mokslų skyrius paskelbė link “June Bride” didelio iš kapinėse.
jaiuose mes turime simpati vasarinį kursą jauniems vy pardavimo, kuria pasiūlo ne
Seržantas su visais savo I
REMKITE
jų. Mums parodė simpatiją rams nuo 18 iki 26 m. amž. paprastai didelias vertybes namiškiais žuvo jo automo
SENĄ
FACTORY REPRESENTATIVE
LIETUVIŲ
New Yorko valstybės guber mokintis skridikais. Norin ant visokių namams reikme- biliui susidaužus su surrkveDraugą
natorius Lehman išleisda tieji būti skridikais kviečia nų. Patartina nepamiršti pa- • žirniu arti Roswell, N. M. N. KANTER, Sav.
6343 So. Western Avenue
Rep. XXX. I Buvo išvykę atostogauti.
mas proklamaciją, kuria bir mi minėtam skyriuje regis siklausyti.
MUTUAL LIQDOJR CO.
Telefonas REPUBLIC 6051
4707 S. ULalsted St
želio 15 d. skelbiama Balti truotis. Priimami vyrai bai
Tel. BOULEVARD OO14
jos Valstybių Diena. Pana gę mažiausia vienerių metų
šią simpatiją parodė ir Ma- mokslą kolegijoje, arba jurylando valstybės guberna nior kolegijoje. Kursas pra
~
I®
10 Savaičių Prenumerata Siūloma
torius O’Connor. Preziden sidės liepos 1 d. Ford—Lantas Rooseveltas aiškiai sto sing airporte.
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
Rez. TeL VICTORY 2499
U2 VIENĄ DOLERĮ
vi mažųjų tautų, taigi ir
mūsų pusėje. Tačiau ir pa
AGENTAI:
VARTOTŲ KARŲ
brėžė, kad mes patys turi
Jonas Rodinas
SKYRIUS:
me daugiau darbuotis savo
Jomis
Jasinskas
806
West
Slst Street
Štai .duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:
tėvynės išlaisvinimui.
Ant.
Labanauskas
Chicago, III.
Užšisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą”
Tad, mieli lietuviai, šioje
PAS
ii. Kajetvski
Telefonuokite:
už vieną dolerį.
“Shorty”
VICtory 16 9 6
svarbioje valandoje, kada
Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams
VILEIŠĮ
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių
EIK!
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!
Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
ALL MAKIS-NIW.» IUUIU
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi
J)R. PETRAS
I YPEWRITIRS
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę prieteVII,KIŠIS,
liams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
Atstovas
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
A D D I N G MACHINES
pažinimo
prenumeratą
”
už
vieną
dolerį.
Pasinaudokite
ju

— EMALI MONTHIT PAYMIMTS —
biliejaus proga!
Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams
SOLD, RENTED
The Prudential Ins.
Nauja Vieta:
AND REPAIRED
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.
Co. of America
•M •!««„,• IMU •M.TIM MM.aMMM
Užsakymus siųskite Šiuo adresu:
907 WE6T 35TH STREET, CHICAGO
OFKICJS.
iCTAD IVPEWRITER
"DRAUGAS"
175
W.
JACKSON
BLVD
''□IHIV COMPANY

Iš federacijos
Chicago apskrities
susirinkimo

tėvynė parblokšta, raudonų
vilkų draskoma, nesėdėkime
rankų sudėję dejuodami, kad
pasauly teisybės nebėra. Ji
nors šių dienų diktatorių pa
minta, tačiau ateis laikas
kada ji iškils į viršų. Tad
visi dirbkime, aukokime, tu
rėkime viltį ir laimėsime,
nes teisybė mūsų pusėje.

Aliutų

Vyčių Diena Liepos
Ketvirtą

Lietuvių Demokratų
Piknikas Rugp. 10 d.

QUINTUPLEIS
CHEST COLDS

Rad io

IMIfiESTION

Laidojama žuvusi šeima

trapped In the atomach or gullet may act likę a
halr-trigger on the heart. At the flrst sign of dLstresa
emart men and wornm depend on Bell-ans Tablets to
sėt gas free. No lajatlve būt made of thc faatestactlni onedietnea known for aeld Indlgeatlon. If the
FIRST DOSE doean’t prove Bell-ans better. return
bottle to us and rocelre DOUBLE Money Back. 25c.

WHQL£SALE

FUfiMITUBE

BROKER

Jauniems vyrams proga
mokintis skridikais

ALEX ALESAUSKAS & SONS

JUBILIEJAUS PROGA

lei hsvance Reik,

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

M

MILDA BUICK SALES

AU MAUS

(OIUT C. OOIMIATT.

ta* W MAOUON ST.

Phone DfcARBOkN H444

SPITE A-1*20
Home OTftce: Newark. K. J.
RESinTOrrTJA-

5922 W. Roosevelt Rd.
Pboae: Austln 1175

Telefonas: LAFayette 2022

2334 So. Oakley Avė.

Chicago. Illinois

arba saukite CANal 8010

DRKUBKB

Antradieni, tiri 17. 3541

visi dar požymius už pasi-i X J- Kraujelis, sūnus
žymėjimą rašyme, taip pat West Side biznierių Kraujeseptinto skyr. mok. R. Mele- lių ir A. Kazanauskas, sūnus
kauskas ir R. Urbonas. O už Mutual “spulkos” sekr. Ben.
Tėvynės Lietuvos Mylėto
Illinoiso legislatūroje de
geriausius straipsnius apie Kazanausko šeštadienį ir
jų
Draugijos
ir
S.
L.
A.
357
mažuma
Amerikos Legijoną bronzo sekmadienį praleido St. LoPraeitą sekmadienį po-I kitko pareiškė, kad amerikie mokratų atstovų
kuopos
nariai,
savo
sumany

medalius laimėjo H. Cibuls- uis, Mo., ir paplaukiojo ant
piet Soldier Fielde, Grant čiai yra taikos mylėtojai. visą laiką sklandžiai dirbo
mu,
savo
tarpe
parinko
ir
kytė ir R. Urbonas.
Mississippi upės ekskursiniu
parke, įvyko “Americanism Bet jie nieku būdu neleis su respublikonų dauguma
per M. Zizūną konsulatui pri
įvairiais
valstybės
reikalais.
X M. Panelės Gimimo nePaPra8to Huk’ĮMO laivu s
Day” iškilmės.
Daugiau išgęsti amerikoniškiems ide
statė sekančias aukas Lietu
X
Šiandie šv. Adolfo —
Vieni
kitų
sumanymus
rėmė
S. Admiral. J. Kraujelis ža
kaip 50,000 žmonių dalyva alams. Jie atkakliai gins
parap., Marųuette Park, mo
vos tremtinių šelpimui*
vardadienis
muz.
Adolfo
ir
reikėjo
tik
džiaugtis.
Ti

da dalyvauti ir “Draugo”
vo. Gausingesnį žmonių su- kiekvieną savo laisvę nuo
kyklą
baigusieji
praėjusį
M.
Zizūnas
aukojo
$3.00.
Mondeikos, Šv. Antano pa
kėtasi, kad taip vyks iki pat
ekskursijoj liepos 6 d. į Milplūdimą sutrukdė blogas agresorių kėsinimosi.
sekmadienį
iš
klebono
kun.
J.
Kundrotas
ir
B.
Mus

rapijos, Ciceroj, vargoninin
šios sesijos galo — birželio
oras.
A. Baltučio rankų priėmė vvaukee.
Mayoras Kelly energingai 30 d., kada paprastoji sesi teikienė aukojo po $2.00, B. ko. Ilgiausių metų!
Tačiau paruošta progra smerkė Hitlerio ir kitų dik
i diplomus. Ta proga seselės
X T. ir O. Aleliūnai, žino
Janulis aukojo $1.20.
X Šv. Jurgio parapijos mokytojos buvo suruošusios mi Bridgeporto veikėjai įsi
ma buvo sklandžiai vykdo tatorių užsimojimus įsigalė ja bus uždaryta.
Po $1.00: O. Pereckienė,
mokyklos mokslo metų už puikią programą.
Nelaimė davė žemesniųjų
ma. Demonstracijomis pa ti pasauly su savo bedieviš
gijo naują automobilių, ku
J. Bondonis, J. Zirolis, J
gerbti nauji piliečiai. Reik komis idėjomis. Jis pažymė rūmų pirmininkui Schnack- Urba, J. Valonis, J. Pečiu- baigimas praeitą sekmadie
X Petraičių, senų ir žino riuo ir “Draugo” reporte
nį
praėjo
dideliu
pasiseki

ku
šta nuoširdi ištikimybė ša jo, kad diktatorių idėjos ne enbergui iškelti bilių,
kėnas, G. Nikštela, J. Bette
mų West Side gyventojų na riui teko malonumo pavaži
mu.
Išpildyta
įvairi
progra

liai ir vyriausybei. Smerkta suderinamos su amerikoniš riuo siūloma sudaryti legis- O. Yaškūnienė, P. Yakševi
muose praeitą šeštadienį ir nėti. O. Aleliūnienė yra
ma.
Prelatas
M.
L.
Krušas
latyvę komisiją ir ją įparei
įvairių rūšių izmai, kuriems kuoju gyvenimu.
čius, S. Grebelis, O. Plukiesekmadienį atsitiko taip, kaa “Draugo” bendradarbė, DKK
goti nuolat studijuoti Cook nė, P. Kirša, P. Mudeiis, P. 36 baigusiems mokyklą iš
neturi būti vietos amerikie
narė.
Prelatas Flanagan nuro apskrities lokalinių valdžių
dalino diplomus ir kitus po retai kada kur atsitinka, bū
čių tarpe.
Gumuliauskas. A. Konckis,
X K. Kalnis, Aušros Var
žymius. Už aukščiausį moks- tent šeštadienį duktės Ma
Kalbėjo
gubernatorius dė, kad pavojingi priešai vei finansinį stovį.
J.
Drabulis,
P.
Drasutienė,
rytės
vestuvės
su
Chester
tų parapijos komiteto na
lą Šv. Kazimiero akademi .
Komisijos sudarymas su
Green, mayoras Kelly, pre kia mūsų eilėse.” Prieš juos
B.
Pečeliūnienė
ir
V.
Mikujos
stipendiją
gavo
Teres
ė
Bertoh,
o
seknmdienį
sūnaus
rys, šiomis dienomis pasauk
latas Flanagan ir flatų džia- reikia atkakliai kovoti. Nes galvotas, kai Chieago parkų liūnas.
Stasio
parapijos
mokyklos
tas Dėdės Šamo atlikti ka
Puišytė.
nitorių unijos prezidentas jie grasina amerikoniškiems distriktas, sanitarinio per
Po
50c:
P.
Radzevičius,
J.
užbaigimas.
Vyriausias
Pet

rinę prievolę. Laikinai su
McFetridge. Šios unijos pa idealams. Anot prelato, tų kaso distriktas ir mokyklų Rubis, P. Kaupienė, P. Ka
X
Dievo
Apvaizdos
para

raičių
sūnus
Juozas
dabar
stangomis buvo surengtos priešų daugiausia yra tarp boardas legislatūros reika tinas ir A. Dominas. A. Šat pijos mokyklos mokslo me advokatas vedęs M. Žibaitę, stojo Rockford, III., stovyk
lose. Iš čia su kitais bus
lavo skirti vadinamas pa- kauskienė — 30c.
iškilmės. Kalbėjo dar ir kiti. organizuotų darbininkų.
tų užbaigimo aktas labai antroji duktė ištekėjus už siunčiamas toliau.
Flatų džianitorių unijos pre
Chieago City Opera Com gaikščiuotas (pegged) išlai
iškilmingai atliktas pereitą J. Glebausko — visi gyvena į
Viso suaukota $31.00.
zidentas pareiškė, kad šios pany dainininkas giedojo das, nes toms paskiroms
X Povilo šaltimiero radio
Už nuoširdžias ir lietuviš- į sekmadienį parapijos svetai- West Side, netoli gimtinio
valdžioms,
kaip
tvirtinta,
unijos visi nariai yra pilie “The Star-Spangled Banner”
klubas sekmadienio vakarp
kas aukas dėkojame Lietu- Į nėję. Po gražios programos, namo.
čiai ir jų tarpe nežinomi jo ir Viešpaties Maldą. Apie neužtenka apturimų regulia- vos tremtinių vardu visiems kurią išpildė mokiniai, išturėjo bankietą ir šokius EX Elena Cibulskytė, duk
ki izmai.
4,000 ROTC kadetų turėjo rinių taksų.
vergreen Country Club, ku
aukojusiems šiam svarbiam dalinta diplomai 13 baigu
tė senų West Side gyvento
Kadangi Chieagoj ir Cook reikalui.
Gubernatorius Green tarp paradą.
siems 8 metų kursą; jų tar jų ir veikėjų Cibulskių, už riems grojo L. Šimučio, Jr.,
apskrity vyrauja demokra
orkestrą.
Tai yra gražus ir sektinas pe buvo 3 mergaitės ir 8
tai, tad legislatūroje demo pavyzdys kitų organizacijų berniukai. Kalbas progai pri pasižymėjimą moksle Aušros
Arkivyskupas
X Mureikiene, nauja biz
Vartų parap. mokykloj lai
kratai atstovai sukėlė triuk nariams.
taikintas pasakė kun. kleb.
mėjo Šv. Kazimiero akade nierka Marųuette Parke (W.
ragina remti U.S.O.
Louis Wengel, Ruth Yus- šmą ir pranešė, kad jie at
Lietuvos Konsulatas,
A. Martinkus ir svečias kun.
69th St. netoli S. Rockwell
kakliai kovosią
prieš tą
30 North La Šalie St.
K. Rėklaitis. MIC. Ta pačia mijos stipendiją. Be jos, dar St.) turėjo šaunų balių savo
Chicagos arkivyskupijos kouskas, 26—21.
De
Anton Tomanauskas, An- Schnackenbergo bilių.
Chieago, Illinois
proga susirinkusieji skait viena duktė ir sūnus lanko vyriausiojo sūnaus mokyk
visose bažnyčiose rytoj bus
mokratai sako, jie esą prie
lingai parapijiečiai išnešė High School.
skaitomas Chicagos arkivy toniette Gasraitis.
los užbaigimo proga. Jis bai
šingi,
kad
kokia
nors
komi
Thomas*
W.
Ervin,
Stella
Vagys
įsilaužė
į
automo

protesto
rezoliuciją
prieš
skupijos ganytojo J. E. Ar
X Febronija Klikūnaitė, gė Gimimo parap. mokyklą.
sija
kištųsi į demokratę bilį, priklausantį Clarence Lietuvos okupaciją.
kivyskupo S. A. Stritch laiš Kasnausky, 46—33.
žinomų West Side gyvento
X Pas bizn. Sinauskus,
Alex Andrulis, Jr., Milda tvarkomus finansus.
R. Fidlar iš Kansas City.
kas.
Arkivyskupas ragins
X Aušros Vartų parapi jų J. ir J. Klikūnų duktė, turinčius taverną prie 23 PI.
Gubernatorius
Green
pra

Viską pagrobė. Paliko tik
tikinčiuosius remti United Obolkovitz, 28—25.
baigusi Aušros Vartų parap.
neša, kad jis tą bilių re- vienus viršutinius naujai iš jos mokyklą šiemet baigė
ir So. Leavitt St., vieši LiThomas
E.
Mulvihill,
Stel

Service Organization vykdo
mokyklą žada siekti aukšpenkios
mergaitės
ir
vienas
miąs šimtu nuošimčių, ka skalbtus marškinius.
nauskienės sesers sūnus A.
mą kampaniją visoj šaly su la Girdauskas, 24—31.
bernaitis:
H.
Cibulskytė,
T.
'
tesnio
moksl
°'
Sflnus
Phil
Klimaitis su žmona, atvykę
Stanley W. Kazimenas, Es dangi visuomenė turėtų ži
Anot Fidlar, vagiliams te
rinkti 10,765,000 dol. fondą
lips lanko Loyola universiiš Washington valstybės.
noti, kam yra reikalingos ko 1,000 dol. vertės žiedas, Akavickaitė, F. Klikūnaitė,
pašauktų tarnybon jaunų telle Danbor, 23—27.
tete medicinos fakultetą.
pagaikščiuotos
išlaidos ir 500 dol. vertės drabužių ir D. Markevičiūtė, I. Žičkaitė
X Šv. Antano parp. pik
vyrų rekreacijos centrams Edvvard Waitkus, Helen
X
St.
Gabaliauskas
sek

kaip
jos
suvartojamos.
Zedeikis, 27—19.
ir S. Petraitis. Be diplomų
25 dol. pinigais.
nikas, kad ir buvo šalta lr
įkurti.
Daugumą
atstovų
legisla
madienį
per
P.
šaltimiero
Harry Balkauskas, Jose
lietinga diena, turėjo aaug
Minėto fondo sudarymu phine Capriotti, 22—18.
tūroje sudaro respublikonai. Jr
radio valandą pasakė gerą žmonių, gerai pavyko.
darbuojasi bendrai katali
ir mėsrsta AMBROSIA Alų. bet, prie lo išdirbėjai nu
Stanley Mažeika, Barbara Gubernatorius norėtų žino
kalbą apie Lietuvos okupa
kai, protestantai ir žydai. Valauskas, 24—23.
ti, ar jie visi yra savo par
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurj užvardino NEC
PLATINKITE “DRAUGĄ M
ciją.
TAR.
Šis
Alus
yra
pagamintas
iš
importuotų
pirmos
rūAnthony A. Royce, Anna tijai ištikimi ir nuoširdūs.
Arkivyskupas pareiškia,
Balsuojant šio. biliaus klau
kad jauni kareiviai reika Mažeikas, 33—30.
lingi dorinės rekreacijos
Walter Mickus, Vietta Be- t simu, taigi, ir bus patirtas
respublikonų nusistatymas
centrų greta stovyklų, ku durski, 23—21.
DISTRIBUTOR
riose jie tarnauja. Vyriau
Russell E. Sager, Melany ir nuoširdumas.
OF
sybė parūpina tik patalpas. Zuszstis, 27—28.
Praeitoji visa savaitė bu
Visuomenė turi parūpinti
George Yankavvskas, Ka15
vo lietinga ir šalta.
Daug
therine Romanos, 61—52.
reikalingus įtaisymus.

Legislatūroj triukšmas Aukos Lietuvos
dėl finansinio biliaus tremtinių šelpimui

'augiau kaip 50,000 dalyvavo
"Americanism Day" iškilmėse

mu

Kuria šeimos židinį

LEO NORKUS, Ir.

lijo.

Šį

sekmadienį

Ambrosia & Nectar

tikrai

buvo šaltoka. Šaltas oras ir

Automobilių aukos
Praeitą sekmadienį Chiea
goj ir apylinkėj automobi
lių nelaimėse žuvo 7 asmenys.
• į

^Scratchint

Relieve
ItehFait

linojimas pakenkė išvažiavi

Forquick reliei from itching uf eczema. pimples.
athlele’s foo’. seabies, rashes and other externally caused skin trouhles. ūse tvorld-famous,
Cuoling. antiseptic. liquid I).D. D Pretcription.
Creaseless, stainless, Soothes irritai ion antį
qmckly stops intense itching. 35c trini bottle
proves it, or your money baik. Ask your
druggist today for D. D. D. PrljcriPI ioh.

tvirtina, kad šią savaitę die

— “THAT LITTLE GAMEn •••

•fMcnųBitli

mams.

Federalinis

oro

biuras

nos būsią jau giedresnės ir

grįšiantis šiltesnis oras.

KNYGOS! KNYGOS!

BEERS

Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos
literatūros ir poezijos rinkiniu. Dabar komunistų valdžiai
užkirtus kelia lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol
jų dar lieka.

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chieagoj. Visi geria
šies produktų.
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite
greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd.

Tel. Monroe 0808

And Then It Happcned
AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant. Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:
nown» DOCK WOQL
1. Sutaupysite 40% kūro;
CoiKtOAOD
2. Apsaugo gyventojų sveikatą;
F
faaftATiM B
3. Padidina namų vertę;
3arr*o»-30i» m Gok Fl 4. Taupo namų šilumą;
ibbous
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LITERATŪRA
JONO BILIŪNO RAŠTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi....... $1.00
ŽEMAITES RAŠTAI. I t.. Vilnius, 1914 m. 390 pusi....... $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, II t., surinko Dr. J.
Basanavičius, 260 pusi..................................................$1.00
PRAGIEDRULIAI. III t.. Vaižeanto, 290 pusi.............. $1.00
VAIŽGANTO RAŠTAI IV t.. (Vilniaus ir Kauno laiko
tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi..............................$1.00
V. KRĖVĖS RAŠTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
puslapiai .......................................................................... $1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t.,
(1914-1916 m.) ............................................................. 75c
MAŽTOSTOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi...................... 75c

EILCRAŠČIAI
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SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
225 pusi. ......................................................................... $1.00
VAINIKAI, Našesniosios Poezijos Antologija, ParuoSė
K. Binkis. 230 pusi......................................................... $1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi.......................... 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi............. 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RAŠTAI, Sutaisė
J. Šlapelis. 90 pusi ........................................................... 50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liūdas Gira. 65 pusi.......................... 35
RUDENS ATDAT. A. Jakštas. 100 pusi .......................... .35
GAMTOS PRTLYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen ............................................. .35
MEILE. M. Gustaičio, 1914 m.................................................. 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m.............................................. 25

5. Duoda gerą apsaugą nuo
gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.
.dpakuičūJuim/M Dykail
F.H.A.
Umokėjtmna.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS

"DRAUGAS"

CHICAOO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė.

Republic 6051

tVirahonM: 9401 Bo. Stony Island Avo^ Ul

jL

2334 S. Oakley Avė.

Chieago, III.
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