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VOE. XXV

U. S. Kariuomenė Aviacijos Dirbtuvėse

kumpai

P. T.
GYVYBINE JĖGA
Įdomių žinią skelbia “The
Register” Nr. 22: Katalikų

skaičius pasaulyje auga

tai žymiai didesniu

ir

tempu,

Prezidentas pasiuntė 3,000
kariuomenės palaikyt tvarką

Karo pozicijos

Anglams vyksta
kovos Sirijoje

Darbininkai turės dirbti ar

JERUZALE, birželio 9 d.

eiti kariuomenėn

negu apskritai žemėje didė — Šiandie anglų ir “laisvų

»

ja žmonių prieauglis. Pasku jų prancūzų” kariuomenė už
tiniame šimtmetyje katali ėmė dar kelis Sirijos mies

9 d. —

didesnis už bendrą žmonijos apie 25 mylias Sirijos gilu

priežasčių:

Beiruto radio praneša, jog

sėkmingai dirbdamos katali

paskutiniosiose kovose Siri

svarbiausių

kų misijos laimėjo daug nau joje “suimta 140
jų narių, ir antrą, katalikai,

šei

vesdami drausmingesni

mos gyvenimą, mažiau negu

Vokietijos

parašutininkų, jų tarpe vie
nas pulkininkas”.

tion

dirbtuves,

CIO

pikietininkų

2,500

jog pagal Prezidento Roose

pradėjo

velto instrukcijas kariuome

kai

riaušes su Los Angeles poli

nė perėmė dirbtuves.

cija.

Kviečią darban

Kareiviai,

Beiruto prancūzų karo va

apsigiknlavę
Po

kitos bendruomenės praran dovybė praneša, jog prie Le

da per vad. gimimų kontro bano krantų

lę.

prancūzų

destrojeriai sunkiai

Nori, kad Amerika

sužalo

jog

Nacionalinė Maitinimo kon Sirijoje sutinkama labai ne
ferencija konstatavo, kad nuoširdus ir silpnas pasiprie
dabar per reliefą Amerikos šinimas. Kai kuriose vietose
Jungt. Valstybėse duodama siri j iečiai džiaugsmingai su

('‘Draugas"

Britų ir “laisvųjų” prancūzų kariuomenės susimetė pulti

Prancūzija nesipriešino nacių
okup<lacijai, sekr. Hull

NEW YORKAS IR ČIKAGA

GIBRALTARAS, birželio 9

d. — Autoritetingi Gibralta

Girdime, kad New Yorko
valstybėje ruošiama Baltijos
bus

kurios

įspūdingai

metu

prisiminta

tų kraštų okupacija ir gy
ventojų kančios.

Atatinka

mi paminėjimai

numatomi

viešuose susirinkimuose

ro anglų sluogsniai šiandie

griežtai

užginčija

Italijos

karo vadovybės pareiškimą,

9 d. — Leviton Manufactu-

nepakliūtų ring Co. streikuoją

Pasaulyj

jog

Dirbtuvėse šiuo metu yra

zidentą Rooseveltą, kad vy

nės.

dirbtuvių

riausybė perimtų

tvarkymą “tautinės

Kompanijos
Manufacturing

gaminama

dirbtuvėse

įvairiausi

elektriniai

įran

kiai.

Kindelberger

prezidentas

šiandie įsakė

American

North

Aviation

dirbtuvių 12,000 darbininkų

grįžti į darbą paprastu lai
Brotherhood

(AFL)

ku.

|

Workers

Electrical

of

Užimdami dirbtuves karei

viai maršavo ginkluoti nuo
gerovės gais durtuvais.

naudai”.

Co.

kariuome

apsau

visuomenės

Leviton

dauguma

darbininkų grįš, į darbą.
su viršum 3,000

International

WASHINGTONAS. — Ats
tovų rūmai priėmė įstatymą,
kuriuo sekr. Ickes perleidžia
ma kontroliuoti visą sprogs
tamųjų gaminių industrija.

darbi

Tikimasi,

ninkai šiandie kreipėsi į Pre

gos ir

ROMA. — Vyriausybės
pranešimu, nuo karo pradžio
tikinusios, kad Prancūzija
je Italijos kariuomenės nuo
peržengusi talkos sutarties
stoliai siekia 245,075 karei
ribas savo bendradarbiavi
vių.

Vokiečiai seka
įvykius Sirijoj

kraštų dieną,

Acme telephoto)

Siriją, kad ji

naciams. Vieni ir kiti dviems kolonomis veržiasi Beiruto ir Damasko link.

WASHINGTONAS, birželio
maisto 4,000,000 neturtingų tinka anglus.
9 d. — šiandie
pas sekr.
žmonių. Tačiau žymiai didės
.i ■ • »
•» » •Šiose atakose anglai
ir
nis skaičius
Amerikiečių “laisvieji prancūzai” plačiai Hull lankėsi Prancūzijos am
(esą apie 40%) nepakanka panaudoja ir aviaciją. Ata basadorius Henri-Hayes, ku mo su Vokietija politikoj.
Sakoma, jog Hull taip
mai maitinasi. Nac. Mait. kose anglų ir “laisvųjų pran riam sekr. Hull pareiškęs,
konferencija, kaip praneša, cūzų” dalyvauja apie 20,000 jog Jungtinės Valstybės įsi- pat pareiškęs Prancūzijos
ambasadoriui, jog Prancūzi
“The Commonveal” numato kariuomenės.
jos neįstengimas apginti Si
paramą maistu dar išplėsti,
Kai kurie prancūzų sluogs
rijos nuo vokiečių privertė
duodant jo visoms šeimoms, niai nugąstauja, jog
dėl
anglus ir “laisvuosius pran
kurių metinis uždarbis ma šių atakų Vichy vyriausybė
BERLYNAS, birželio 9 d. cūzus” imtis invazijos.
žesnis kaip 1,000 dolerių. gali atvirai prisijungti prie
Sekretorius pabrėžė amba
— Vokiečių sluogsniai pa
Gražus sumanymas, jį įvyk Romos-Berlyno ašies.
reiškia, jog anglų atakos Si sadoriui, jog Sirijos klausi
džiusi Amerika savo socia
rijoje susitinka smarkų pa mu prancūzai nesiėmę jokių
liniu aprūpinimu pralenks
Užginčija italų
sipriešinimą, bet jie kartu žygių ir neparodę jokio pa
visą pasaulį.

atakas Gibraltare

bą Jis jiems garantavo “pil
ną saugumą ir apsaugą”.

nuo Damasko ir Beiruto.
Šie pranešimai sako,

Įeit.

000 darbininkų grįžti į dar

NEW YORKAS, birželio

— Pranešama, jog anglų ir

VARGO ŽMONIŲ
REIKALAI

valandų

šaukimą, kuriuo ragina 12,-

perimtų dirbtuves

binės jėgos augą ir jai pri 40 mylių nuo Damasko
LONDONAS, birželio 9 d.
klauso didelė ateitis, ar kas
“laisvųjų prancūzų” kariuo
menė yra jau apie 40 mylių

dviejų

pulk. Branshaw išleido atsi

du

Katalikų Bažnyčios gyvy jo Anglijos du karo laivus.

to nori, ar nenori.

dirbtuves.

Jungtinių

Šiandie

Leit.
pulk.
Charles E.
Valstybių kariuomenė perė
Avia- j Branshaw tuojau pareiškė,
mė North American

prieauglį. Tas įvyko dėl dvie moje.
jų

birželio i durtuvais, apsupo Inglewood

LOS ANGELES,

kų prieauglis net 43% buvo tus ir šiuo metu jie jau yra

pareigūnai pasiuntė

WASHINGTONAS, birželio
ku 9 d. — Prezidentas Roose
rioje jie pareiškia, jog jis veltas šiandie oficialiai įsa
turėtų imtis panašių žygių kė
kariuomenei
užimti

Prezidentui

prieš

telegramą,

Leviton

kaip kąd

kompaniją,

padaryta

North

North

Aviation

American

kompanijos dirbtuves Ingle-

LONDONAS. — Karo mi American Aircraft korpora
wood, Calif.
nisterija praneša, jog įeit cijos atžvilgiu.
Prezidento įsakymą telefonų
gen. sir James Marshallvadovaujančiam karininkui
Cornwall paskirtas anglų ka
perdavė karo posekretorius
Sirijoj paskelbė
pažymi, jog šiuo tarpu dar sipriešinimo prieš vokiečių riuomenės štabo Egipte vir
Robert Patterson.
negalima nuspręsti ar Siri žygius, nors buvę visai aiš šininku.
apgulos būtį

jos esama apsauga bus už

stipri

tenkamai

sulaikyti

sudaryti Sirijoj bazes

tolimesniems žygiams.

angus.

Šiuo momentu

Vokietija

jog italų orlaiviai birželio 5

“tik susidomėjusi stebi Vy

dieną bombardavo Gibralta

kstančius politinius ir kari

rą.
Pranešimai iš

nius

veiksmus”,

pareiškia

Algeciras, jie.

Sprendžiamasis
karo momentas,

Mussolini

ir

Kiek anksčiau šiam Pre

ku, kad vokiečiai stengiasi
savo

zidento žygiui pritarė visas

WASHINGTONAS. — Rep.
Dies šiandie pareiškė, jog
North American Aviation
dirbtuvių streiko komiteto
keturi nariai yra komunis
tai.
•

DAMASKAS, birželio 9

d.

— Vakar visoj Sirijoj pas

Tuo

kelbta apgulos . būtis.

administracijos kabinetas.
Pranešimai iš Washingtono sako,

jog

kariuomenėn

būdu Sirijoj įvesta aštri ka šaukimo komisijos generali

nis biuras įsakė

rinė valdymo forma.

Pranešama, jog prancūzų
kariuomenės Lebane

vadas

peržiūrėti

šaukiamųjų kariuomenėn vy
rų klasifikaciją ir

praneša,

Ispanijoj, sako, jog nežino
Tie patys sluogsniai pa
ROMA. — Etiopijoje te- dar prieš anglų atakas pabė jog tie vyrai, kurie buvo lai
bažnyčiose.
mos valstybės orlaivis nume brėžia, jog šiuo momentu ‘ ROMA, birželio 9 d. — bevykstančios aršios kovos gęs pas anglus į Palesti kinai paliuosuoti, nes jie bu
Čikaga — išeivių lietuvių
Pabėgęs
komendan vo reikalingi apsaugos in
tė bombų ant Ispanijos mie Sirijoje vokiečių kariuome šiandie Mussolini pareiškė, tarp Italijos paskirų kariuo ną.
sostinė. Jos lietuviškoji vi
tas pulk. Medawwar yra dustrijai dabar turės stoti
nės nėra ir Sirijos klausi jog “karas šiuo metu yra menės grupių ir anglų.
stelio Estapona.
suomenė,
tikime,
nesileis
pasaulių
pirmasis vietos
aukštųjų kariuomenėn, nes jie nusto
mas yra grynai Prancūzijos kovų tarp dviejų
•
naujorkiečių
nukonkuruo LATVIAI, ESTAI IR MES
pobūdžio" ir šiuo momentu
karininkų pabėgęs pas ang jo dirbę. ,
ir Anglijos reikalas.
Baltijos Amerikos draugi
SALT LAKE -CITY. —
jama ir aktyviai pasireikš
jis “pasiekė
sprendžiamąjį
lus ir padėjęs kitiems pa
Šis pareiškimas padaryta
I
Vakarinėj Wyoming valsty
tą dieną numatytuose žy jos bankiete lietuvio kun. J.
momentą”.
sąryšyj su kilusiu streiku
bėgti.
Balkūno pasakytąją
kalbą
bės dalyj ieškoma dingusio
giuose.
Šį pareiškimą Mussolini
North American Aviation
“Baits after the War” išti
kariuomenės
bombanešio,
dirbtuvėse Californijoj.
padarė rašydamas Italijos
sai atspausdino Latvių ir
kuris iš Salt Lake City ture
laivyno žurnale Prore Arma
APIE BARUS IR
jo atvykti Chieagon. Orlai
Estų Informacijų Biulete
ALEKSANDRIJA, birželio
te, kuriame jis giria Italijos
KNYGYNUS
viu vyko šeši asmenys.
niai. Kad būtų tą padaręs 9 d. — Po smarkių vokiečių
laivyno drąsumą,
romėnų
Čikagoje pradėta plati ak koks lietuvių inform. biule bombanešių atakų šiandie
BUDAPEŠTAS, birželio 9
•
stoicizmą ir pasiryžimą.
ciją prieš moteris, mėgstan tenis — neturime žinių, ne tūkstančiai
Aleksandrijos . šiuo laiku Italijos laivy
CHICAGO. — Pranešama, d. — Vengrijos spauda šian
čias sėdėti prie babo. Mote turime juk nė informacijų civilių gyventojų
pradėjo
LONDONAS, birželio 9 d.
nas švenčia laivyno dieną, jog liepos 1 dieną Cook die praneša, jog pereitą ket
rys gi sako, kad joms niekas biuro kurs tokius biuletenius kraustytis iš šio strateginiai
spro — Pranešama, jog anglų la
kuri supuola ir su Italijos County karo tarnybai įsire virtadienį įvykusiam
negali to drausti, nes jų ly leistų.
svarbaus Egipto uosto.
naujų vyrų apie gime senoje Smederovo tvir kūnai pereitą naktį sėkmin
įstojimo į karą metine su gistruos
gios teisės kaip ir vyrų. Įdo
Bloga pasilikti
paskuti
Paskutiniojoje
bombane
tovėje, netoli Belgrado, žu gai atakavo Esseną ir Dort
27,900.
kaktimi.
mu, ar moterys lygiai taip niais, bet būtų dar blogiau šių atakoje, kurios labiau
vo apie 5,000 žmonių.
•
mundą, Vokietijoje.

Kraustos gyventojai
iš Aleksandrijos

Katastrofoj žuvo

5,000 žmonių

Anglai atakavo

Esseng, Dortmundą

veržiasi neatsilikti nuo vyrų kitų nepasivyti. Informacijų siai

ANKARA. — Britų vado
Sprogimo metu sunaikin-'
Debesuota ir lietus, šiau vaujama arabų kariuomenė ta 90 pilnų amunicijos va
bibliotekose, mokslo ir švie biuras turi kuogreičaus pra uosto apylinkėje, kur tuo lai
timo įstaigose
bei
darbe, dėt veikti ir skelbti pasau ku buvo Anglijos ir Graiki rryčių vėjai.
iš apie 20,000 ar 30,000 žy gonų.
Saulė teka 5:14 vai., sau giuoja
Aleppo aerodromo
kaip neatsilikti nuo vyrų ba liui apie brolių kančias tė jos karo laivai, Aleksandri
Šios katastrofos priežas I
joje žuvo šimtai žmonių.
lė leidžias 8:25 vai.
linkui.
vų žemėje.
čių nepranešama.
i
ruose ?!
buvo

♦

sukoncentruotos

Aviacijos ministerijos pra

nešimu, anglų

apmėtė

bombanešiai

bombomis

Ruhro

krašte dirbtuves, dokus
geležinkelius.

ir

i
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Įvairūs įvykiai
Sioux City, lova. — Ge
gūžės 12 d. ėmė šliūbą An
tanas Slyžis su Leoną Petroniūte. Kadangi Petroniūtė
buvo choristė, visas choras
jai pagiedojo per šliūbą, o
Marijona Adamonienė solo
“Ave Maria’’. Altoriai buvo
papuošti gražiai. Žmonių da
lyvavo skaitlingai.

Gegužės 14 d. mirė Jonas
Papievis. Liko žmona, trys
dukterys ir du sūnūs. Ve
lionis buvo vienas pirmuti
nių čionai lietuvių. Buvo biz
nierius; paliko kelis umus
nemažos vertės. Velionis bu
vo labai gražiai palaidotas
su katalikiškomis apeigomis,
kurias atliko mūsų klebonas
kun. Jurgis Čėsna. Laidotu
vėse skaitlingai žmonių da
lyvavo.

Kada tave juodina ir pik
ti liežuviai varsto, nesigink
karščiuodamasis.
Nekaltu
mas yra pratęs ramiai gin
tis. — Šv. Ignotas.

SR. J. J. SIMONAITIS

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

2423 W. Marguette Road

Telefonas REPubiic 7868

4045 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo fl iki 8 vai. vak
Nedėliomis pagal sutartį.
Office tel YARda 4787
Namą tel. PROspeet 1930

Tel. YARda 5921.
Res.: KENwood 6107

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vsl. nuo 1—3; nuo fl:30—8:30

756 YVest 35th Street

LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

Jaunieji gerai
pasirodė

Prakalbos apie
Lietuvų

PASKOLA

IMUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION!
TH.: CANAI. »f»R7

Mokame 3’/2% Dividendų
Ben. J. Kazanauskas, See.

T niT D,000,000.00

Baltrušaitis.

O.

rapijos mokykloje įvyko pa
margintas gražia meno prog
rama, mokslo metų užbaigi
mas. Tarpe užbaigusiųjų
mokslą šioje mokykloje yra

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
j—4 ir fl;30—8:30 vakare

Glasses - Akiniai

PHYSICIAN AND SURGEON

Ofiso teL OANal 2346
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9
Trediadianlale pmt&i suurų,
Rea. Tėti BOMOOCh HM

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

Philadelphia, Pa. — Bir Teisingai prirenkame aki
želio 5 d. Šv. Andriejaus pa- nius. Patarnauja prityręs
lietuvis daktaras - optometristas.
Akių
egzaminavimas dykai.
RED-ITCHY-SCALY
Akinių kainos:
Full view style — $6.95
Bifocals — biskį daugiau.
Paprasti akiniai po $2.95
Effective Home Treatment

ECZEMA
Promptly Relieves Torturel

' Pirmas užtepi man «i stebėtinu
ŽEMO—.laktam.
liraMa*.—tuojau
sustabdo nepakenflamg nležėjlmg
galvos Ir tuojau*pradeda sugi>mą jautrios odos. Stebėtinai sek*
mingas per virš 30 metui Gauna
mas visose vais-

____ „ŽEMO

Bukite Malonus
SAVO AKIMS
viena pora aklu visam n-

rik
venlmul. Saugokit Jaa. letadaml
IHekvamlnaotl jaa moderntiklauata
metodą, kuria rcgSIImo mokaiaa
gali autelktl.
83 METAI PATYRIMO
pririnkime akinta, kurie paAallna
vlsg aklų Jieaipima.

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.
OPTOMETRISTAI v

Stanley Gavcus

Telefonaa CANAL 0838 — Chicago

Kampaa 11-toa

OFISO VAIJkNDOS
Kasdien 3:00 a. m. Iki 8.80 p. m.
Treč. Ir Baftt: »:00 a. m. Iki
7:80 p. m.

Dykai didelis katalogas
Jewlery, Elektriniai
Šaldytuvai. Namams
Baldai

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

Telefofna.s; HEMIock 884V

DR. PETER T. BRAZIS

Ofiso teL VTRginia 0036
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
gydytojas ir chirurgas

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

Tel. CANaI 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
• ‘iki 0 vai. vakare

DAKTARAI
Tel YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Sokmadieniais 11 iki 12

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

3343 So. Halsted Street
Tel. OANal 6969

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 YVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal autartį.

Oflao ToL:
Rwld. ToL:
VIRglnla 1886
PROspeet 8634

DR. RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMA i

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4143 South Archer Avenue

6757 So. YVestern Ave.

Telefonas LAPayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 8! Vak. 7 Iki »
Nedėllomis pagal autartj

Telefonas CANaI 7329

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

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

2202 YVest Cermak Road
OFISO VALANDO8: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434,
Tel Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.
(2-troe labos)
TeL MIDvray 2880
Chicago, H.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
▼al. popiet ir nno 7 iki 8:30 rai. rak.
Sekmad. nno 10 iki 12 vaL ryto.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir pagal sutartį.

Bndrlko Radio Programos:
WCFL — 100 K. — Sekmadie
niais 6 vai. vak.
WHFC — 1450 K. — Ketvirtadie
niais 7 vai vak.
WAAF — 950 K. — Sekmadie
niais 4:50 vai. vak.

REZIDENCIJA:

6631 S. California Ave.

K
arti 47th Street
Kasdien
ano
2:00
iki
8:00 vaL
▼al.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Trečiad. lr Sekmad. tik sualtartua.
Seredoj pagal B sutartį.

Dėl sąžiningo radio patai- Kamp. 15tos gat. Ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:
syrayo pašaukite Yards 3088 Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 rak.

Atsiminkite — krautuvė
su mėlynu frontu

2201 YVest Cermak Rd.

DR. f. C. WINSKUNAS OR.» WALTER J.__PHILLIPS
2158 YVest Cermak Road

Mokslo metų
užbaigtuvės

1801 So. Ashland Avenue

110 So. Ridgeland Avenue

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

Tti. YARda 2246

Kreipkitės prie;

Worth, Ul. Tel. Oak Lawn 188-J-l

1446 So. 49th Court, Cicero

3147 S. Halsted St., Chicago

buvo pasipuošęs lietuviško
mis drapanomis. Reikia tik
pasidžiaugti tomis panelė
mis, kurios nesibijo užsivilk
ti lietuviškų tautiškų drabu
žių. Manau, kitą metą lietu
viai pasirodys dar skaitlingiau. Rengimo komisijoje ir

DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedaliomis susitarus.

PHYSICIAN AND SURGEON

Birželio 10 d. sueis
klebonui 19 metų, kaip įšven
tintas kunigu. Tą dieną lai- nediktinų abata8 Vincent prirengė A. Stanišauskas.
kys giedotas šv. Mišias. Pa Huber g6 m
Svetainėje daug pasidarbarapijonai prašomi dalyvauti
------------ vo Mikuckis, Mockevičius,!
tose Mišiose ir aukoti jas už
Nuo birželio 4 pas mus Klimaitis, Norkevičius, Bo
kleboną.
įeina galėn taupymas švie- leika ir Lučinskienė. Taipgi
sos “light saving time”.
baigiant programą V. BoRugsėjo 15 d. sueis 19 m*aA. P. leika padainavo porą dainų,
tų, kaip kun. Cėsna klebo
kas publikai labai patiko.
nauja mūsų parapijoje.
Visoms motinėlėms, kūnų
mergaitės buvo programoj
Mūsų klebonas dalyvaus
(šoko, dainavo), tikrai yra
Eucharistiniame Kongrese šį
garbė. Ir ateityje nenusileis
mėnesį St. Paul mieste. Su
Bridgeport, Conn.
Ge-į kite, bet tegu jaunieji vaigrįžęs papasakos įspūdžius gužės 25 d. priaugančiųjų dina ir dainuoja iietUviškai.
iš kongreso.
Korespond. choras surengė vakarą. Jau
nųjų choras suvaidino “Ir
Gegužės 24, parapijos choaš nepaisau”. Tikrai galima ras va^- A. Stanišauskui dajuos tik paskatinti, kad ir (lyvavo Bridgeporto “Folk
toliau taip gražiai lietuviš- Festival of The Internatiokai vaidintų. Kurie vaidino na,l Institute
programoje,
Spring Valley, III. — Ge _ gražiai kalbėjo lietuviš-1kur dau8 tautM pasirodė su
gūžės 29 d. pas mus buvo j<aj kurie dainavo lietuviš- savo dainomis ir tautiškais
prakalbos, parapijos svetai jtag dainas ir gerai pasiro- kokiais, šį metą ir lietuviai
nėj. Kalbėjo adv. St. Gaba ddalyvavo su dainomis ir šo
liauskas. žmonių susirinko
....
kiais — Zaliaduonytė, čepnedaug, iš priežasties moks Žmonių turėjo būti daug iausk.uite, Praisiūtė ir Nork) metų baigimo aukštesnėj daug»au. bet orui susilus kevičiūtė,‘pasipuošusios ne
daugelis traukia į laukus. tuviškais kostiumais, pašoko
mokykloj.
Per visą vakarą dalyvavo ir
Publikos buvo ir priešin kleb. kun. J. V. Kazlauskas. “Noriu miego” ir “Suktinį”,
o choras padainavo “Piauti
gos nuomonės, bet per kai
Šiam vakarui programą į
linksma” ir “Pamylėjau va
bą užsilaikė džentelmoniškai
kar”, Pociaus. Choras irgi
Po prakalbų išrinkta Lie (
MA GAITM
tuvai Gelbėti Fondo pastov |
greit, leng
vais I5moSTANLEY OAVCU8 "
valdyba, kurios pirmininku
loĄJlntoi.8 —
\ro b na 20 METV.
— Parduoda—
bus mūsų kleb. kun. V. Kvie į
činskas.
i
JUODŽEMĘ
1 bušelis — 25c; 5 buš. už
Šiuomi laiku darbai eina
$1.00; 10 buš. už $1.50
or CHICAOO
Perkrauslo llaldus, Vežioja Anglįgerai. Dirbama net viršlai 2202 W. CERMAK ROAD

TeL OANal 6128

gydytojas ir chirurgas

DR. STRIKOL’IS

Didingi, imponuojanti rūmai — nauja šv. Pranciškaus Seserų Akademiją — neužilgo bus baigti statyti Dievo Apvaizdos Kalne,
mūsų' Pittsburgh, Pa. Šie rūmai bus džiaugsmas Šv. Pranciškaus Seserų Kongregacijai ir garbė bei pasididžiavimas visai Amerikos lietu
vių katalikų visuomenei. Apie rūmų statybą birželio 5 d. “Drauge”tilpo platesnis aprašymas.

Gegužės 30 d. St. Bede
College, Peru, UI., mirė Be

Be tos dukters Pūkai
turi dar ir kitą, jaunesnę
dukterį Florenciją. Pūkai gy
vena ir savo laikrodininkystės biznį turi adresu 609 N.
12th St., Phila., Pa.

Res 0958 8o. T&lman Ave.
tt«. Tsl. OROvehiU 0017
Office teL HEMIock 4848

Vasarinė mokykla prasi
dės birželio 9 d. ir baigsis
gale mėnesio su programa
svetainėje. Seserys kazimierietės mokins tikėjimo, lie
tuvių kalbos, dainų ir kitų
dalykų.

kį.

Mokslą baigė dar sekan
tieji: J. ZikeviČius, Alena
Selebritytė, J. Urbonas, V.
Starinskas, D. Staniškis, J.
Pleškūnas, J. Matešiūnas.
Pranė Lukaitė, E. Kvietkauskas, J. Čepulis ir Juo
zas Adomaitis.
Reporteris

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Gegužės 24 d. mirė Domi
celė Zibienė. Paliko vyrą Jo
ną ir sūnų Adolfą. VelionS
turėjo net keturias operaci
jas bėgy vienų metų. Palai
dota labai gražiai su katali
kiškomis apeigomis. Daug
žmonių dalyvavo laidotuvė
se.

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

ir duktė gerai žinomo vei
kėjo biznierio, Prano Pūko,
Amelija,
kuri
tolimesnį
mokslą sems sesučių-vienuolių kazimieriečių aukštojoje
mokykloje — Vilią Joseph
Maria, Newtown, Buck Co.,
Pa.

Res. 1625 So. 50th Avenue
TeL Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietmria)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 YVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir nno 7—9 vakare
Taipgi pagal entartį.
OfiM telefonaa PROepect 878?

VlRgiala MU

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.
Tel YARda 0994
Rez. teL PLAza 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 ▼. rak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dieną

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lais

vės verta tauta.
Cen. Bkorupakla

4

DBStlBSI

Antradienis, birž. 10 d., 1941

KAIP MASKOLIŲ TVARKOMI
LIETUVOS KOOPERATYVAI
Skundai dėl maskoliškos tvarkos. - Visur
stoka normalumo. - Net degtukų pritrūksta.

TT

KARIUOMENĖ PRIEŠ STREIKININKUS

Net kepures kooperatyvai atsisako priimti

Jau kelintą kartą Kaune
šaukiami naujieji aubolševikinti kooperatoriai. Mat,
“kooperacijos fronte — ne
viskas tvarkoje”. Kas vado
vauja Lietuvos kooperaty
vams, matome iš prezidiu
mo, į kurį buvo paskirti:
įeik Meskup, Šliom Maimin,
Movša Mendel, be to, “tovariščiai”: Plakchin, Popov,
Stepanov, Telegin, Ulijanov
ir panašūs.

nieko negalėjome padaryti,
Arba, prisiųstos sėklų sąskaitos, o sėklos neatsiunčiamos”. “Draugas” Kensmanas
iš Rokiškio susirūpino pa
vasario sėja. Prekės į pro
vinciją “eina savaitėmis ir
net mėnesiais. Pav. kai bu
vo siunčiami degtukai, jie
(••Draupas” Acme teiephoto)
,
buvo nukeliavę į Šiaulius ir
net Telšius, o tik po to at 85^iais kariniais sunkvežimiais iš Fort Lewis, Wash., pasiųsta kariuomenė į Field, I
vyko į Rokiškį, kuris buvo Cal. Nuotrauka padaryta Sangus, Cal. Sakoma, kariuomenė siunčiama užimti North!
2 savaites be degtukų”. Dar American Aviation fabrikus, kur darbininkai streikuoja, tikslu suskaldyti CIO uniją J
Tas esą daroma prez. Roosevelto įsakymu.
Ilgą referatą skaitė J. Pa- pakalbėjus Vilniaus "koope 
kalka. Pasak jo, į koopera ratininkui Bendarajevui, žo
FF
tyvus “prilindo
klasiniai dį paėmė toks “specas”, kaip
svetimi elementai”, nors pats/ įeik Meskup, bolševikų par-

Kaip visur, taip ir
Pakalka yra kooperatiniu-'U> centro komiteto sekre- ligoninėse

BOLŠEVIKINĖS TVARKOS
GAMINIAI NIEKAM NETIKĘ

Didžioji tėvynė" - didysis kalėjimas

Oficiozas “Tarybų Lietuva” įsidėjo vedamąjį straips
nį ir dar ištisą puslapį fak
tų apie artelių veikimą. Kaip
žinoma, Lietuvos amatinin
kai varomi į arteles, į ku
rias jie turi sunešti visas
turimas mašinas, atsargas
ir dirbti bendrai. Dabar ofi
ciozas pateikė naujų davi
nių, kaip tokios artelės tvar
kosi bolševikiniais pagrin
dais. Tekstilės artelės, į ku
rias jungiasi siuvėjai ir mez
gėjai, pasak laikraščio, “sun
kiai organizuojasi, sunkiai
plečia savo veiklą. Kaune
pasitaiko, kad vienose artelėse mašinų per daug, o kitose per mažai. Vienur darbininkų per daug, kitur
trūksta”. Pasitaiką net val
stybinės prekybos krautuvių
tarnautojų, kurie pataria su
pirkta medžiaga eiti ne į ar
teles, o pas privačius siuvė
jus, nes artelėse, matomai,
vadovauja didžiausi rėksniai
ir peckeliai. Net kooperaty
vai atsisako priimti kepures,
pagamintas artelėse.

Be GPU leidimo lietuvis negali net į
kas iš “buržuazinių laikų. torius, kuris pareiškė, kad “Tarybų Lietuva” deda
Tuomet Pakalka nebuvo lai gražiu mūsų kooperacijos
Rigg nuvažiuoti.
augimu mes visai pagrįstai
pranešimą. Utenos ap
komas “klasiniai priešingu
skrities ligoninė turi apie 50 Kai maskolių ir mongolų laisvę pažino dar iš Alek
elementu”! J. Pakalka, savo galime didžiuotis”. Po tokios tarnautojų. Tačiau ligi pa
raudonosios armijos gaujos sandrų, Nikolajų ir kitų Ru
laiku sugebėjęs pavyzdingai “kooperacijos” “pagrįstu pa šiol nesutvarkoma, kad at
užplūdo Lietuvą, okupan sijos carų laikų. Tačiau juo
pastatyti “Paramos” koope sididžiavimu”, į kooperaty gos jiems būtų išmokamos
tams pasikinkę lietuviški dieji carai trėmimais, kazo
ratyvą, dabar išvardino visą vų centro valdybą buvo iš nepavėlavus 15-30 dienų
bolševikai mitinguose
ir kų negaikomis, ochrankų ir
eilę karčių nusiskundimų, rinkta 15 žmonių, kurių tar kad nors kiek būtų laikomaspaudoje ėmė įkyriai karto žandarų skundais nepajėgė
pe matome tokius: Mordukai
Kai kooperatyvai
Kooperatyvai ėmė
eme tvartvar- *
TvOn™ si darbo valandų, kad kada ti frazę, kad, girdi, Lietu palaužti lietuvių tautos pakytia maskoliškais pagrinP
'
. .’inors turėtų poilsio dieną
vos sienos esančios nepap siryžmo iškovoti laisvę. Juo
dais ir kai Pakalkos "pavaSkundžiasi pacientai, kad rastai padidėjusios. Dabar dojo carizmo imperija ant
duotoju”, t. y. viršininku, na, Pugačeva, o revizijos ko ligoninės vedėjo darbo daž
“didžioji tėvynė” tiesiantis molinių kojų sugriuvo, o lie
paskirtas Ivan Ivanovič Po misijoje — Mendel, Kološov nai tenka laukti po dvi tris
nuo Palangos iki Vladivos tuvių tauta laisvę atgavo.
pov. Pasak Pakalkos, “tokie ir kiti “kooperatininkai”.
valandas, kol jis grįš iš toko ir nuo Archangelsko Visa lietuvių tauta yra gi
pavyzdžiai, kaip perlaiky
miesto; ligoninės 50 tarnau iki Turkestano.
liai įsitikinusi, kad taip pat
mas prekių sandėliuose, sąs
tojų taip pat jo turi laukti
raudonojo caro budelių siau
Sueina vienerl metai nuo
kaitų neišsiuntimas ir k. pa
kasdien po kelias valandas.
tėjimas ir teroras bus išgy
našūs faktai apibudina mū
Tuo reikalu buvo kreiptasi okupacijos, tačiau nei vie venti ir, kad ši žiauri kova
nas Lietuvos gyventojas ne
sų aparato darbą kaip ne
Kruonio miestelio valsty apskrities sveikatos skyrių
bus laimėta.
gali pasinaudoti šios “didžio
kultūringą, o kartais ir ža
binė biblioteka ir skaitykla bet reikalai nepasitaisė.”
sios tėvynės”
gerybėmis.
lingą”. Urmo kontoros pre
įrengta vieno namo korido
Gyvenimą sudaro minia ir
kės į Tauragę buvo pasiųs
Mat,
be
specialaus
leidimo
riuje. Skaityklos grindys, Okupuotoje Lietuyoje ge
herojai, bet tos abi pusės ytos sausio 20 d., o sąskaita
negalima išvažiuoti net į
nors ir dažytos, labai purvi gužės 5 d. buvo švenčiama
ra amžinai priešingos, nes
— tik vasario 17 d. Esą ir
kaimyninę Rygą ar Minską,
bolševikinės
spaudos
diena
nos, primėtytos papirosgaminia nekenčia herojų, o he
transporto sunkumų. Trąšo
o leidimai duodami tik val
maskolių
"Pravdos
”
sukak
. . ,
. , , bų, o kampe pristatyta li
rojai su panieka žiūri į mi
nus ne visi kooperatyvai bu-1 m0na(jo
tuvėms paminėti. Ta proga dinėms bolševikų agentų ke nią.
V. Bielinskis
vę aprūpinti. Kooperatyvai
nurodyta, kad Lietuvos bol lionėms. Net Lietuvos val
iš savo senų atsargų siunti
nepriklausomybės rr
ševikinė spauda nesanti “ko stybės
nėja geležį kalviams. Koo
vinga” ir neturinti ryšio su duobkasiai Paleckiai, Gedvi
peratyvų laikomuose resto
lai ir panašūs šliužai negali
masėmis.
ranuose ir krautuvėse “nė
niekur pajudėti be GPU
ra paprasčiausios kultūros,
Pritrūkus vaistų bei tvar PLATINKITE “DRAUGĄ” žvalgybos leidimo ir prista
nesiskaitoma su publika” stomosios medžiagos, nuolat
tytų palydovų.
Kooperatyvai nesaugo “soci kišantis į medicinos reika
Dabar baigsime ką
Tokiu būdu “didžioji tė
Ar
Jaučiatės
Nuvargę
alistinio turto”. Apyskaitos lus bolševikų partijai ir net
praeitais metais pradėjom
vynė” pasirodė baisiu di
—
Be
Vikrumo?
būklė, esanti “visiškai nepa maskolių kariuomenės vado
su “Mašinų Fondu”
džiuoju kalėjimu, į kurį už
Skanila Kalvą _ iSpūtę viduriai?
tenkinama”. Balandžio pabai vybei, savaime suprantama Kada
tik užsikemSa Jūsų žarnos 18daryta visa lietuvių tauta!
Ar turite automobilio tipunta viii,iriai, dvokia kvapas ai
goję daugelis kooperatyvų kad tokiose sąlygose Lietu trumas.
Tiesa, yra nemaža lietu kietėlių knygutę? Jei netu
užkletSJlmaa, Imkite FEENTa malonaus skonio lluoneatsiuntė apyskaitos, kuri vos Raudonasis Kryžius sa A-MINT.
suojantl, kramtoma gruma Švelniai vių šviesuolių, kurie net ne rite, tuojau nors vieną gau
tikrai
lluosuoja vidurius. Im
turėjo būti paruošta sausio vo darbo toliau nebegalės bet
kite
einant
gult.
Ryte
jausi mokamai yra padarę kelio kite iš “Draugo” raštinės.
te
tikrų,
palengvinimą
Ir atgausite
1 d.
dirbti. Jis paverstas tokia vikrumų. Jaunų Ir senų mlllonal nę per “didžiąją tėvynę." O jei vieną turite, tai pra
Po to kalbėjo naujieji “ko pat bolševikinės “sanitari Jis tinka Ir Jūsų Seimai. Nuglptrklt Tai buvo tie, kuriuos GPU
naudojasi nebrangiu FEEN-A-MINT.
šomi dar po kitą ir trečią
operatininkai”
iš
vietų. jos” propagandos įstaiga, FEEN-A-MINT Šiandien.
agentai susodino į gyvuli pasiimti. Tikietėlių pelnas
“Draugas” Mordel Bolnik iš kaip ir Maskolijos Raudona
nius vagonus ir nuvežė į Si eina baigimui darbo, kokį
Ukmergės nusiskundė, kad sis Kryžius. Lietuvos Rau
biro taigas bei dykumas. praeitais metais gražiai pra
tenykščiai kooperatyvai ne donąjį Kryžių tenka skaity
Bet šias vietas daug lietu dėjome: Mašinų Fondu;. Fra
aprūpinami cukrum, miltais ti išnykusiu.
vių kovotojų už Lietuvos eitais metais dalinai apmo
ir kt. produktais. Ukmergės
kėjome naujų mašinų imas,
kooperatyvo sunkvežimis jau
PRANCŪZIJA RYŽOSI KOVOTI PRIEŠ BRITUS
o šiais metais tas pats rei
prieš 2 mėnesius pasiųstas į
kės daryti.
remontą, bet jis “dar vis
Tikietų kaina tik 10 cen
remontuojamas”. Švenčionių
tų ir tie patys bus geri į
atstovai Taraseiski ir Kratpikniką, kuris įvyks Vytauto
kov sako, kad kooperatyvų
parke. O tas šaunusis pik
centras “daug rašo raštų,
nikas vyksta Labor Day,
prisiunčia daugybę laiškų,
rugsėjo 1 d., 1941 m.
tačiau praktiškai nieko ne
Pirkite tikietėlius, platin
padeda". Dėl netinkamo pre
kite juos, būkite tikri “Drau
kių pristatymo nusiskundė
go” ir katalikiškos spaudos
beveik visi kalbėtojai. Šven
rėmėjai!
čionėlių kooperatyvas užsa
Duodamas automobilis tik
kė geležies, o jam atsiuntė
rai gražus, vėliausios Buick
visą vagoną — žąsų plunks
išdirbystės, ir jis sužavės
nų, nors jų visai nereikala
kiekvieną,
kuris atvažiuos į
vęs. Tris dienas iš eilės į
“Draugo” Labor Day pikni
Švenčionėlių kooperatyvą bu
ką, rugsėjo 1 d., Vytauto
vo siuntinėjama machorka,
,J
parkan. Atsiminkite 22 tinors jos niekas neužsakė,
("Draugan" Acme telephoto)
kietukų knygutė tik $2.00!
“o kai pasilikome be degtu
kų ir kitų prekių, skambi Neokupuotos, bet nacių pavergtosios Prancūzijos kariuomenė Sirijoje. Vichy vyriau Atskiri tikietukai po 10 cen
tų.
nome telefonais, lakstėme ir sybė pasiryžo atkakliai ginti Siriją nuo britų ir “laisvųjų” prancūzų.

Bolševikinės tvarkos
skaityklos

Likviduotas Liet.
Raud. Kryžius

Draugo" piknike
Special automobilis
bus 1941 Buick

dos trestas tokiems reiškiniams likviduoti padaro rim
tų žygių”. Batsiuviai nuolat
kenčia dėl — kurpalių sto
kos. Kai odos trestas perė
mė savo žinion kurpalių fa
briką Šančiuose, artelės kur
palių nebegauna. Dėl to ne
begalima gaminti avalynės
vaikams. Taip pat nebegaunama kulnių.
Kauno artelės “Aulas”
pirmininkas
M. Verkelis
skundžiasi, kad 12 kvadr.
metrų patalpose tenka dirb
ti net 14 žmonių. Nesą vie
tos klientams priimti ir drabužiams pasikabinti. Oda
gaunama labai netvarkingai,
Padams gaunama tik 40
nuoš., o užkulniams — 60
nuoš. reikiamo kiekio. Pri
trūkus klijų, medinių vinu
čių ir pan., reikia lakstyti
po įstaigas, kol gauni leidi
mą, o paskum dar pasako
ma: “palaukite kelias die
nas”. Ir ši artelė nėgauna
vaikiškų kurpalių. Visur įsi
galėjo didžiausi formalumai.
Trestas reikalauja suteikti
žinių iki mėnesio 17 d., o
Batsiuvių artelės pirmi formuliaras gaunamas tik
ninkas “draugas” Movša 18 d. “arba dar vėliau”.
Bliumas pareiškė, kad Vil
niaus valstybinis odos fabri
PLATINKITE “URAUGA’
kas siunčiąs tokią odą, “dėl
kurios fabriko darbuotojai
turėtų patekti į prokuratū
1945 VVest 35* Street
rą. Prisiųsta avalynei ga
minti oda yra pusiaufabrikačiai, vargu tinkanti nagi MODERN
l OMUI KTU
nėms”. Iš tokios odos paga ADVANCED PHOTOGRAPHY
minti batai tegalima priskai- I.OU fcST POSSIBLE PRK ES
PIIONE LAFAYETTE 2x13
tyti prie trečios rūšies. “O-

ir mėgsta AMBROSIA Alų. bet, prie lo išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
TAR. Šia Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū-

IE0 NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria
šies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite
greitą ir teisingą patarnavimą.
Tel. Monroe 0808

2259 W. Cermak Rd.

D A C IX
I
C pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
r/\OI\wL\zO — namams statyti, remontuoti ar
PAVASARIS ARTftJA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI.

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

TAI IPYI/1TE
I

l 1x1 I C

ištaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai

globojami

ir ligi

$5,000

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

ap

Mokame

MCSŲ PASITIKftJIMO IR IATVKRMftS REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenaskrlaudžiant Nei
Vieno. Klijento I
Keistuto Savings and Loan Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė jstaiga.

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

3236 So. Halsted St.

Chicago, III.

Jos. M. Mozeris, Sec’y.
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Lietuvių katalikų dienraščio "Draugo" rėmėjams
ir skaitytojams
siunčiu sveikinimus tr geriausius linkėjimus!
Jūsų dienraštlo ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodamas
apie Įvairius katalikams Įdomius dalyku* bet nurodo tikėjimo tie.
sas, gina lr saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.
Daugeriopai tepadaugėja jūsų katallklAko dienraščio skaitytojų skai
čius!
$ AMLKTO OlOVANNI CICOGNANI,
Laodlcea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Amerikos Lietuvių Tarybos pareiškimas
Š. m. birželio 15-tą sueina lygiai metai, kaip Sovietų
Rusija didele militarinė jėga okupavo kaimyninę Lietu
vos valstybę ir įsteigė ten savo okupacinę vyriausybę.
Kad šį smurto aktą prieš savo kaimyną paslėpti nuo
pasaulio viešosios opinijos Sovietų Rusijos pastatyta
Lietuvoje okupacinė vyriausybė suvaidino rinkiminę ko
mediją. Militarinės jėgos grasomi ir okupacinės val
džios agentų terorizuojami Lietuvos gyventojai buvo
verčiami rinkimuose į bolševikišką “seimą” atiduoti
savo balsus už vienintelį bolševikų partijos sustatytą
kandidatų į “seimą” sąrašą ir tik tokiu klastingu būdu okupacinė vyriausybė pasiekė, kad tariamame “Lie
tuvos liaudies seime” susirinko* išimtinai bolševikų partijos agentai — klusnūs Maskvos įsakymų vykdytojai.

3) Remti moraliai ir materialiai visus A. L. Tarybos
darhus ir pagal išgalės aukoti A. L. Tarybą sudarančių
organizacijų fondams, kurių lėšomis yra palaikomas
A. L. Tarybos veikimas.
Amerikos Lietuvių Taryba šia proga su dideliu dė
kingumu primena visuomenei Prez. F. D. Roosevelto ir
Jo Vyriausybės kietą nusistatymą nepripažinti Lietu
vos okupacijos ir kviečia visą Amerikos lietuvių visuo
menę visomis savo jėgomis, moraliai ir materialiai, rem
ti kilnias šio krašto Vadovo — Prezidento ir jo Vyriau
sybės pastangas išsaugoti demokratinę santvarką Amerikoje ir sugrąžinti visoms mažoms tautoms Euro
poje žiaurių diktatorių išplėštas jų laisves.
Laisvės ragavę — vergais nebūsime.
t
Tegyvuoja Amerikos Jungtinės Valstybės mažųjų
tautų užtarėjos ir žmogaus teisių gynėjos.
Tegyvuoja Nepriklausoma Demokratinė Lietuvos Res
publika su sostine Vilniumi!
Amerikos Lietuvių Taryba

Paremsim patriotišką tikslą
Krašto padėtis yra rimta. Kiekvienas gyventojas, se
nas ar jaunas, vyras ar moteris, vienu ar kitu būdu
turi dėtis prie to, kad Jungtinės Amerikos Valstybės
būtų stiprios visais atžvilgiais, kad jos būtų gerai pa
siruošusios sutikti visus netikėtumus ir atlaikyti gali
mus priešų puolimus.
Neabejojama, kad vyriausybė ir kariuomenė savo
dalį atliks, kad pramonė ir darbininkai sutartinai dar
buosis, bet ir visi kiti piliečiai nori priremti savo petį
krašto saugumo stiprinimo darbuose.
Prieš keletą mėnesių didžiosios ir įtakingosios Ame
rikos visuomenės organizacijos (katalikų, protestantų,
žydų ir kitos) sudarė taip vadinamą United Service
Organizations, kuri siekia sukelti dešimts milijonų do
lerių, kurie bus panaudoti kariuomenės rekreacijos cent
rams įsteigti ir palaikyti. Prie šio darbo galės dėtis
visi žmonės ir savo auka ir darbu. Netenka abejoti,
kad ir lietuviai bus duosnūs šiam svarbiam ir patrio
tiškam reikalui.
®

Naujas laikraštis

Pašalintasis SLA organo “Tėvynės” redaktorius K.
Tas tariamasis “liaudies seimas” buvo geras instru Jurgelionis pradėjo leisti naują mėnesinį laikraštį “Tė
mentas okupantų rankose, pravesti Lietuvoje visas so vynės Balsą”. Kokiu tikslu šis laikraštis pradėta leisti,
vietines “reformas”. Per trumpą laiką — į antrą mė bus aišku iš šių leidėjo žodžių:
nesį po okupacijos Maskvai diktuojant tas bolševikų
“Tėvynės Balsą aš privalau jums duoti. Privalau
“seimas” nutaria:
jį duoti jums kaipo Susivienijimo Lietuvių Ameriko
a) panaikinti Lietuvos Valstybės Nepriklausomybę ir
je nariams, nes pasilieku jūsų teisėtu redaktorium,
Lietuvą prijungti prie Sovietų Rusijos;
kurį seimas išrinko ir tik kitas seimas gali atstatyti
b) panaikinti visų Lietuvos žmonių turto visokią nuo
arba nebeišrinkti. Tie pykčio apimti žmonės, kurie
savybę ir tą turtą naudoti pasiima pati okupacinė Lie
viską darė, kad manęs pereitas seimas neišrinktų, aptuvos valdžia, o gyventojai lieka sovietinės valstybės
sivylę, dabar smurto keliu išdrįso siekti to pačio, ko
įnamiai — beteisiai vergai;
neatsiekė seime teisėtu keliu. Jie suspendavo mane
c) Nepriklausomos Lietuvos vyriausybės narius, val
už tuos pačius griekus, kuriuos kišo delegatų dėme
dininkus, laikraščių redaktorius, ūkininkų, darbininkų
siui seime, būtent, kad aš drįstu pasakyti teisybę,
ir jaunuomenės vadus okupacinė valdžia tuojau paėmė
kad turiu laisvo žmogaus nepriklausomą nuomonę ir
į areštą, kurie iki šiol tebesėdi bolševikų kalėjimuose
kad mano filosofija nesutinka su marksistų filoso
arba ištremti į Rusijos gilumą, šiandien Lietuvoje areš
fija".
tuotų žmonių priskaitoma tūkstančiai.
Iš to pasisakymo aišku, kad “Tėvynės Balsas” tar
Dabar okupuotoje Lietuvoje pakrikdytas visoks drau naus tiems, kurie protestavo prieš p. Jurgelionio pa
gijinis žmonių gyvenimas, varžomos ir persekiojamos šalinimą iš “T-nės” redaktoriaus vietos ir rengs dirvą
visos religijos ir jų atstovai areštuojami, uždrausta būsimiems valdybos rinkimams.
laisva spauda. Okupacinė valdžia apkrovė ūkininkus ne
Ar seimo išrinktą redaktorių reikėjo šalinti be narių
įmanomomis išpildyti rekvizicijomis, o darbininkams atsiklausimo, ar ne, mes to klausimo, čia nesvarstysi
moka tokius žemus atlyginimus, kad nei vieni nei kiti me. Tai yra organizacijos vadovybės reikalas. Ji yra
sovietinėje santvarkoje nebeteko žmoniškų gyvenimo atsakinga prieš seimą. Bet mes, vis dėlto, nemanome,
sąlygų.
kad “T. B.” pasitarnaus lietuvių vieningumui. Leisti
Tai šiurpus okupantų šeimininkavimo Lietuvoje me specialų laikraštį prieš organizacijos valdybą, arba laik
tinis balansas. Amerikos Lietuvių Taryba, šių liūdnų raštį prieš laikraštį, nėra rimtas darbas.
sukaktuvių proga kreipėsi į Amerikos lietuvių visuo
menę ir kviečia visus geros valios tautiečius:
1) tuojau šaukti masinius susirinkimus ir kelti pro
testo balsą prieš Lietuvos užgrobimą ir rusus okupan
tus bei jų pastatytus agentus, kurie žudo okupuotos
“Amerika” rašo:
Lietuvos žmones ir žiauriai, moraliniai bei fiziniai kan
“Bolševikai, atsižadėję lietuvių tautos, šiomis die
kina kalėjimuose politinius kalinius;
nomis labai siunta. Jų spauda nepaprastai pašlykš2) protestuoti prieš varžymą Lietuvoje religinės lais
tėjo. Savo šlamštuose jie spausdina bjauriausius pa
vės ir užgrobimą bei nusavinimą Lietuvos žmonių tur
veikslus, niekinančius lietuvių tautai ir nepriklauso
to ir jo eikvojimą svetimos valstybės naudai. Protes
mai Lietuvai ištikimą lietuvių amerikiečių spaudą.
tuoti prieš Lietuvos darbo žmonių begalinį išnaudoji
Visuose jų straipsniuose matai nervingumą, karštli
mą valdiškose dirbtuvėse ir dvaruose.
gišką
drebėjimą. Kodėl gi jie paskutinėmis dienomis
Kur negalimi vieši masiniai susirinkimai, ten susi
taip įniršo?
renka draugijų atstovai ir organizuotos visuomenės
“Juos labai pritrenkė gubernatoriaus Lehmano pro
vardu priima atitinkamas protesto rezoliucijas.
klamacija, kuria birželio penkioliktoji paskelbta Bal
Visas protesto rezoliucijas siųsti šio krašto Vyriautijos Valstybių Diena. Jiems sąžinė neduoda ramy
jybei Washingtone ir savo Valstybės gubernatoriams,
bės. Jie draskosi konvulsijose, kad kitatautis užjau
kongresmonams bei senatoriams, prašant jų užtarti očia Lietuvai, kad didžiausia Amerikos valstybė bir
kupuotos Lietuvos persekiojamus žmones ir paprašyti
želio 15 d. prisimins lietuvių tautos kančias. Drebė
pagalbos Lietuvai išsilaisvinti iš Sovietų Rusijos oku
kit, atskalūnai! Nirškit lietuvės motinos išniekintopacijos. Tų rezoliucijų kopijas skelbti anglų ir lietuvių
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(“Draugas”, birželio 10 d.,
1916 m.).

Dideli rusų laimėjimai • ••••
— Būtent, kokios?
Visuose frontuose rusai veja Po Svietą
— Dėl paties mūsų piliaustrus. Dabartinis rusų už Pasidairius
potento ir sklypų kupčiaus.
puolimas prieš austrus ir
Juk girdėjai, ir gazietose
vokiečius užtemdo net kiAną dien suėjau Roselan- buvo rašyta, kad pilipotentuomet buvusį vokiečių ver do laisvamaanių kuopą. Žiū tas pasiruošęs džoinyti į
žimąsi ant Paryžiaus. Į sa riu, visi nusiminę, apsi biblistus, o kupčius virsta į
vaitę laiko rusai sulaužė aus blausę, nukramtytais rankų romiečius katalikus.. Juo
trų-vokiečių frontą Volyni- pirštų nagais....
kas ir sykiu pikta. Apie pijoj, atsiėmė Lucko ir Dubnc
— Kas yra,
vyrai, — lipotentą, well, nėra ko daug
tvirtoves ir briaujasi ant
šnekėti: tas žmogus, kaip
Lvovo, Galicijos sostinės. klausiu. — Dėl ko taip nu priklodas ■sako, vėjo neštas
Rusai paėmė nelaisvėn apie siminę, lyg būtumėt žemę ir pamestas. Ale dr. šliu
110,000 austrų kareivių ir pardavę, kaip sakydavo se pas. Visą savo gyvenimą
karininkų ir daugybę amu noliai ?
bliuznijo ant Dievo, Bažny
— Kaip nebūsi nusiminęs,
nicijos ir anuotų...
čios, o kunigus pagatavas
kad nei žemės, nei pinigų,
nei kupčių, nei, pagalios, pa buvo iškarti, gi dabar---Atsistatydino Italijos ka tys nežinome, kur stovime ir
— Manęs tas nestebina.
binetas... Italijos vyriausybė kas reikės daryti....
Kibą jūs, tavorščiai, nežinot
perstatė parlamentui išlaidų
— Aiškiau, nesuprantu.. istorijos. Istorijai yra žino
sąmatą. Tačiau parlamentas
— Lyg nežinai. Turėjom mi dar didesni vadinami be
nepasiganėdino
tokiomis Etinės Kultūros sosaidę, ku dieviai, kurie grįžo į Baž
aukštomis išlaidomis. Del to rios tikslas buvo rinkti au nyčios prieglobstį....
atsistatydino ministeriu ka kas pirkimui Lietuvoj že
— Tai kas mums daryti?
binetas su premieru saian- mės sklypų laisvoms kapi
Juk dr. Šliupas yra mūsų
dra. Naujuoju premieru nu nėms. Mūsų prezidentu ir
matomas Tommaso Tittoni, vyriausiu pilipotentu čia tėvas, jis mus bedieviais pa
ambasadorius Prancūzijai... buvo dr. Graičiūnas, o skly darė! Kur mes eisim, ir ką
pų kupčium Lietuvoj dr. veiksim be savo tėvo, be va
Šliupas. Kiek jie ten pripir do?
Rumunijoj demonstracijos
— Daugelis žmonių įpuo
ko sklypų, mes nežinome,
prieš vokiečius.... Per perei
ale užėjo balšavikai ir vis la į klaidą. Taip buvo ir su
tas kelias savaites rumunai,
jūsų vadinamu tėvu.
Ale
kas žuvo.
rusų šalininkai, atlaikė daug
niekuomet nėra vėlu žmo
— Balšavikai juk jūsų
susirinkimų ir išnešė protes
gui
iš tos klaidos išeiti, pa
tavorščiai....
tus prieš savo vyriausybę,
— Tegul juos perkūnas! rodyti, kad jisai klydo ir
kuri norinti padaryti prexy— sušuko neduodamas man apgailėti visas padarytas
bos sutartį su Vokietija. Kai
klaidas. O kas link jūsų, tai
baigti sakinio draugijos pre
kuriuose miestuose sukelta
jei dr. šliupą vadinat savo
zidentas.
daug demonstracijų prieš
— Nepykit, nerūstaukit tėvu, jei iši šiol buvot išti
vokiečius ir austrus. Valdžiai
ir nekelkit, tavorščiai, — kimi jo vaikai, sekėt jo pė
visur padaryta daug nesma
gražiai jiems tariau. — Šv. domis, taip darykit ir da
gumų...
bar. Jei tik pradėsit supras
Rašte yra parašyta: kas vė
ti savo klaidą, tavorščiai,
ją sėją, vėją piaus.
Lenkija gausianti savival— Dėl tų sklypų tiek to, nereiks jums jokių sklypų
dybą.... Rusijos užsienių rei tegul balšavikai jais pa ir, bečinu visu savo delnu,
kalų ministeris Sazonovas springsta, ale man galva nesigailėsite.
pranešė, kad Rusija po karo pradeda žilti nuo kitokios
Visą kuopą palikau labai
duos Lenkijai savivaldybę... , mįslės....
susimislijusią___
VADAI TRUKDO DARBININKAMS BALSUOTI

Bolševikų įniršimas

spaudoje.

jai — lietuviu tauta vistiek išliks gyva!”

("Draugas" Acme telephotol

North American Aviation, Inglevvood, Cal., streikuojančių darbininkų masiniam su
sirinkime bandė kalbėti Richard T. Frankensteen (kairėje), CIO nacionalinis aviacijos
direktorius. Jis nušvilptas, kai papeikė streikuojančiųjų vadus už streiko sukėlimą ve
dant pasitarimus. Su juo ant platformos yra Lew Michener (centre), regi joninis
CI0-UAW direktorius, ir Elmer Freitag (dešinėje) CI0-UAW lokalo prezidentas, šis
pastarasis pranešė, kad darbininkai streiko nutraukimo klausimu galt balsuoti tik per
paštą. Taip rodo unijos priediniai nuostatai.
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Alia Rachmanova

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

(Tęsinys)
Jis padavė studentui Arkadijui Zelinskiui nedidutę,
raudonai įrištą knygutę ir liepė skaityti visiems, vienam
po kito. Paskum atsistojo iš vietos ir, kai studentai pa
sikeisdami skaitė, ėmė vaikštinėti išilgai suolų. Aš jau
čiau, kad tuo būdu jis nori prieiti arčiau prie manęs.
Kiekvieną kartą jis vis artėjo; dabar jis jau stovėjo
prie ketvirtojo suolo, paskum pamažu nuėjo toliau išil
gai užpakalinės sienos ir sustojo visai už manęs. Aš jo
nemačiau ir negalėjau net atsisukti, tačiau jaučiau, kad
jis į mane žiūri. Čia mano vaizduotėje vėl iškilo sapnas,
kuris ko nevirto tikrove. Aš mačiau, kaip jis ėjų prie
manęs vis arčiau ir arčiau, aš net jutau jo alsavimą ir
maniau, kad dar minutė, ir jis ims ir mane apkabins. Ir
kaip to troškau! Tačiau tuo pačiu momentu, kai suvo
kiau to geismo prasmę, ėmė pati savimi šlykštėtis. Pa
sijutau, kad patekau į situaciją, iš kurios nemoku išsi
gelbėti, ir jaučiau, kad šis vyras turi į mane neribo
tos įtakos. Mane paėmė tiesiog pasiutimas, žinant, kad
šitas žmogus gali priversti mane elgtis taip, kad viskas,
kas ligi tol mano sielą džiugindavo, pavirstų nieku. To
jau negalėjau pakęsti! — — Prieš mane ant suolo gu
lėjo atlenktas peliukas. Aš nė pati nepajutau, kaip pa
spaudžiau su visa jėga jį savo didįjį pirštą, iš kurio
šviesia srovele ištryško kraujas. Skausmas privertė ma
ne pabusti iš tos negalės ir atsiminti realybę. Aš sku
biai apvyniojau pirštą nosinukę, bet ji nuo persisunku
sio kraujo vėl beregint paraudo. Ir tuo pačiu laiku iš
girdau užpakaly savęs profesoriaus Weidlės balsą:

— O, jūs, mažoji, išdidžioji mergyte!
Aš atsisukau ir pamačiau jo švelniai spindinčias
akis. Aš mačiau tik tas akis, jų ilgą, liūdnoką žvilgsnį.
Iš piršto kraujas vis tebebėgo; pasirodė, aš įsipjoviau
visai gerai. Tačiau niekas to nepastebėjo. Profesorius nu
ėjo toliau, prie vienos studentės, kuri skaitė ištrauką iš
Rolando giesmės ir pradėjo jai kąžin ką aiškinti. Tuo
tarpu skausmas vis didėjo ir vis daugiau vertė mane at
siminti tikrovę. Ir vėl aš kaliausi sau į galvą, kad nei
siu niekuomet daugiau į jo paskaitas ir nebūsiu jo ver
gė! Su tuo jau baigta!
Tuo tarpu pasigirdo skambutis.

Aš išbėgau iš auditorijos. Taip, dabar aš jau žinau,
ko esu verta: pati turėjau bėgti!-----------Parėjusi namo, perskaičiau kelis kartus Lvovos eilė
raštį, kuris man taip patinka:

Mes esam ištroškusios žiaurumo, nes mes esame moterys!
Ir tikrai, kas belieka mums daugiau daryti?....
Kokios gražios yra rudens sutemų kruvinos žaros
Mes visos esame karalienės ir laukiame vainikų —
Tik mūs jau karalius negyvas....

Šiandien aš visai aiškiai pajutau tikrovę: aš esu tik
moteris. Ir mano karalius greičiausiai taip pat jau kur
guli negyvas, nes pasaulyje nėra nė vieno žmogaus, kurį
galėčiau pavadinti tuo vardu....

Liūdna bolševizmui pranašystė

Lietuvio balsas iš Portugalijjos kalėjimo
- Gaudomas paspruko nuo bolševiku. - Kaip Italijos karas
įstūmė lietuvį į Lisabonos kalėjimą.

Hitleris - nesitenkinsiąs Sov. Rusijos
nuolaidomis. - Su Rusija darysiąs tai,
kas jam atrodys naudinga.

ka ligoninė. Kelionę teko a- ra sunku gauti, bet iki šio
tidėti, o tuokart užėjo bol-j laiko dar negavau afideivi
ševikai. Turėta Amerikos to.... Kalėjime sėdėti nėra Šveicarijos dienraštis “Na kiečiams nepavyktų greitu
turistinė viza padėjo išsi-Į liūdna. Vienoje kameroje sė tional - Zeitung,” išeinąs laiku paklupdyti Anglijos,
krapštyti iš Ve kietijos. bet dime 20 asmenų: 6 graikai Bazelyje, įsidėjo vedamąjį tai jie galėtų nusikreipti
įklampino...
Portugalijoj, I 7 portugalai (iš kurių du A straipsnį apie Vokietijos prieš Sovietų Rusiją ir ją
mat, pirma negu jis suskubs merikos piliečiai), 1 meksi santykius su Sovietų Rusi užkariauti, kad tokiu būdu
išvažiuoti iš ano krašto, A. kietis, 1 Čilės valstybės, 4 ja. Laikraštis pabrėžia, kad suorganizavus Rusijoje pra
merika atšaukė visas turis ispanai ir aš, kurį nenori Stalinas oficialiai atsistojo monę. Tokiu atveju Vokieti
tinęs vizas (tokią, ir jis tu pripažinti lietuviu, bet rusu valdžios priešakin, siekda ja galėtų kariauti neribotą
rėjo), o naujos vizos gauti nes išskyrus graikus beveik mas dar labiau suartėti nu laiką, nes anglų aviacija ne
vis negalėjo. Ilgą laiką gy visi yra karštai raudoni. Vokietija. Tačiau autorius galėtų pasiekti Rusijos gilu
veno Lisabonoje. Jokio pa Kasdien aplanko kun. Gu pastebi, kad Vokietija yra moje vokiečiams dirbančių
žįstamo. Žmoe n Iramu ia rinskas, kuris Amerikos vi sukoncentravusi milžinišką pramonės įmonių.
mas ilgesio eitayo kasdien zą gaus birželio 2 d. ir ga
kariuomenę pasienyje su So
Slaptas bėgimas,
Baigdamas laikraštis pa
prie traukinio, ateinančio iš tuoj atvažiuos Amerikon”.
vietų Rusija. Tokio fakto stebi, kad Sovietų Rusijos
koncentracijos stovykla
Vokietijos — ai nesulauks
Prisipažinsiu, kad laiškas
akivaizdoje Stalinas, pažin likimas esąs vieno vyro ran
Štai šiomis dienomis paty kokio lietuvio
iš kalėjimo padarė gilaus ’damas raudonosios armijos kose. “Tačiau tas vyras neriau, kad vieną lietuvį inte “Neoficialus konsulas”
spūdžio. Jei negalime Kui
silpnumą,
esąs pasiruošęs
sivadina Stalinas ...” sako
ligentą portugalų policija už
kitu padėti, gal bent ka
daryti
Vokietijai
kuo
di

Kai atvažiavau į Portuga kas laiškučiu aplankytume
darė į kalėjimą. Vienintėlis
laikraštis,, darydamas aliu
džiausių
nuolaidų.
Bet
jo nusikaltimas — kad kiti liją ir Lisabonos stoty.c gal te tą nekaltai kalėjimo ka
straipsnio autorius abejoja, ziją į Hitlerį, kuris darysiąs
okupavo jo tėvynę ir kad vojau kur čia reikėtų .susto meron uždarytą lietuvį. Ad
su Rusija tai, kas jam at
šiandien jis neturi kur pri ti, pamačiau vis’škai netikė resas: A. Daugirdas, Tra ar Vokietiją tokios nuolai
rodys naudinga.
siglausti. O buvo energingas tai savo pažįstamą A. Dau vessa dos Prazeres 34, Ofici dos patenkintų. Jeigu vo
lietuvis, daugeliui ir pažįsta girdą. Keletą dienų su juo nas de S. Jose, Lisbofla, Pormas — Andrius Daugirdas. lankėme muziejus, laipiojo tugal.
fabrike “Raudonoji Briga
Ilgus metus jis buvo “Ryto’ me po kalnus stebėdami mė
da” pasireiškianti didžiau
vėliau “XX Amžiaus” admi lyno vandens plotus, džiau
šia betvarkė. Darbininkai iš
nistracijos direktoriaus pa gėmės saule ir gaivinome
tisomis valandomis stovi I
PAS
vaduotojas. Daug nusipelnė viltimis.
niuoja, nes laiku nepaduoda i
lietuviškai spaudai bedirb- j Nežinia kaip pasiseks pra
ma medžiaga. Kai kurie, VILEIŠĮ
damas. Tą okupantai suuos gyvenimą susidaryti, laiko Uždraudus okupuotosios
daiktai, beveik baigti ga!
EIK!
tė ir pereitą vasarą grįžęs iš’ turi, mokytis bent šoferiau- Lietuvos bažnyčiose giedoti
Tautos himną, Kauno ir ki minti, stovėjo fabrike b 3
trumpų atostogų rado savo ti, — kalbėjau jam.
tose bažnyčiose dabar tikin tinkamos priežiūros, todėl
butą bolševikų užantspau
• »K. I’ETKAH
pagrindini?!
V»« PISIS
Paklausė ir kursus baigė, tieji po pamaldų sugieda juos reikėjo
duotą ir jį patį ieškomą. Il
Atstovu
pertaisyti,
dar
iš
fabriko
ne
gai nebuvo ko galvoti, teko bet vizos per keletą mėne Maironio eilėraščio “Kur
išleidus. Darbininkų valgyk
bėgti. Pavojingas žygis pe: sių taip ir nepavyko gauti. bėga Šešupė” šį posmą:
sieną, vėliau pora savaičių Ilgai jis vaikščiojo į Lisa Išgelbėk Aukščiausias tą loję susidaro blogas oras
The Prudential Ins.
(mylimą šalį, nes ventiliatorius neįreng
vokiečių konesrL acijos sto bonos stotį. Ten sutiko at
Co. of America
vykloje, paskiau Berlyne. 1 vykstančius prez. Smetoną, Kur mūsų sodybos, kur bol tas. Patikrinus, pasirodė
Yčus, daug kitų lietuvių va
čių kapai. kad ventiliatorius buvęs at į 175 W. JACKSON BLVD.
Kasdien laukė lietuvių
SUITE A-1820
žiavusių į P. Ameriką, kan Juk tėviška. Tavo malonė siųstas jau prieš kelis mė
Home Offleė: Kevrark, M. J.
Amerikon jis būtų jau se
reikėjo padėdamas suieškot
(daug gali
nesiūs, bet išgulėjęs san rtEssrnEN^TJA:
niai atvažiavęs nes rengė
5922 W. Roosevelt Rd.
kambarį, vietą laive.
Mes Tavo per amžius varsi dar prieš okupaciją čia
Phone: Austin 1175
dėlyje.
(gingi vaika:.
atvykti spaud s reikalais. Su komunistais
Neapleisk Aukščiausias mūs
Jau ir vizą tuoj o. buvo ir vienoj kameroj
(brangios Tėvynės
laive vietą užsakęs, bet ne
Šiomis dienomis gavau nuj Maloningas ir galingas per
laimė — italų laivu buvo pa
Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti
jo tokią žinelę, atviruką:
(visas gadynes!
siruošęs vykti, o Italija įsto
— Jūsų abu laišku gavau.
jo į karą ir tam-' keleivinia
Jau šešta diena, kaip sėdžiu
me laive, ’iko įruošta kariš
kalėjime. Dabar labai griež-Į
tai čia elgiasi su užsienie
čiais. Kas tik laiku neišva
Sovietų Lietuvos laikraš
žiuoja, tai ir sodina už gre
tų. Amerikos vizą ir čia nė čiuose rašoma, kad baldų

Nemažai esame skaitę raš
tų apie tremtinių gyvenimą,
bet sunkią tėvynės neteku
sio žmogaus dalią pilnai pa
tyrėme tik tada, kai patys
turėjome ištisais mėnesiais
pergyventi klajoklių sunku
mus. Ir ne visiems Laimingai
pavyko surasti pasaulyje
kampelį, kur ramiai sšvo
darbu galėtų pelnytis duoną
ir laukti, kada tėvynėje pa
tekėjęs laisvės rytas pakvies
grįžti.

lei Insnce Reik,

Kuo baigia tikintieji
pamaldas bažnyčiose

Tai ne kapitalistu
sistemoj

Dienraščio "Draugo"

Ekskursija į MiMee
Su Laivu —

PARSIDUODA PASLĖPTAS TURTAS!
ANTANO LALIO
LIETUVIŠKAS-ANGLIŠKAS

Tačiau ar iš tikro yra tiesa, kad mes visos galime
būti tik moterys? — — — Ne, ne, aš nenoriu būti tik
moteris, aš noriu būti ir žmogus!

"CITY OF GRAND RAPIDS"

Sekmadienį, Liepos-July 6 d., 1941
F?;-*/'*

ir
ANGLIŠKAS-LIETUVIŠKAS

Aš mylėsiu tik tą, kuriam būsiu ne tik moteris, bet
taip pat žmogus!-----------

ŽODYNAS

Suimtas caras, taip pat carienė ir vaikai. Šnekama,
kad su jais elgiasi labai blogai. Kareiviai visokias bū
dais stengiasi parodyti jiems savo neapykantą ir panie
ką, neatsako į jo sveikinimus ir, girdint carienei ir jos
dukterims, net pasididžiuodami pliauškia visokias kiau
lystes. Dėl to mūsų virėja Maša verkė ištisą dieną. Šian
dien ji pasipiktinusi paklausė:

. fF

■ ’ "t

.

Trečias, Išnaujo Taisytas ir Gausiai
Papildytas Spaudimas!

— Ar iš tikro jau neatsiranda nė vieno žmogaus,
kuris galėtų juos išgelbėti? Kur dingo visa jo svita, pa
lydovų ir didikų armija, visa ponija?
Ji papasakojo su ašaromis akyse, kad žmonės ^reika
lauja, jog caras su cariene ir vaikais būtų pasmerkti ir
nužuddyti, bet nužudyti ne bet kaip, o būtų kankinami ir
("OraurM*' Acm« telephoto)
turėtų mirti didžiausiose kančiose. Vieni nori, kad juos
Happy is Craig Wood, 40
sudegintų, kiti — kad ant kuolo pamautų ir taip palik
tų kyboti, kol jie nudvėstų badu. Ma.*a kiekvieną dieną year old New York profes
vis bėga į bažnyčią ir pastato po naują žvakutę, kad sional, as he holds trophy
after winning National Open
tik būtų išgelbėta caro šeima.
golf tournament with 284

iBua daugiau. 1

t

score at Fort Worth, Tex.

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

Žodyno ir kitų knygų reikalais kreipkitės prie:

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Ave.

Chicago, Illinois

TaL CANAL 8010

- ;

Laivas Išplauks Iš NAVY PIER 9:30 Vai. Ryte
(Chicagos Laiku)
Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

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

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Ave.

Chicago

DRAUGAS

PIRMAS PASIKALBĖJIMAS SU JUODUKU

Antradienis, birž. 10 d., 1947

ŠAUKIAMAS KAREIVIAUTI

Mirė Silvestras
Petrokas

- Ką negras mano apie lietuvius.
Ar jis nenorėtų būti baltuoju. Apie negrų nusistatymus.
Jei būsite kada Čikagoje,
nepamirškite aplankyti gra
žių parkų. Neaplenkite ne
Vašingtono parko. Tai kas,
kad jį “užkariavo” juodukai,
vistiek pamatysite daug gra
žių vaizdų, tipingų žmonių.
Sėdėjau vieną popietę ta
me parke ir susikniauoęs
ant suoliuko skaičiau “The
Filosophy of Communism ’.
Jaučiu tik staiga, kad kaž
kas iš nugaros užgriuvo ant
manęs. Man jau anksčiau
geri prieteliai buvo prigrąsinę saugotis, būti atsargiam
vietose, kur įsikūrę negrai.
— Tikriausia koks nors
juodis rengiasi išmeškerioti
mano kišenes, — pamaniau
ir greit atsigrįžau.

Ar yra Lietuvoje negrų?

Užvakar vakare, birželio
8 d., mirė Silvestras Petro Į Apart Apsaugos, Turime 017c nno f
kas, gerai žinomas chicagie j ATSARGOS FONDĄ Viršd4ld,UUU.l)0 3
tis ir buvęs cicerietis, gyve
nantis 7115 S. Rockvvell.
PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONDS
Per daugelį metų velionis
užlaikė gazolino stotį prie
16th ir Cicero Ave., Ciceroj.
Prieš kiek laiko pasitraukė
iš biznio ir persikėlė į Mar
LOAN ASSOCIATION of Chicago
ąuette Park.
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.
Velionis paliko moterį Katariną, po tėvais Brazaus
4192 Archer Avenue
kaitę, du sūnus Joną ir Juo
VIRginia ll'il
zapą ir dukterį Annette, ir
-MM
J
daugybę kitų giminių.
Laidotuvių diena bus pas
kelbta vėliau. Mat, laukia Skaitykite Katalikišką Spaudą
ma parvažiuojant sūnaus
Juozapo, kuris tarnauja S.
V. kariuomenėje Fort Bliss,
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Texas.
X.X.

i

juodiesiems sekasi sugyven
ti su baltaisiais.
— Aš juodas, jis baltas.
Ir vieną ir kitą Dievas pa
darė. Jei jis manęs nemyli,
jo dalykas.
Darbo daug, pinigų — mažai

— Ar Tamstai geriau pa
tinka būti juoduku, ar norė
tumei būti baltuoju žmogu
mi?
— Žinoma, negrams yra
sunkumų. Mums sunkiau
gauti darbo. Kitą kart dar
bą duoda, bet nemoka kaip
reikiant. Darbo būna daug,
o pinigų mažai. Yra sunku
mų būti juoduku, bet aš
linksmai viską priimu. Dan
gaus Tėvas žinojo kokią man
spalvą duoti ir nieko kito
nenoriu, viską linksmai pri
imu.
Tikrai labai stebėjausi,
kaip tas vyras turi gilius
religinius pergyvenimus. Jis
kalbėjo iš širdies, visiškai
nežinodamas, kad jo klauso
si kunigas (negras, kaip sa
kiau, buvo aklas).

Tikrai prie manęs buvo
negras; švarus, inteligentiš
kas, jaunas, bet... aklas. At
siprašė ir prisėdo šalimais
ant suoliuko, pasidėjo pinti
nę su saldainiais ir peanuts.
— Trys mergaitės, — pra
dėjo jis nelaukdamas pasa
koti, — buvo pradėjusios
— Kaip negrai, kokio jie
juokus daryti iš manęs, žais nusistatymo laikosi?
ti mano prekėmis. Bet gi aš
— Rasite visokių. Yra ne
turiu tuos dalykėlius par
duoti, sau pragyvenimą pa mažai tokių, ką religiją iš
sidaryti. Aš perspėjau, kad maino į šokius, į gėrimą, ynegalima įžeidinėti aklo žmo ra ir komunistams palankių.
gaus, nei manęs, nei kito. Dabar laikai tokie, kad žmo
Nelaimė su manimi buvo — nės savimi nori daugiau pa
automobilio nelaimė, o da sitikėti, kaip Dievu. Hitlebar visiškai aklas. Turiu 35 *ris, Stalinas mano, kad jie
metus, pirma dirbau advo geriau padarys kaip Dievas.
kato raštinėje. O tamsta kas, Bet būkime tikri — praeis
Hitleris, praeis Stalinas, o
— staiga paklausia jis.
Dievas pasiliks. Aš pasitikiu
— Lietuvis. Refugee.
Dievu ir esu ramus, turės
— O, aš pažinau lietuvių viskas būti gerai. Esu krikš
keletą, — kalbėjo toliau neg čionis. Nemažai ir kitų negras. — Jie all right. Jie to 1 rų tiki iš širdies į Kristų.
— Kaip patinka gyveni
kie kaip ir vokiečiai, jų akys
mėlynos. O Lietuvoj ar yra mas Amerikoj?
— Niekur kitur nesu bu
negrų? — ima teirautis ma
vęs. Esu Amerika labai pa
no nauj asai pažįstamas.
— Nežinau, ar per visą tenkintas.
— Ar turi šeimą?
Lietuvą koks penketas jų
— Vaikiukas eina į mo
susidarytų, — atsakau jam
ir klausiu, kaip Amerikoje kyklą, o žmona už miesto

("Draugas" Acme te,ephoto)

Gyveno 7115 S. Rockvvell St.

Mirė birželio 8 d., 1941, 10:05 vai. vak., sulaukęs puses amž
Gimęs Lietuvoje, Raseinių apskr., Viduklės parap., šarkaimės kaime.

Velionis nr^’-lausė prie šv. Antano, Palaimintos Lietuvos
ir D.L.K. Vytauto Dr-jų
Kūnas pašarvotas Antano Petkaus koplyčioje, 6812 So.
Western Avenue.
Apie laidotuvės bus pranešta vėliau.

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

Italai atakavo
Gibraltarą

A.

— Help Your selves.
Praeiviai patys pasiima,
ką nupirkę, niekas^neskriau
džia regėjimo netekusio juo
duko.
— Helo! — riktelėjo juo
dukui vienas naujai atėjęs
baltaveidis. Juodukas nuo
suolo pakilo:
— O, Čarlis, mano drau
gas. Aš sugyvenu gerai su
PrilM

NF.GU

I’IRKSITE

MATYKITE MUS!

j

A.

ragės apskr.
Amerikoje išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdime
sūnų Jonų. marčių Anastasių.
3 anūkes; Lorraine, Dolores ir
Mary Ann. podnkrę Anna Ir
jos šeimų, sesers sūnų Kazi
mierų Kuslliauskų lr jo žmo
nų Veronikų Ir jų sūnų Jonų,
pusbrolius Baltramiejų Galdi
kų tr Kazimierų Guldikų, im,ton. Ohio ir daug kitų gimi
nių ir draugų.
Priklausė organizacijose Sus.
Brolių I.ietuvių, šv. Antano iš
I’advos ir Amerikos Liet. Pi
liečių Klubo.
Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioje 3354 S. Hals
ted St.
laidotuvės įvyks trečiadienį,
birž. lt d.. 8:30 v. rytų iš kop
lyčios į šv. Jurgio par. baž
nyčių. kurioje įvyks gedulin
gos trejos šv. Mišios už velio
nio sielų, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Antano Galdiko
giminės, draugai ir pažystami
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam
paskutinį patarnavimų lr at
sisveikinimų.
Nuliūdę liekame Sūnus, Mar
ti, Anūkės, Podukrė. Sesers Sū
nus, PtiisrlMilial Ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja Lai
dotuvių Direktorius P. J. Ri
dikas. Tel. Yards 1419.

WHOLESALE

MENIŠKAS DARBAS

I

L

ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. Western Ave.

Tel. See. 6103

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

DARATA KI ELI ENK
]Mt tėvais Alidiiinaitt'-

Persiskyrė su šiuo pasauliu
birž. 8, 5:15 vai. ryto. 1941. su
laukus pusės amž., gimus Pa
nevėžio apskr., Ramygalos pa
rap., Dudonės kin.
Paliko dideliame nuliūdime
dvi dukteris: Brontsiavų Kie
tų ir Amllljų Nemėuuskns, žen
tų Bladlslnvų aliukų Ronald.
pusseserę Uršulę Melalienę. Ir
šeimų, du švogerius: Jonų Ci
nikų ir šeimų ir Simonų Ker*
dūlį Ir daug kitų giminių: Lie
tuvoje—5 seseris, du brolius Ir
kitas gimines.
Priklausė prie SLA 357 kp.
Kūnas pašarvotas namuose.
8050 S. Stewart Ave. Laido
tuvės (vyks trečiadienį, blrž.
11. 8.30 vai. ryto iš namų į
St. l>'0 bažnyčių, 78th ir Emerald Ave., kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės
sielų, o Iš ten bus nulydėta į
šv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Daratos Klellenės
giminės, draugai ir pažįstanti
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimų
ir atsisveikinimų. Nuliūdę lie
ka: Dukterys, Žentas. Antikas,
šeinio'. Ir

Lald. Direkt. S. P. Mažeika,
tel. YARds 1 138-11 39.

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotum Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais,
iš Stoties WHIP (1520), su P. Šaltimleru.

IŠTAIGA

KOPLYČIOS DYKAI I
Iš vežioja me
po visų
Chicago

3039 So. Halsted St.
VIC. 1272

Marden

PAMINKLAI

LIQUOR

Carr-Moody Lumber
Company

S.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save

+

Pusseserė, švogeriai.
kiti Gintinos.

Finansuojame namų pastatymų ai
pataisymą — Nieko įmokėti — 3
metai išmokėti — Apkainavimas
dykai.
I,irtu vis Pardavėjas
Stanley Litvvlnas — Vevk'-jas

Nesiduok blogam įveikti
bet įveik tu blogą geru.

A

620 W. 15th Ave.

Phone 9000

KAIRO, birželio 6 d. —
Anglų karo vadovybė prane
ša, jog vakar Aleppo aero
drome, Sirijoj, anglų orlai
viai sunaikinę italų orlaivį.
tarnauja virėja. Ji turi ge- visais... Abu susikibo ranKoTai pirmasis oficialus anglų |
rą darbą, dažnai atvažiuo mis, juodukas nužygiavo pa
pranešimas, jog Prancūzijos i
ėmęs pintines, o Čarlis stum
ja ir manęs aplankyti.
Sirijoje yra fašistų aviacija.
damas vaiko vežimėlį ėjo
— Tai kiek ji uždirba
Stebėtojai įsitikinę, jog ,
linksmai šnekučiuodamas ša
— Man ji nesako...
limais.
K. J. Prunskis italai savo orlaivius siunčia |
Čarlis
iš bazių Dodekanezų salose, j
Mūsų kalbą pertraukė po
Kiti anglų pranešimai sa
ra praeivių, norėdami nusi
ko, jog anglų aviacija prapirkti iš negro skanumynų.
vedusi vakar atakas Dedoka
Į jo ranką įdėjo nikelį. Neg
nezų salose, kur padaryta
ras su pirštu perbraukė pi
ANTANAS GALDIKAS
nuostolių.
nigėlio briauną, pavartė tarp
Persiskyrė su Šiuo pasauliu
Birž. 8 d.. 7 vai. vak., 1941,
pirštų, įsitikino, kad grąžos
sulaukęs pusės amžiaus.
Gimęs Uetuvoje. Laukuvos
nereikia ir pratarė:
parap.. Didgaltų kaime, Tau

Amerikoje išgyveno 52 metus.
Paliko dideliame nubudime moteri Kotnri"'’ (no tėvais
Rra.zauskaHe). kilusia įš Šilalės paraniios. Klaukn kaimo;
du sun" .Tona. markia Annette ir amike Annette. ir .Tuozana. S. V. kariuomenėje. Fort Bliss. Texa*: dukterį Annette
Vniantiniene. »enta Rtanisovą ir anoks Rtae>«v jr„ sesers
dukteris Rn’sliie Petronienę ios vvra Pranciškų ir iu šonu
Georere; ir Ona Petrošienę, ios vvra Walter ir ju sūnų Klemen«a • pusbrolius tim ir Jocsnb Vaiėckaoskus: artimos gi
minaičius: Helen. Dorothy. .Tosepb. Antbonv. Popierine ir
Andrew Bardauskus ir iu šeimas. Joną Shehelski. io moteri
Liudvika ir ju šeima: Rronio Rrarauska ir io šeim«: Leonora
Žvmontienę ir jos šeimą: Juozapa ir Katarina Adomaičius:
uošvius Joną ir Elzbieta Valantin”« ir in šeima, Pentvmter.
Mich.; ir Juozana ir Antaną Juozaičius ir ju šeima: ir labai
daug kitu giminių, d>augu Ir nažistamu; o Lietuvoje brolį
Tadeušą ir seserj Moniką Bubulienę ir kitas gimines

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Bob Feller, Clevelando Indians’ Fireball tūzas, per
žvelgia savo drafto kvestijonierių. Sakoma, jis nereika
laus sau daryti kokios nors išimties. Pasiryžęs karei
viauti, jei bus pripažintas tinkamuoju.

ninJtiArsiAs pasirinkimas
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

SILVESTRAS PETROKAS

| Turtas Virš$ 6,000,0(10.0

oi

N. KANTER. Kav

REMKITE
8ENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St
Tel.

VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Bon.FVtnn ann

rUAPCUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO JO-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKftS LIETUVIU
Vienintelis
Vakarinis
Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius j Savaitę

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

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

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

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

ANTANAS M. PfflLLIPS
3307 Lituanica Avenue

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109

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

6812 So. Western Avenue
Tel. GROvehill 0142

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Ave.
Tel. LAFayette 3572

Tel. YARda 4908

S. P. MAŽEIKA

3319 Lituanica Avenue
Tel.

YARda

1138-1139

l

t

1
Antradienis, birž’ 10 d., 1941

DRAUGAS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
JEI NEGALIMA į EUROPĄ,
TAI VYKSIME Į MILVVAUKEE
"Draugo" ekskursija ežeru bus
tiek pat maloni, kaip ir jūromis.
Kaip žinote, iš dienraščio vienas “Draugo” ekskursijos
“Draugo”, karas žiauriai dalyvis tikietą įsigytų iš
naikina Europą ir šiais, ar anksto. Pirkti tą pačią die
kitais, metais nebus progos ną tikietai laivo uoste netuten važiuoti. Tad važiuoki- i rėš reikšmės “Draugo" eks
te su “Draugo" ekskursija kursijoj ir tokie žmonės jau
per Michigan ežerą į ' Ame sis lyg nepriklauso tai dide
rikos Vokietiją” — Milwau- lei ir smagiai grupei, kuri
kee, Wis. Taip, ekskursijos linksminsis, o jaunimas šoks
laivas “City of Grand Ka- ant laivo denio virš krišto
pids" veš visus Chicago lie linio ežero.
Tikietas į abi puses kai
tuvius į Amerikos dalį su
nuoja
tiktai $2.00. Vaikams
europiška atmosfera, kuri
randasi Mihvaukee, Wis., už -1.00. Tik pagalvokit, 12 va
landų kelionės tik už $2.00.
85 mylių nuo Chicago.
Laivas iš Chicago išplauks
Kelionė ežeru bus piinal
9:45 ryto ir grįš Chieagon
170 mylių tolumo ir pilna
9:45 vakare. Tai bus puikios
visokių įvairumų.
ištisą dieną atostogos už
Rodos, Chicago - Milwau- $2.00! Bilietų galima įsigyti
kee garlaivių kompanija tai “Draugo” raštinėj, arba pas
dienai turės perduoti visą visus * DKK (Draugo Kores
laivą lietuviams, nes, be di pondentų Klubo) narius vi
delio skaičiaus lietuvių net sose kolcnijose. Klauskite,
vienas moterų choras žadė reikalaukite visur, o jei kur
jo važiuoti ir dainuoti per nerasite, tai telefonuokite:
visą kelionę.
Canal 8010. Vieta bus rezer
Labai svarbu, kad kiek- vuota.

“PLAYING OUT” LUCK AT NATIONAL OPEN

Kunigo bitininko
pagerbtuvės
Roselande

t

''
■

Roselando istorijoje seniai
buvo tokios iškilmės, kad
suvažiuotų tiek daug svečių
iš visos Chicago. Kunigas
bitininkas Jurgis Paškaus
kas, praeitą sekmadienį at
šventė savo sidabrinį kuni
gystės jubiliejų.
Visų luomų žmonės lan
kėsi ir nuoširdžiai sveikino
jubiliatą, Visų šventųjų pa
rapijos kleboną: aldermonas
W. Lindell, advokatai J. Gri
šius, Poznakas su žmonomis,
laid. direktoriai: Mažeika,
Lachawicz, dr. Dundulis,
svetimtaučiai klebonai, be
veik visi lietuvių parapijų
klebonai, prelatas M. Kru
šas, daugelis lietuvių vika
rų, “Draugo” redakcijos šta
bas buvo atstovaujamas ad
ministratoriaus kun. P. Ci
niko, MIC ir redaktoriaus L.
Šimučio, kuris taipgi buvo
vakaro vedėju; jėzuitų ir
dominikonų atstovai, kun.
Kidykas ir kun. žvirblis, pa
rapijų vargonininkai ir daug
kitų.
Be įvairios programos bu
vo įdomių daug kalbų. Bet
vakaro viršūnė buvo pasiek
ta, kaip pats jubiliatas atsi
stojo kalbėti. Jubiliejaus va
karas visais atžvilgiais bu
vo turiningas. Jubiliatas, ku
ris yra daug nuveikęs Baž
nyčiai ir visuomenei buvo
X.
šauniai pagerbtas.

Pranešimai
Svarbus Federacijos Chi
cago apskričio susirinkimas
įvyks trečiadienį, birž. 11 d.,
8 vai. vak., Aušros Vartų
parapijos mokyklos kamba
ry. Skyrių ir organizacijų
atstovai kviečiami dalyvau
ti. Bus nominuojami kandi
datai į centro valdybą. Ti
kimasi turėti svečią iš Lie
tuvos.
Valdyba

-A
U

N•

Mot. Są-gos 55 kp. susi
rinkimas įvyks šį vakarą,
birželio 10 d. Visų narių
prašome būtinai dalyvauti.
Kp. valdyba

MIDDLE-AGED
PEOPLE
(‘‘Draugas’’

Acme

telephotoy

Leonard Dodson, Kansas City, Mo. golfer plays machines in Colonial Club, Fort Worth, Tex. to see if his
luck holds after he had shot a sub-par 68 practice game
on e ve of National Open.

are common offenders

Lietuvos Vyčių 24 kuopa
laikys mėnesinį susirinkimą
šį antradienį, birželio 10 d.,
8 vai. vakare, kuopos kam
baryje.
Visi nariai kviečiami atsi
lankyti. Yra labai daug svar
bių darbų svarstyti ir nu
veikti. Visi prašomi laiku
atsilankyti.
Sec’y.

Bailus žmogus miršta
daug kartų; drąsus — kartą.

CLASSIFIED
PARDAVIMUI
Tikrai pigiai pirkti ar mainyti,
l;ą Jūs turite?
2 nauji mūriniui namai po 4 ir
5 kambarius; bus atdari dėl apžiū
rėjimo kiekvieną dieną.
Randasi
gražioj vietoj prieš Marąuette Park,
3(07 ir 3011 West 71st St.
Taipgi statom naujus namus ir
taisom senus ant lengvų išmokėji
mų. Apskaitiiavinias veltui.
Kas norite pirkti lotą gražiausioj
vietoj Marųuette Parke ir apylin
kėje? Parsiduoda labai pigiai.
CHARLES P. SUROMSKIS IX).,
6921 So. \Veetern Avc.
Tel. REPubllc 3713
Vakarais PROspeet 1 t i 1
“SHOE

REPAIR” BIZNIS,
GARY, IND.

Parduosiu arba išranduosiu savo
“shoe repalr" šapą. Turiu apleisti
liiznj dėl nesveikatos. Gal priimsiu
inenedžlerlu; mainysiu ant karo, ar
ką turite?
16(16 \Vest lotli St.,
__________ Gary, Indiana.___________

REIKALINGI VAIKINAI
gos turėti miesto valdyboje dą vakare ant stoties VvGES
Reikalingi vaikinai, nuo 17 m. iki
nuolatinį atstovą.
23 m., dirbti ant išvežiojimo troko.
ir pasiklausyti Peoples Fur
Atsišaukite 7-tą vai. ryte j 329 W.
16 til St. — Mr. Wilkin; ir 3949
Dabar Cicero miestas yra niture Co. reguliarės prog
Schubcrt St. — Mr. Ebcit.
paskirstytas į distnktus. ramos. Dainuos K. Sabonis,
Lietuvių kolonija randasi “gimnazisčių” duetas, l»us
pirmam distrikte. Naujoje smagi muzika, “Dėdė” Vai
formoje distriktai būtų pa tekūnas, juokai, Uršulytė
If you’re past 40, the chanccs are
dramatiškas veikalėlis ir t.t that your breath will be offensive
keisti
į
vvardus.
Kiekvienas
Šios kolonijos anksčiau
oftener than that of a young person.
wardas turėtų atstovą (Al- O iš Peoples krautuvės bus Fermentation of tiny food particlcs
pristatyta $141.40 auka jau
gerų žinių apie birze- caught by partial platės and denderman). Lietuviams tektų daug
buvo skelbta laikraščiuose.
..
_
.
. -. .
.
turės freąuently cause thiscondition
110 menesio didelį įspardavi- . which you yoursclf may not deteet
Krūtines slogos, kurio- galt IAmi
pirmas
wardas.
Lietuvių
čia
Detroit, Mich. Vytautas
but which is so offensive to others.
vy-lyti | nelaimę, paprastai pa
mą,
kuriame
yra
progos
kiek
yra daug, tad būtų gera pro
icngvcja
pavartojus
raintiianėią,
, Lietuvos Konsulatas Cika- Markuzas — $10.00.
Why not take the easy, pleasant prešildančią Musterole. Musterole nė
caution
that
so
many
f
astidious
peo

vienam
nusipirkti
įvairių
na

ga turėti tinkamą reprezen
ra tiktai mostė Jinai yra •*<Jmingoję gavo ir šiuo skelbia se
Glencoe, Iii. Petras Sagaple ūse to halt this fermentation—
ter-irrila.it.” Milijonai yra varto
mams
reikmenų
už
nupiginListerine Antiseptic employed as a
taciją. Dabartinėje miesto
ję Ją per 23 m. Daktarai rekomen
kančias aukas Lietuvos trem tas__ $3.00.
duoja
Galima aauJJ aptiekoMfe
mouth rinse. It immediately makes
tvarkoje
ne
distriktai
renka
tas
kainas.
tinių šelpimo ir kitiems Lie
Lietuvai Gelbėti Taryba,
the breath sweeter, purer, less likely
to offend. Lambert Pharmacai Co.,
atstovus į miesto valdvietes.
tuvos vadavimo reikalams: per savo konferenciją ChicaSt. Louis, Mo.
bet didžiuma balsų. Cicero
Chicago, III. Lietuvai Gel- jg°je gegužės 15 d.— $18.26.
Before Any Date Uee
balsuotojų
yra
apie
30,000.
Šv.
Antano
.
Parap.
Namų
bėti Fondo Bridgėpofto 1
Viso — $209.76.
LISTERINE ANTISEPTIC
Lietuviai turi tik apie 4OOCU
PALANDECH S
Savininkų
Klūbas
sparčiai
To Make Your Breath Stoeeter
skyriaus surinktos ir per O.
Už visas aukas nuošir
balsų.
Tad
atėjus
rinkimam?'
TU60SLAV-AMERICA!
Aleliūnienę pristatytos au džiai dėkojame aukotojams auga. Susirinkimas gegužės
RADIO BROADGAST Jt
kos — $77.00.
ir visiems pasidarbavusiems 21 d. buvo labai skaitlingas. kitataučiai lietuvius sumušs
Įsirašė net dešimts naujų balsais. Tas dalykas bus pla Ivory Saturday, 1 l30 to 2:30 P
Bendras Lietuvai Gelbėti jų parinkime. Aukos paskir
narių. Klebonas kun. Ig. Al čiau išaiškintas klubo susi
Komitetas per iždininką A. stomos pagal jūsų nurody
STATION WHIPJ
mą ir persiunčiamos į ati baviČius pasakė pamokinan rinkime, kuris bus pusmeti
J. Valonį — $50.00.
1480 kUocydeo
nis
ir
įvyks
birželio
18
d.,
čią kalbą.
tinkamus fondus.
(firat Statioa oa Toor Dial)
Jonas Dimša — $1.50.
Susirinkime dalyvavo ir Į parapijos svet. Visi kviečiafeaturing a program of
Juozas šikšnis — $1.00.
Lietuvos Konsulatas,
svetimtaučių
organizacijų j
atsilankyti. Klūbas turi
Yugoslav
Folk Musie
Mihvaukee, Wis. Lietuvos
30 North La Baile St. ,
DINING ROOM SETS — PAK
pirmininkai. Jie daug nau pasiuntęs atstovus į General
LOK SETS — BEDHOOM SETS
Nepriklausomybės paskelbi
Chicago, Illinois.
— RŪGS — KADIOS — KE
dingų žinių patiekė, čekų lr Assembly, Springfield, III.
FRIGEKATOKS — WASHERS —
mo sukakties minėjimo au
MANGELS — STOVĖS.
kitų tautų organizacijos dar Šiame sus-me bus išduotas
kos ir pelnas, per V. AvežeMes visi esam lygūs ir vi
Ali
Natlonally Advertlaed Itema
buojasi, kad Ciceroje būtų raportas. A. F. Pocius, pirm.
CONRAD
sų pareiga vaduoti tėvynę
nį — $40.00.
įvykintos naujos reformos.
Racine, Wis. lietuvių su Jei aš neisiu jos ginti, tu ii
Fotografas
Cicero turi apie 70,000 gy
Studija (rengta pir
io
ruošto Lietuvos Nepriklau trečias... tai kas gi ją gins? ventojų, bet yra inkorporuo
mos rūšies su mo
užlaido
Praleidimui smagios Ir derniškomis
somybės paskelbimo sukak
Jokubauskas
mis ir Hollywood
tas kaipo mažas miestukas
Darbas
įdomios valandėlės, patarti šviesomis.
ties minėjimo pelno likutis,
(Savanoris, žuvęs
Garantuota*.
FACTORY REPRESENTATIVE
— “village”. Jeigu t organi
naa užsistatyti savo radio
per J. Simanavičių — $9.00.
kautynėse 1919 m.)
zacijoms pavyks tą sumany
634-3 So. VVestern Avenue
šiandie, antradienį, 7 valan- 420 West 63rd Street
mą įvykinti, Cicero gyven
Tet: Biznio « ENGlevvood 5888
Telefonas REPUBLIC 6051
Bes.: - ENGlevvood 6840
tojai susilauks daug page
\
‘
*
* * ,
I rinimų. Taksai bus daug že
UNIVERSAL
v
mesni, miesto valdininkų al
RESTAURANT
10 Savaičių Prenumerata Siūloma
gos apribotos. Dabar mies
Suteikiam Patarnavimą
Vestuvėms, KrikStynoms ir
to valdininkai dirba ant taip
U2 VIENĄ DOLERĮ
kitokiems Bankietams
vadinamo “percentage baLinksmas Patarnavimas
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
Rez. TeL VICTORY 2499
Visiems
sis”. Sako, kai kurie valdi
ninkai turi į metus pajamų
756 W. 31st Street
AGENTAI:
VARTOTŲ KARŲ
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: nuo $25,000 iki $50,000. Va
A. A. NORKUS, Sav.
Jonas Rodinas
SKYRIUS:
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą” dinama “City form governJonas
Jasinskas
806
West
31st Street
Tel. Victory 9670
už vieną dolerį.
ment” duotų lietuviams proChicago, III.
Ant. Labanauskas
Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams
II. Rajewski
Telefonuokite:
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių
VlCtory 16 9 6
“Shorty”
— 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
month
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
biliejaus proga!
Then Read WHY

Aukos Lietuvos
reikalams

<

doFtt
NEGLECT
A COLD

Cicero žinios

Liiten

to

JC

Radi

JUBILIEJAUS

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

Al£X ALESAUSKAS & SONS

PROGA

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

3r>

SICK, NERVOUS
pn Ali lfV“E VERT 0
LiiANnT
”;

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

"DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė.

Chicago. Illinois

arba šaukite CANaI 8010

Lydla E. Rlnkham’s
Vegetable Compound lt
Real “Woman’s Friend"!
Snm. wom»n anff.r Mvtr. monthiy
pain ((Tampa, barkarh., h«ada«b.» du.
tn temai, functlonal dianrdera whll.
nther’a n.erea Und to twenma upMt aad
thay gat eroaa, rentimą and moody.
I So whv not laka Lydla F.. PInkham’a
Vegetahl. Compound made eepenelty
t. help tire). run-down, n«rvou> women to go amlling thru •"dltUeiitt dan.”
Pinkham’a Compound eontaina no opiataa or hakit-formtng iagmdimta. lt

*

MILDA BUICK SALES
Nauja

Vieta;

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
la made from nature*. own benešrtal
root. and h«id>a—eaeh wlth Ita own
.perto/ purpoae to HELP WOMEN.
Pimnoi for overSO yeara — Pinkham’a
Comoound la th. but known and on.
of the moet effective “vroman's" tonica
obtainabia. Try M/
,

T

į

Telefonas: LAFayette 2022

t

l

Antradienio, Hr?.. 10 d., 1911

BKKUBKB

Rytinių apeigų (ritu) katalikų
Eucharistinis kongresas Chicagoj
Rytinių apeigų (ritu) ka
talikai turės savo pirmąjį
nacionalinį Eucharistinį kon
gresą Chicagoj šio birželio
mėnesio gale.
Kongresas įvyks Šv. Nikalojaus bažnyčioje,
2238
Rice gt. Tęsis keletą dienų.
Jo Eksc. arkivyskupas A.
G. Cicognani, apaštališkas
delegatas J. A. Valstybėms,
kongrese atstovaus Šventą
jį Tėvą.
Kongreso rengėjai tikisi,
kad šiame bažnytiniame su
važiavime dalyvaus mažiau
sia 50,000 ryinių apeigų ka
talikų.

Ukrainiečių ir graikų ka
talikų vyskupas K. Bahachevsky iš Philadelphijos ir
vyskupas B. Takach iš Pitts
burgho vadovaus kongresui.

“United Service Organi
zations” darbuojasi, kad pa
šaukti kariuomenėn jauni
vyrai be karinių pratimų
būtų tinkamai aprūpinti sa
vo religiniais reikalais ir
rekreacija.
Šiam tikslui minėta orga
nizacija nusprendė sudaryti
apie 11 milijonų dol. fon
dą, prie kurio sudarymo pri
sideda visi trys minėti sky
riai.
Fondo sudarymui Chica
go miesto žmonės pakviesti
suaukoti 679,500 dol.
Tai
Chicagos kvota. “National
Catholic Community Ser
vice” skyrius visuose mies
tuose buria katalikus į gru
pes, kurios tuojau imasi
darbo prisidėti prie fondo
sudarymo.
Chicagos arKivyskupijos
katalikų organizacijos gru
puojasi ir dedasi prie fondo
sudarymo talkos. Kolumbo
Vyčių vadovybėje organiza
cijų delegatai jau turėjo ke
letą susirinkimų.
Nutarta
pasidarbuoti, kad katalikai
šauniai dėtųsi prie fondo.
Pageidaujama, kad Chica
gai skirta kvota iki liepos 1
dienos būtų įvykdyta.

Vos spėjus į vandenį įleisti naują karo laivą South Dakota 35,000 tonų, Camden,
N. J., kurs matomas kairėje, tuojau padėti pagrindai statyti 10,0Q0 tonų kruizerį San
ta Fe.

Milijonai specia

listų reikalinga

Katalikų grupėms Chica
t
gos arkivyskupijoje pirmi pramonėms
nnkauja kun. W. A. O’Con
Federaliniai
pareigūnai
nor, “United Service Orga
apskaičiuoja, kad ateinan
nizations” direktorių boar
tiems dvylikai mėnesių bus
do Chicagoj narys.
reikalinga dar keturi milijo
nai įvairių rūšių specialistų
darbininkų šalies saugumo
pramonėms.
Kur jų bus gauta? PlaDaug mažųjų dirbtuvių nuojama prie fabrikų įkurChicagoj, matyt, netolimoj , ti mokyklas ir mokslinti
ateity bus priverstos arba ! darbininkus.
šiam tikslui
šalies
vyriausybė
skirs fon
susiaurinti savo vykdomus
darbus, arba juos visiškai dus. Šiuo reikalu rūpintis
nutraukti. Daug darbininkų paskirta National Youth ad
ministracija (NYA).
jau paleidžiama.
To priežastis, kad šios
dirbtuvės negauna savo ga
miniams reikalingos medžią
gos ir žaliavos. Visokia me
džiaga ir žaliava pirmiausia
Įvyksiančią šio birželio 15
pristatoma
stambiesiems
fabrikams, kurie vykdo vy dieną Soldier Fielde “Ame
riausybės užsakymus. Vy rikonizmo dieną” be guber
riausybės nuosprendžiu ši** natoriaus Green ir mayoro
fabrikai turi turėti pirme Kelly kalbės dar ir prela
tas Flanagan iš Boys Town
nybę.
Neb.
Iškilmių programoje nu
matyta dar ir 3,000 R.O. T.C.
paradas.

Mažosios dirbtuvės
paleidžia darbininkus

Kalbės prelatas
Flanagan

Moterys užima
vyrų vietas

Plieno gamybos centre,
Gary, Ind., ima trūkti vyrų
įvairiausiems užsiėmimams.
Tad jų vietas užima jaunos
moterys. Merginos susime
ta būti šoferėmis. Daugiur
jos jau operuoja keltuvus.
Kitos pratinasi prie sunkes
niųjų darbų. Daug moterų
dirba ir plieno fabrikuose.

X Emilija Maskolaitienė,
1651 No. Claremont St., bekabindama langų uždangas
nugriuvo nuo kopėtėlių ir
nusilaužė per riešį (wrist)
ranką. E. Maskolaitienė yra
žinoma scenos artistė-mėgėja ir pati paruošusi keletą
komedijų.

X Gimimo Panelės švenč.
parapijos piknikas praeitą
sekmadienį, nežiūrint vėsoko
oro, sutraukė daug žmonių

Vienuolių kunigų ir brolių
bazilijonų pastangomis Šv.
Nikalojaus bažnyčios sodas
dailiai įrengtas šiam tik
slui prisodinta daug mede
lių, išvesti nauji takeliai.

Chicagos katalikai rūpinasi
katalikų kareivių padėtimi
Visoj šaly veikia organi
zacija vardu “United Ser
vice Organizations.” Jai pri
klauso katalikų, protestan
tų ir žydų skyriai. Katalikų
skyrius yra vardu “Nation
al Catholic Community Ser
vice.”

mu

Eucharistinė
procesija
įvyks Šv. Nikalojaus bažny
čios gražiam sode.

Kongresui suorganizuotas
didelis choras. Dalyvaus ir
Ukrainiečių Kazokų choras.

pijos choro narių: Petraity
tės ir Šarkauskaitės. Pasta
roji yra sesuo Šarkausko,
kuris prieš porą metų pės
čias atliko kelionę iš New
York į Los Angeles.

NAUJAS KRl'IZERI S IMTA STATYTI

Tėvų išvyka į stovyklą

Viduriniai vakarai
turi žibalo

Atsargiai svarsto
mas kilius

“Burning Oil Distributors
Ass’n” praneša, kad vidu
rinių vakarų valstybėms ne
pristigsią žibalo, jei jo žy
mi dalis nebus nukreipta į
rytines valstybes, kur nu
matomas žibalo pritrūkimas.
50 kubilinių laivų vyriau
sybė pavedė Anglijai. Tais
laivais rytinėms valstybėms
buvo pristatomas žibalas iš
pietvakarų. Sumažėjus ku
bilinių laivų skaičiui dabar
yra sunkumų kitais keliais
gauti kiek reikiant žibalo.

Illinoiso legislatūros sena
te atsargiai svarstomas bi
lius, kuriuo norima išteisėti
iš praktikavimo nepiliečius
profesionalus ir kai kuriuos
amatininkus.
Senate pažymėta, kad tuo
bilium galima padaryti di
delė nuoskauda nekaltiems
žmonėms, kurie dėl neapdai
rumo skaitėsi piliečiais, bet
pasirodė, kad jie nėra tokie.
Tas susekta tik po biliaus
iškėlimo legislatūroje.
• Bus vykdomi nepiliečių
profesionalų
apklausinėji
mai.

X Gudų krautuvėj, 901
W. 33rd St., galima ;sigyi.i
“Draugo” ekskursijos laivu
į Milwaukee tikietų. Kaina
Chicagoj ir apylinkėse sek ten ir atgal du dol. Ekskur
madienį įvairiose automobi sija įvyks liepos 6 d.
lių nelaimėse žuvo net 13
X Aušros Vartų bažnyčio
asmenų.
je eina užsakai dviejų paraIki šioliai nerasta prie
monių išvengti šių nelaimių.
Daugiausia žmonių žūsta
dėl neatsargaus važinėjimo.

mobilių nelaimėse
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Peter Buntorius, Eleanora
C. Smulkis, 24—21.
Louis C. Pentis, Eileen A.
Smeeton, 31—22.
Clarence B. Beutai, Ca
therine Baltkois, 29—28.
Alphonse J. Ozalas, Kazi
miera Bagdonas, 27—21.
Joseph M. Martynus, Josephine A. Siemieniec, 28—
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Prašalinkite Dandruff, Galvos Nie
žėjimą, Plaukų Slinkimą. Mūsų kai
nos nepalyginamai žemos.
Pavieni
trytmentai. arba 30 trytmentų už
>85 ($45 ant išmokėjimų).
DARBAS

GARANTUOTAS

LIETUVIAMS YPATINGAS
PASIŪLYMAS
Įsigyti naujų lietuvių kostumerlų,
mes siūlome nepaprastą nuolaidą. Iš
kirpklte š) pagarsnlmą Ir atneškite
{ mūsų ofisą Ir duosime Jums >5
nuolaidą ant 30 trytmentų kurso.

FOLLETT HAIR EXPERTS
17 NO. WABASH
/Tel. RANdolph 9827

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693

1. Sutaupysite 40% kuro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatą

3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo
gaisrų;
6.

ėii

?-

Musu knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos
literatūros ir poezijos rinkiniu. Dabar komunistu valdžiai
užkirtus kelią lietuvišku knygų spausdinimui. LIETUVIŠKA
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite savo kopijas, kol
ju dar lieka.

HOUSE or CAR RADIOS

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

Follett’a Garsūs Plaukų ir Skalpo
Ekspertai {rodys Jums, kad galima
turėti sveikus, gražius plaukus.

1854 W. 47th St.

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?]

nonos pOCK WOPL
COVKSOAOO
Fioan hautito mm

MATYKITE FOLLETT
EKSPERTUS!

Lietuviška Radio Įstaiga

Kuria šeimos židinį

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij
Sutaupysite Daug Pinigų.

PKOlMTMtį

PLAUKAI SLENKA?
GALVA NIEŽTI?

KNYGOS! KNYGOS!

Kuria šeimos židinį

Ateinantį sekmadienį bus
Tėvų diena. Motinų dieną
daug Chicagos motinų atlan
kė savo sūnus, kareiviau
jančius Camp Forrest. Da
bar ruošiama ten pat tėvų
išvyka iš Chicago ir apylinkių.
27.

“THAT LITTLE GAME" ••• ■•■Parle Vous Francais?

X Kun. Kazimieras Toliu
šis, buvęs roselandietis, lan
kėsi pas kun. Paškauską, ju
biliejaus metu ir dalyvavo
bankiete. Jis atvyko net iš
Springfieldo, kur Šv. Jono
Sanatarium eina kapeliono
pareigas.

Ju|o.

VW apiplėšė bula : ,3
Vagys įsilaužė į A. E. San
droff
apartamentą,
540
Stratford place, ir pagrobė
iki 8,000 dol. vertės bran
genybių.
Sandroff yra Thomas Pa
per Stock Company prezi
dentas.

X J- Čepulienė praeitą sek
madienį įvykusiam Moterų
Są-gos 21 kp. susirinkime
X Townoflakiečiai: Cicieišrinkta atstove į būsimą
šiemet Baltimore, Md., Mo nai, Norkai, E. Paukštienė,
V. Bučnienė ir pianistė Metterų Sąjungos seimą.
rikienė įsigijo tikietus ‘Drau
X Labdarių ūky praeitą go’ ekskursijos į Milwaukee,
sekmadienį buvo du pikni liepos 6 d. Dar ne visi. Iš
kai : LGF Bridgeport sky Town of Lake mažiausiai 50
riaus ir Nekalto Prasidėji žmonių dalyvaus ekskursi
mo P. Š. dr-jos iš Brighton joj.
Park. Vėsus oras pakenkė
X Kun. V. Černausko pri
truputį geram pasisekimui.
ėmimas rengiamas birž. 29
X Šv. Mykolo parapijos d., Šv. Juozapo parapijos sa
karnivalo užbaigimas praei lėje. Komitetininkai su Juo
tą sekmadienį dėl vėsaus o- zu Stanaičiu priešakyje tik
ro iš sodelio persimetė į sa rai uoliai ruošiasi prie šių
lę. Bendrai, karnivalas skai iškilmių.
tomas pavykusiu.
X Antanų ir Antaninų
X Kun. Antanui (‘Dėdei’) pagerbtuves Bridgeporte ren
ir kun. dr. Antanui Deks- giamos trečiadienį, birželio
niams jų vardadienio proga 11 d., parapijos salėj.
Šv. Kryžiaus parapijonai ren
gia pagerbtuves birželio 14
PRADEDI PLIKTI?
d., parapijos salėj.

Greitai ir lengvai įtaisoma.|

Apskaičiavimas

Dykai!

Pardplname F.H.A. PMkoUnfcncM
ar UmokAJtmoa.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šiem;
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAOO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė.

Republic 605j

WarahooM: B401 So. Stony lalanti Arą., tai.,

LITERATŪRA
JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi....... $1.00
ŽEMAITES RAŠTAI. I t.. Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, H t., surinko Dr. J.
Basanavičius. 260 pusi. .............................................. $1.00
PRAGIEDRULIAI, m t., Vaižganto, 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.) .............................................................. 75o
MAŽTOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi...................... 75c

EILĖRAŠČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
225 pusi............................................................................... $1.00
VAINIKAI. Nauiesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis. 230 pusi.......................................................... $1.00
JAUNOJI LIETUVA. MAIRONIS, 130 pusi............................. 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas irDasaitis,125 pusi.................. 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
J. Šlapelis. 90 pusi ............................................................. 50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi......................... 35
RUDENS AIDAI. A. Jakštas. 100 pusi .......................... .35
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen ................................................... 35
MEn.fi. M. Gustaičio, 1914 m................................................... 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m- ........................................... 25

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė.

Chicago, III.

