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plinta įvairiausios ligos

ir

mirtingumaą^ nepaprastai di

WASHINGTONAS, birželio dustrijoj gali visai sustabdy
10 d. — Streikų situacijai ti bombanešių produkciją.

riuomenė Sirijoje vakar nak

10

tį jau buvo apie

mylių

blogėjant

kasdien

delis. Augusieji žmonės taip nuo Damasko ir vis tebežy-

Baltie

siems

Rūmams

juos yra daugiau atsparumo,

patariama žmonės pareiškia, jog šiuos
imtis kogreičiausiai griežtų visus streikus dažniausiai
priemonių, nes kitaip besi- organizuoja komunistinis ir

negu pas vaikus, prieš

plečią

streikai

pat daug kenčia. Bet

pas

giuoja pirmyn.

li

LONDONAS, birželio 10 d.
pro- —
Reuters
(anglų žinių
pasveikti ir agentūra) praneša, jog Vo

in- bendrai priešvalstybiniai nu
sistatęs elementas.

alumino

gas. Gimdyvės neturi

. gos tinkamai

*

kūdikius maitinti.

kietijos ir Italijos

Beveik toksai stovis

ir neokupuotoj

yra pravedė aršias atakas

Prancūzijoj.

si sulaukti maisto iš Ame

ant

rikos. Britų vykdoma bloką
da išblaškė

viltis.

žmonių

f
("Draugas" Acme telephoto)

Policija su ašarinėmis bombomis blaško streikininkus,

piketuojančius North

Ame-

klausimas.

kad naciai džiūgauja dėl to
britų nusistatymo — neleis
ti į Europą

siųsti

maistą.

Sako, nacai kaip seniau, taip

Laisvųjų prancūzų sluogsniai Londone
tvirtintus

gavę

Italijai teksianti visa .
Graikija - Mussolini

Pasaulyj

jog

ROMA, birželio 10

d.

— naikins

Angliją,

nežiūrint

anglų-laisvųjų prancūzų me Fašistų vyriausiai
tarybai Amerikos paramos ir jog
chanizuotoji kariuomenė jau Mussolinis šiandie pareiškė, nuo šio laiko Italijos
ka
to siuntimui iš Amerikos.
užėmusi Beirutą.
jog Vokietija ir Italija su- riuomenė užims visą Graiki
Jei
maistas būtų laisvai
Tie patys sluogsniai pra
jos teritoriją.
siunčiamas, ispanai ir pran
neša, jog Damasko prancū
Toliau savo kalboje Mu
cūzai glorifikuotų
Angliją
zai pasiuntė pas anglus sa Pakeitimai
ssolini pareiškė, jog Jungti
ir Ameriką. Nuo to galėtų
vo nepaprastus įgaliotinius
nės Valstybė faktinai
jau
nukentėti nacių prestižas.
komisarų tarpe
tartis apie pilnutinį pasida
įstojusios
į karą, nors for
Dabar gi išbadėję žmonės
vimą.
maliai to nepaskelbta.
Ta
jaučiasi Anglijos ir AmeriMASKVA, birželio 10 d.
Anglų sluogsniai sako ne
čiau atviras karo paskelbi
kos skriaudžiami. Tas na
turį oficialių pranešimų, bet — Paskutiniuoju laiku Rusi mas, pasak jo,
nepakeistų
ciams kas kita. Jiems tenka
joje padaryta dar vienas pa
šių pranešimų neužginčija.
esamosios padėties tik pra'
daugiau tų žmonių pasitikė
keitimas aukštosiose komi
ilgintų karą.
Stiprėja pasipriešinimas
jimo.
sarų sferose.
Šis pakeiti

šiandien yra priešingi mais

*

sovietų

Pačioje Amerikoje

Rooseveltas ir Sulla

daug

Ne britų sluogsnių prane mas, pasak oficialiosios so
Kalbėdamas apie Preziden
darbuotasi už maisto siunti- šimai sako, jog anglų ka vietų žinių agentūros, pada
mą į nukamuotus Europos riuomenė dar tebėra į pie ryta, nes buvęs apsiginklavi tą Rooseveltą, Mussolini pa
kraštus, šis darbavimasis tus nuo Beiruto ir sutinka mo komisaras H. L. Vanni- sisakė, jog galvojant “apie
buvo kiek žmoniškas, tiek kas kartas didesnį pasiprie kovas “neįstengęs atlikti sa absoliučius diktatorius, ten
ka prisiminti Romos dikta
krikščioniškas. Bet jis pa šinimą.
vo pareigų“.
torių Sullą, kuris gali būti
laužtas.
Jo vieton paskirtas DiTuo tarpu neutralieji šal
palygintas Prezidentui Rootiniai pareiškia, jog anglai mitri Ustinovas. Tai jau ne
seveltui”.
ir laisvieji prancūzai Sirijo pirmas komisarų pakeitimas
BRANGENYBE
Toliau savo kalboje Musso
U. S. žemės ūkio departa je sutinka labai silpną pasi “dėl neatlikimo pareigų”.
lini paskelbė formaliai, jog
mentas didžiuojasi, kad ūki priešinimą ir jog ištisi bū
prie Italijos imperijos pri
vietinės kariuomenės
nių valgomųjų produktų yra riai
prisiėmė jungiama buvo Jugoslavijos
didis perviršis ir nesama pereina anglų pusėn.
teritorija, darbartinė Kroa
Žvalgybiniuos
skraidy visq
baimės gyventojams rūpintija.
ties rytojaus dienomis. Ne muos pastebėta, jog vokie

l

w

Churchill

atsakomybę

susirūpinimas čiai išsikraustę iš savo bu
LONDONAS, birželio 10 d.
plinta. Nes įvairiausi ūkio vusių bazių Palmyroje, Da — House of Commons posė
produktai paskutiniais lai maske ir Rayake.
dyje ministeris pirmininkas
paisant

»

kais brangėja. Moterys orga

Churchill prisiėmė visą at

Wa-

sakomybę ant savęs už žy

siunčia į

žiau vartotų, nes sūriai la gius Kretoje ir jis pridėjo,

shingtoną protestus.

Prez. Rooseveltas neseniai bai reikalingi Anglijai.
paskyrė
a

I

ūkio

produktams

jog įgytos pamokos Kretoje

Sūrių gamintojai neprita bus pritaikyta Anglijos

ap

kainų nustatytoją. Pranešta, ria sekretoriui. Jie sako sū saugai.
kad kainos nebus didinamos. rių vartojimas neturi būti
Pasak ministerio pirminin
Dabar yra kaip tik atvirkš mažinamas. Anot jų, Angli
ko, visados verta kovoti, ne
čiai. Maistas brangėja, o dar jai labai reikalinga
sūrių, žiūrint, kad kartais iš iš
bininkų atlyginimas toli už tai reikia mažinti sviesto ga
anksto atrodo, jog kova lai
pakaly vos paaivelka.
mybą ir imtis plačiau ga
mėti nelabai tikra.
minti
sūrius.
Tada
šio
pro

•
Vienas svarbiausių vyriau
dukto pakankamai būtų sa

NEPRITARIA

viesiems ir svetimiesiems.
U. S. žemės ūkio departa

Tyrinėja laivo
nuskandinimą

10 — Baltieji Rūmai

dien nori, kad

šian

pareiškimai

apie Jungtinių Valstybių kro

vinių laivo Robin Moor nu

skandinimą būtų

sulaikyti,

tol, kol nebus pilnai ištirta

komisijai Cleveland, Ohio.
bus patiekta svarstymui įs
Detroite šį rytą CIO pas
tatymo projektas, pagal ku kelbė streiką šešiose Bohn
rį būtų deportuojami visi Aluminum & Brass Corpo

svetimšaliai, kurie

tiesiogi- ration dirbtuvėse, kuriose
nai ar netiesioginai susirišę nutraukė darbą 4,600 darbi
rios plečia nacizmo, fašizmo

ir komunizmo filosofijas.

|

Šiandie AFL unijos maši
nistai

nubalsavo

skelbti

Šį įstatymą norima paves streiką
Consolidated Airti, kad ypač šiuo metu vi eraft Corporation dirbtuvė
sur

esą

justi se San

pradedama

California.

Diego,

Maskvos, Berlyno ir Romos Šiose dirbtuvėse yra

$700,-

000,000 vertės orlaivių užsa

agentų veikimas.

kymų. Darbininkai reikalau

I
LONDONAS. — Autorite
ja algų pakėlimo.
tingi anglų sluogsniai pra Paryžiuj uždarė
Darbas ar kariuomenė
neša, jog Etiopijoje, atakuo
U.
S.
ambasadą
dami italų įsitvirtinimus JiBrig. gen. Lewis Hershey
mma apylinkėj anglai suėmė
kariuomenėn ėmimo
biuro
' PARYŽIUS, birželio 10 d.
3,900 italų kareivius.
vedėjas išleido įsakymą, pa

— Vakar naktį iš Paryžiaus
išvyko pirmieji amerikiečiai,

BERLYNAS. — Nacių sluo
gsniai praneša, jog vokiečių
karo orlaiviai nuskandino
5,000 tonų anglų amunicijos
laivą ir kitą 1,200 tonų kro
vinių laivą sunkiai sužalojo.

kai iš vokiečių okupuotosios

Prancūzijos sostinės

pradė

jo kraustytis užsienių

dip

lomatai. Vokietijos įsakymu

šiandie visos užsienių

pa

siuntinybės Paryžiuje

turi

arba

gal kurį darbininkai

turės dirbti arba eiti

ka

riuomenėn. šis įsakas

pas

kelbtas Prezidentui
veltui ir

Roose-

sekretoriui

karo

Stimsonui pilnai pritariant.

Vokiečiai skuba

būti uždarytos.
Visi Amerikos ambasados

KAIRO. — Anglų aviaci
ja pravedė sustiprintas ata
kas trijose Libijos bazėse
Bengazi, Derna ir
Gazala.
Taip atakuota transportaci
jos įrengimai Martuboj.

Paryžiuje tarnautojai su šei

iš Sirijos

momis vyksta Portugalijon,
iš kur jie vyks į Jungtines
Valstybes.

ANKARA,

birželio 10 d.

— Patikimi sluogsniai
neša, jog

Aviacijos gamyba

nacių

pra

ekspertai,

pasiųstieji Sirijon

paruošti

planus aerodromas ir

vykstanti

manai į darbą atvyko 3,500

ROMA. — Italijos karo
vadovybė praneša, jog italų
submarinai, veikią Atlanto
vandenyne, nuskandino de
vynis krovinių laivus, viso
63,000 tonų.

riuomenės bazėms,

ka

skubiai

atšaukiami namo ir Vokieti

jos diplomatiniai sluogsniai

pareiškia, jog “Sirijos lau
kuose nebus paaukotas

nė

darbininkų.

R
Tuo tarpu Brazilijos laivo

Debesuota ir šilčiau. Piet dovybe nesistengiant įsigalė nuskandino torpedos
žio 21 dieną.

sluogs

niai pareiškia, jog prancū

Normaliu laiku šioj pamai zai patys turėsią apginti sa
noj dirba 6,000 darbininkų vo teritorijas.

ir nakties pamainoj

3,000

darbininkų.

Kiti ašies sluogsniai
bai

pesimistiniai

žiūri

la

į

zidento Roosevelto įsakymu ginti Siriją.

Osorio, kuris išgelbėjo vie-

Hore-Belisha, jūrininkų, kap. Perelra

šie diplomatiniai

Šiuo metu dirbtuves Pre prancūzų progas įstengti ap

kaip jis žuvo.

Wickard išleido paraginimą

ti ore.

dirbtuvėse

rūmų imigracijos

ROMA. — Vlrginlo Gay- saugo pilnai
da, rašydamas apie kariuo 3,500 kareivių.
sybės kritikų buvo buvęs ka nuoliką nuskandintojo laivo
menės pasiuntimą į North

ro ministeris

gyventojams, kad sūrius ma ryčių vėjai.

streiką

tion dirbtuvėsna dienos pa vienas Vokietijos kareivis“.

kuris kaltino anglų karo va reiškė, jog Amerikos

sekretorius

KAIRO.
—
Premjeras
Hussien Sir Pasha šiandie
pranešė, jog Aleksandrijoj
trečiadienio ir
šeštadienio
atakose žuvo 557 asmenys ir
123 sužeista.

WASHINGTONAS, birželio

Claude

mento

iššaukė

10 d. — Trečiadienį atstovų tion of America

LONDONAS. — Autorite
tingi sluogsniai pareiškia,
LOS ANGELES, birželio
jog Hessas laikomas karo
belaisviu, bet atsisako pas 10 d. — Pranešama, jog šį
rytą North American Avia
kelbti kur jis laikomas.

to,

nizuojasi ir

Board

su politinėmis grupėmis, ku ninkų.

nepa

pranešimus,

į

Mediation

WASHINGTONAS, birželio penkiose Aluminum Corpora

Tuo tarpu pranešimai Lon

pasakoja, Beirutas jau paimtas

Amerikiečiai

National

patarimą,

Amerika gi griežtai laikosi bano uosto Beiruto ir Siri
rican Aviation fabrikus, Inglewood, Cal. Nuvykus kariuomenei piketininkų eilės, tuobritų nusistatymo.
jos sostinės Damasko paė
jau sutirpo. Prisiųsta apie 3,000 kareivių.
mimas
bėra tik valandų

NACIAI DŽIŪGAUJA

resnybė, neatsižvelgdama

deportaciją

jū

done duoda suprasti, jog Le-

Šiuo laiku CIO unijos vy

komunistų

anglų valdomos Kipros sa

roj.

Nauji streikai

Svarstys nacių,

orlaiviai

Ispanija ir Prancūzija vylė los rytinėj Viduržemio

’

oficialieji

Washingtono

Kadangi

pa

apsiginklavę

šias

Tuo tarpu Berlyno sluog
sniai pareiškia, jog Vokieti

dirbtuves ja yra

pilnai

Prancūzijos

Aviation dirbtu yra perėmusi kariuomenė pusėje, bet prideda, jog šis
laivą American
gegu ves, pareiškia, jog Amerikoj todėl ir darbininkams algas paramos pareiškimas
“yra

kilsiąs civilis karas.

išmokės vyriausybė.

grynai politinis”.

(
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Amerikos lietuvių gyvenimas * ir veikimas
Šv. Pauliaus Seseles Šveica-1 bar eina kapeliono pareigas per save
išmokti rašyti”. vių Kolegijos rektorius lr
rijoje
dirbo
nuopelningą Šv. Pranciškaus vaikų kor- Tie egzemplioriai skubiai pa TT. Marijonų Provincijolas

KUNIGAS ANTANAS MILUKAS

spaudos darbą. Juk lietuvai diakų sanitarijoje,

Jo 70 metų gyvenimo ir 50 metų tautiniai
kultūrinio darbo sukaktuvių proga

Roslyn, sklido po visą Lietuvą.

tės galėtų aukotis ir dirbtų Long Island, N. Y.
jų

Iš po gabios jo plunksnos

Kazimiera

pavyzdžiu.

išėjo daug lietuvių literatū

Kaupaitė tapo sužavėta to Tautiniai kultūrinio
Tarp mūsiškių lietuvių į- gabumų. Viename seiniškių tų tą mokslo įstaigą nuo ru kiomis mintimis, ir tuojau darbo nuopelnai
sigyvenęs paprotys

minėti klierikų susirinkime, įvyku sų valdžios bausmių.

visokius penkių ir dešimties siame sausio 30 dieną, 1890

Tačiau, klierikas A. Milu

ir penkiolikos metų pasidar- metais, jis turėjo paskaitą kas nepasidavė nusiminimui,
bavimo arba veikimo j ūbi- ir skelbė kilnių savo gyve- ir 1892 metais atvyko į Aliejus, ir dėl to ta proga1 nimo svajonių programą to- meriką. Tvirta tėvynės mei

spaudoje apibudina savo dar kiais žodžiais: “Noriu būti lė neužgeso, bet dar labiau
bus ir aprašo visus nuopel tikru lietuvių kunigu, prisi liepsnojo ugningoje jo krū

nus. Štai vienas žilas balta dėti kunigaujant prie page tinėje. Čia kun. A. Burba
galvis senelis kunigas Anta rinimo Lietuvos dvasiško ir tuojau pakvietė tėvynainį

ros veikalų, kurie atplauk

laisvės

išrūpinimo

laimėjimo momente.

ir
Tat,

žvelgkime į darbingo ir gar

bingo jo gyvenimo paskirtį
ir susidomėkime nuopelnin

gais jo nuveikimais lietuvių
tautos naudai ir savo tau
tiečių gerovei.

Kunigas Antanas Milukas

gimė

šeštokuose

savo glo

bėjo dieną, būtent, birželio
13, 1871 metais. Jo tėvai
dzūkai buvo dievobaimingi
ir atsidavę savo sūneliui
duoti mokslo. Jis pradini
mokslą

gavo

Rudaminos

pradžios mokykloje, paskui
mokėsi Mariampolės gimna

zijoje. 1889 metais įstojo į

Seinų

kunigų

seminariją,

nės lietuvių parapijoje. Po tinį žurnalą “Dirvą-Žinyčią”.
kurio laiko vėl grįžo į She vėliau įkūrė laikraštį ‘žvaagž
steigė rankraštinį laikraštė
nandoah, Pa., o 1901 metais dę’, ir kasmet deficitus ap
lį “Knapt”, kuris vėliau ga
išvyko studijuoti į Fribour- mokėdavo vienas savo lėšo
vo “Vilties” vardą, žymėti
go universitetą, Šveicarijo mis. Tuo tarpu prie parapi
na, kad vienas iš žymiausių
je, kur glaudžiai bendradar jos įkūręs lietuvių parapiji
to laikraštėlio bendradarbių
biavo su lietuviais rašyto nę mokyklą,
patyrė didelį
buvo J. E. vyskupas Petrasjais,
besimokinančiais ki reikalą turėti lietuvaičių se
Pranciškus Būčys, dabarti
tuose Europos universitetuo serų mokytojų. Jų paskirtį
nis TT. Marijonų kongrega
se arba tarnaujančiais įvai jis spaudoje apibudino šiais
cijos Generolas ir Olimpijos
riose Rusijos vietose. Apie žodžiais: “Amerikoje lietu
vyskupas. Jauno klieriko An
tą laiką Kazimiera Kaupaitė viškų mokyklų įkūrimas be
tano Miluko uolumas buvęs
iš Lietuvos susirašinėjo su atsidėjusių vaikus
mokyti

Be to, jis seminarijoje į-

nepalaužiamas, energija —
kunigu A. Miluku, kurs tuo lietuvaičių — negalimas da
dinamiška, darbuotės davi*
metu studijavo Fribourgo u- lykas”.
niai be galo nuopelningi
niversitete; viename laiške
Nuo 1914 metų, kun. A.
šviesiai lietuvių tautos atei
ji parašė mananti grįžti

į

tapo pašalinti

iš

joje. Kun. A. Milukas atsa-

kan parašė ilgą laišką, žy
slaptai dirbo už lietuvybę ir seminarijos, kad tuo, anot
I
mėdamas, kad su jos nuo
pasirodė turįs organizacinių prof. E. Volterio, apsaugo- mone būti vienuole sutinka,

bet kam jai eiti pas lenkes

DAFFY DRAMAS

Nazarietes? Jis ir kiti Fribourge esantieji lietuviai ku
nigai nuomoniauja, kad reik
tų lietuviams steigti lietu

vaitėms religinė vienuolija.

Būdamas literatas, kun. A.

Milukas

iškėlė

sumanymą

RED-ITCHY-SCALY

ECZEMA
Effective Heme Treatment
Promptly Relieves Torturel

1 Pirmas uiteplnuM m stebėtinu |
ŽEMO—daktaro tSraMaa—tuojau
sustabdo nepakenčiamą niežėjime
galvos Ir tuojau pradeda suglū
ma Jautrios odos. Stebėtinai sėk
mingas per virt 30 metui Gaunai mas vLsoae vais'• thtėae.

»

ŽEMO

suorganizuoti lietuvaites ka

talikų spaudai remti ir mo

kyklose mokyti.

Tuo metu

STANLEY GAVCUS

JUODŽEMĘ
1 bušelis — 25c; 5 buš. už
$1.00; 10 buš. už $1.50
Perkrauto Baldus, Vrtto|» An*ll.
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue
Woeth, UL Tei. Oak Uwi 19S-J-1

lukui lygaus nebuvo ir nė

ra.

Jo

nuopelnus

teviršija

tiktai Kauno Šv. Kazimiero

AMERIKOS UETUVĮŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

kelio slapyvardžiais. Atsidū

ręs Amerikoje, 1894 metais

jis Tilžėje išleido 10,000 eg

zempliorių

“Lengvo

Bukite Malonus
SAVO AKIMS
Tik A«na pora aklu visam gy
venimui. Saugokit Jaa Intadami
tiekiamInuotl Jas modernUklausta
metodą. kuria reg9llmo mokslas
gali suteikti.
M METAI PATYRIMO
pririnkime akiniu, kurie pataline

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

1801 So. Ashland Avenue
Kampas lS-tos
Telefonas CANAL 0528 — Ohkago
OFISO VALANDOS
Kasdien »:«0 a m. iki-8.80 p. m.
Trefi. ir kett: »:00 a m. Iki
1:80 p. m.

Ges. 6968 So. Talman Are.
Rea Tel. OROvehiU 0617
Office teL HEMIock 4848

TeL OANal 6122

OR. J. J. SIMONAITIS

2201 VVest Cermak Rd.

GYDY^DJAS Ht CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomia susitartu.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

2423 W. Marųuette Road

Telefonas REPublie 7868

PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YARda 4787
Namų tel. PROspeet 1930
TeL YARda 6921.
Res.: KENvvood 5107

REZIDENCIJA:

6631 S. Califomia Avė.
Ofiso teL VTRginia 0036
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. STRIKOL’IS

>

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

756 VVest 35th Street

LIETUVIAI
ČIA GAUSI
greit, leng
vais Iftmoloėjimais —
NVO 5 IKI 20 METU.

PASKOLA

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL CANai 0257
Rez. tel.: PROspeet 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.

būdo

loau association;
OF CHICAGO

2202 W CERMAK ROAD
Tel.: CANAL 8887
Mokame
Dividendų

Ben. J. Kazanauskas, Sec.

^sįa® 31,000,000.00
virs r 1
1

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., Chieago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
ir 6:30—8:30 vakare

PHYSICIAN AND SURGEON
OfiM ML OANal 2846

Glasses - Akiniai

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

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

3343 So. Halsted Street
Tel. CANai 5969

WALTER J. PHILLIPS
DR. F. G. WINSKUNAS DR.GYDYTOJAS
IR
2158 West Cermak Road
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—9
Mes. TeL:

CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartj.

Ofteo TeL:
VIRginla 18M

Tm. YARda 2246

DR. C. VEZELIS

Milukas klebonavo Atsimai

čiai. Tačiau, 1891 metais, jo Ameriką, bet ne į Scranton,
nymo
lietuvių
parapijoje,
ir jo kolegų
tėvynainiška Pa., pas savo brolį kunigą
Maspeth, N. Y. Vėliau buvo
darbuotė tėvynės naudai at A. Kaupą, tik į Chieago, Illi
kapelionu Šv. Kotrynos ligo
kreipė caro žandarų dėmesį, nois, kad tapti vienuole len ninėje, Brooklyn, N. Y. Dair dėl to jis ir klierikas J. kių Nazariečių kongregaci

kur jis su kitais klierikais Sutkaitis

“Knygų leidime kun. A. Mi

Pažvelgus į tą 50 metų draudimo metu. Tų visų kū draugija, bet ši yra dauge
lio žmonių bendrovė. Kun.
A. Kaupui,
kurs
atsakė: tautiniai kultūrinio darbo
rinių, kuriuos jis pats para
A. Miluko bendrovė
buvo
“Tavo sumanymui vienuole laikotarpį, matome, kad kun.
šė ir tų knygų-veikalų, ku
jis pats; kiek jam vienam
būti ir vykti Šveicarijon, pri A. Milukas buvo atsidavęs
riuos atspausdino arba iš
tariu. Tegul Dievas tau pa
pasisekė išgauti knygų lei
ir buvo nenuilstantis uolus leido savo lėšomis, juk jų
deda. Mokslą ir užlaikymą darbininkas tėvynės naudai
visų čia nei nesuminėsi. Kun. dimui lėšų, tiek Jis jų ir tuaš apmokėsiu”. Kun. A. Mi ir gerovei. Per tą visą laiką
(Nukelta į 3 pu'sl.)
dr. Jonas Navickas, Lietu
lukas padėjo
Kazimierai jis
savo dzūkišku uolumu
Kaupaitei užmegsti atminti daug rašė, redagavo laikraš

nas iš pirmųjų kovotojų už nomiją, mineralogiją,
che Iš čia, 1899 metais persikė ladelphia, Pa. Beklebonaulietuvių kalbą ir laisvę Lie miją, patologiją, higijeną ir lė į Brooklyną, N. Y., kur damas lietuvių
parapijoje
klebonavo Angelų Karalie Philadelphijoj, jis leido jung
tuvoje spaudos uždraudimo t.t.

vos

ką rašo:

štai

parašė savo broliui kunigui

luko asmenį. Jis yra ne tik mis ; kad aprašyti lietuvių tanas Milukas įšventinamas nandoah, Pa., vikariauti. Ku
vienas iš pirmųjų lietuvių dorybes,
papročius, žaidi kunigu ir paskiriamas vika nigas A. Milukas vėliau kle
kunigų ir laikraštininkų A- mus, šokius, drabužį;
kad ru prie Šv. Jurgio lietuvių bonavo lietuvių parapijose:
merikoje, bet taip pat vie studijuoti filologiją, astro parapijos, Shenandoah, Pa. Girardville, Gilberton ir Phi-

tėvynainių darbuotojų Lietu

spaudos už

davo tėvynėn

nas Milukas, kuriam šių me medžiagiško būvio, iškariau- klieriką į “Vienybės Lietuvi nus ir istorinius santykius
čius, korektavo rankraščius,
tų birželio mėn. sukanka 70 ti lietuviams laimės ant že ninkų” redaktorius. Tą laik-'BU gv. Kryžiaus vienuolėmis
rūpinosi spaudos lėšomis,
ir Ingenbohly, Šveicarijoje. Apmetų gyvenimo, ir kuris pa mės ir išprašyti laimės po raštį puikiai redaguoja
spausdino įvairias mokslo
šventęs pusę amžiaus Dievo mirties, tai mano siekis. Ti kartu mokosi anglų kalbos. vaizdai leidžiant, tas gal ir
knygas ir literatūrinius lei
su šio krašto nulėmė, kad ilgainiui
garbei, Tėvynės ir Tautos kėjimas,
meilė,
mokslas, Susipažinęs
tuo dinius. Dar 1894 metais jis
gerovei, yra nuolankus
ir triūsas,
tai mano mediu kalba, 1893 metais įstoja į būdu užsimezgė
Šv. Kazi su kun. P. Abromaičiu įkū
tylus,
tarsi, primindamas: mas”.
Philadelphijos arkivyskupi miero Seserų Kongregacija,
rė “Garsą Amerikos Lietu
“Kas giriasi, tegul giriasi
jos kunigų seminariją. Drau kurios pirmoji Motina Genevių”,
vėliau
organizavo
Jis Seinų kunigų semina
ge su klierikais A. Kaupu ir ralė-Įkūrėja Marija (1880—
Viešpatyje. Nes ne kas pats
spaustuves ir skleidė švietirijoje mokėsi apie du metus
save užtaria, tas yra pripa
J. Žilinsku, jis įsteigė “Lau 1940) yra buvusi Kazimiera mą išeivijos tarpe. Jis priir daug rūpinosi ir daug vei
žįstamas, bet tas, kurį Die
ryno Ivinskio Europiškai- Kaupaitė
sidėjo ir prie tų darbų, ku
kė savo tautiečių naudai ir
vas giria” (II Kor. X, 17Amerikonlšką
Draugystę”.
dirbo Basanavičius,
1901-1902 metais, kun. A. riuos
gerovei. Jis su kitais klieri
Jos tikslas buvo “tyrinėti
18).
Miluko ir jo bendraminčių Bielinis, Tumas ir kiti to
kais organizavo slaptas kuo
mūsų tėvynę, jos praeitį ir
Šiandien
lietuvių
tauta peles, kad mokytis lietuvių
buvo globojamas “Tėvynės meto darbuotojai. Dar bū
t.t... Visasvietinėje 1900 (me
pripažįsta ir Dievas giria vi kalbos ir istorijos; kad su
Sargas”, ir 1903 metais re damas Seinų kunigų semina
tais) Paryžiaus parodoje įsiems plačiai žinomą ir gar sipažinti su lietuvių daino
dakcijos adresas buvo skel rijoje, jis daug rašė “Var
taisyti lietuvišką skyrių...”
bingais darbais atsižymėju mis, pasakomis, legendomis,
biamas jo vardu, jam jau pe” ir “Ūkininke”, pasirašy
1896 metais klierikas An sugrįžus iš Fribourgo į She damas Antanėlio arba Dzū
sį gerb. kunigo Antano Mi senovės liekanomis, kanklė

metu, ir vienas iš uoliausių

Amerikoje,

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

Regid. TaL:
PROspeet 8634

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

1853 VVest 35th Street

LIGONIUS PRIIMA:
arti 47th Street
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Teisingai prirenkame aki
Seredoj pagal sutartj.
Trečiad. Ir Sekmad. tik susitartus.
nius.
Patarnauja prityręs
Telefofnas; HEMIock 6849
lietuvis daktaras - optomet
ristas.
DANTISTAS
Akių egzaminavimas dykai.
4143 South Archer Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefonas LAPayette 3650
Akinių kainos:
6757 So. VVestern Avė.
Antradieniais,
Ketvirtadieniais ir
Full view style — $6.95 Ofiso valandos:
Penktadieniais.
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 Iki 9
Bifocals — biskį daugiau
Nedėliomla pagal sutartj
4631 So. Ashland Avė.
Paprasti akiniai po $2.95
TeL YARds 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Dykai didelis katalogas
Telefonas OANal 7329

DR. PETER I. BRAZIS

Jewlery, Elektriniai
taldytuval. Namams
Baldai

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

Šeštadieniais.

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

2202 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sntartj.
Res. telefonas SEEIey 0434.

TsL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
OFISO VALANDOS:

symyo pašaukite Yards 3088 Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.

su mėlynu frontu
Budriko Radio Programo*:
VVCFL — 100 K. — Sekmadie
niais 6 vai. vak.
VVHFC — 1450 K. — Ketvirtadie
niais 7 vai. vak.
WAAF — 950 K. — Sekmadie
niais 4:50 vai. vak.

GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros Inboa)
TsL MIDvvay 2880
Chieago, UL
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vat ryto.

GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

Dėl sąžiningo radio patai- Kamp. 15tos gat. ir 49th CL
•
Atsiminkite — krautuvė

DR. V. E. SIEDLINSKI

ir pagal sutartį. -

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

DR. A. JENKINS

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TaL YARda 0994
Res. UL PLAsa 3200
VALANDO8
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-9 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dieną

(lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kautynėse per nepriklau

2500 VVest 63rd Street

somybės karą mes parodė

* OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—0 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspeet 6787

me pasauliai, kad esame lais

YXBdaia MC

Ge*. Skoru pakis

DKXQOXI

Trečiadienis, birž. 11, 1941

KARIUOMENft UŽĖMĖ LĖKTUVŲ FABRIKUS

KUN. ANT. MILUKAS
(Tęsinys iš 2 pusi.)

rėjo. Yra apskaičiuojama,
kad kun. Miluko ilgametis
knygų leidimo biudžetas tu
rėjo, lietuviškais pinigais
skaičiuojant, daugiau vieno
milijono litų. Svarbu tai, kad
tas visas kapitalas buvo pa
ties kun. A. Miluko surink
tas. Visa mūsų garsioji ti
kybinė, tautinė ir mokslinė
literatūra, vyskupui Valan
čiui mirus, iki spaudos at
gavimo laikų, buvo kun. Mi
luko darbo kūrinys. Visas
tolimesnis jo veikimas tebu
vo tiktai šito didžiojo darbo
padalinimas. Žinoma, toksai
milžiniškas darbas buvo rei
kalingas didelio būrio dar
bininkų, bet to viso darbo
smagens ir širdis buvo kun.
A. Milukas. Tie šimtai tūks
tančių išleistų knygų yra jo
asmens indėlis į lietuvių tau
tos kultūrą...”

lt

Special automobilis

tinėse Valstybėse. Kai pre
zidentas Wilsonas vyko į
Versalį, kun. A. Milukas jam
įteikė veikalą “The History
of the Lithuanian Nation
and its present National Aspirations”, už kurį prez. Wilsoną jam padėkojo laišku.
O Versalio deryboms užsi
tęsus, lietuvių-lenkų santy
kiams reikiamai nušviesti lr
prancūzų-lenkų politikos ar
gumentus atremti, kun. A.
Milukas minėtos knygos iš
leido naują padidintą laidą
ir paskleidė diplomatų ir žy
mių žmonių tarpe.

Kai 1921 metais lenkai
žiauriausiai terorizavo Vil
niuje lietuvius moksleivius
ir jaunuomenę, kun. A. Mi
lukas parašė ir išleido bro
šiūrą “The Little Martyrs
of Vilna”, ir suorganizavo
tam reikalui komitetą, vadi
namą “Relief for the Little
Martyrs of Vilna” (“Pašal
pa Mažiesiems Vilniaus Kan
kiniams”), ir buv. preziden
tas Woodrow Wilsonas su
savo žmona davė sutikimą
būti protestuojančio prieš
brutalius lenkų žiaurumus
komiteto lietuvių globėjais.

Draugo” piknike

NKS&Sil&ig

bus 1941 Buick
Dabar baigsime ką
praeitais metais pradėjom
su “Mašinų Fondu”

Ar turite automobilio tikietėlių knygutę? Jei netu
rite, tuojau nors vieną gau
kite iš “Draugo” raštinės.
O jei vieną turite, tai pra
šomi dar po kitą ir trečią
pasiimti. Tikietėlių pelnas
eina baigimui darbo, kokį
praeitais metais gražiai pra
dėjome: Mašinų Fondui, r ra
, eitais metais dalinai apmof kėjome naujų mašinų unas,
o šiais metais tas pats rei
kės daryti.

(“Draugus" Acme telephoto)

U. S. kariuomenė užėmė North American Aviation fa brikus, Inglewood, Cal. Kareiviai durtuvais išblaškė
streikuojančių darbininkų piketus ir tuo būdu streikas palaužtas ir darbai fabrikuose atnaujinti. Tas įvykdyta
prezidento Roosevelto įsakymu. Prieš kareiviams pasiro dysiant streikininkai kovojo su policija, kuri saugojo
norinčius į darbą grįžti darbininkus.

1914 metais, prasidėjus
pasauliniam karui, kun. A.
Milukas sudarė glaudų kon
taktą su dienraščio “New
York Herald” ir savaitraščio
“Literary Digest” redakto
riais, ir pats daug rašė an
glų kalba apie Lietuvą ir
lietuvius. Amerikai dar ka
ran neįsivėlus, jis darbavo
si, kad į savo pusę patrauk
ti žymiausius dvasininkus, į
kurių sąstatą įėjo ir trys
kardinolai: Farley, Mundelein, Dougherty; kad pasi
gauti New Yorko Aukščiau
siojo Teismo teisėjus ir stam
besnius finansininkus, kurių
pagalba įsteigė “American
Relief for Lithuanian War
Sufferers” — vadinamą “Amerikonų
Pašalpa Lietu
viams nuo Karo Nukentėju
siems”. Žymėtina, kad kar
dinolas Farley, tos organi
zacijos pirmininkas, išleido
aplinkraštį, skelbiant rink
liavą bažnyčiose.

nesnėse vyriškumo dienose,
bet neliauja dirbęs, o turė
damas galingą pamėgimą ir
nepalaužiamą uolumą tėvynainiškame
kultūriniame
darbe, jis džiaugiasi, kad
savo gerbėjų tarpe taip pat
turįs ir nesuskaitomų sekė
jų, kurie yrar-užsimoję ir y
ra pasiryžę ateityje bent da
linai sekti garbinguoju jo
Kun. A. Milukas, dabar gyvenimo pavyzdžiu, kad
sukakęs 70 metų amžiaus. O aukotis ir dirbti numylėtai
visgi jis nenuilsta, ir vis dar jo Lietuvai kuo skubiausiai
dirba tėvynės naudai ir sa- išsilaisvinti iš po brutalės
vo tautiečių gerovei.
Jis I Sovietų Rusijos
grobikų
daug rūpinosi lietuviškais priespaudos ir vergijos, ir
reikalais ir be galo daug kad vėl taptų Laisva ir Ne
dirbo skaisčiai ir laimingai priklausoma Valstybė, dėl
Lietuvos ateičiai. Nenuosta kurios laisvės, gerovės ir
bu, kad buvusi Lietuvos vy skaisčios ateities tiek daug
riausybė už kilnius ir nuo dirbo ir aukojo visą . savo
pelningus darbus to kruopš gyvenimą.
taus ir nenuilstančio nuo
Kun. A. Tamoliūnas
lankaus tėvynainio darbi
ninko ir daug užsitarnavu
sio laikraštininko ir kultū
rininko krūtinę papuošė Vy
tauto
Didžiojo
Trečiojo
Laipsnio ordino pažiba ir
garbe.

1916 metais, kun. A. Mi
lukas išsirūpino audienciją
pas prezidentą Woodrow
Wilsoną ir tarėsi apie Lie
tuvių Dieną Jungtinėse Val
stybėse. To sėkmė, preziden
tas Wilsonas išleido viešą
atsišaukimą padėti lietuvių
tautai ir paskyrė rinkliavai
lapkričio 1 dieną visose Jung

Nūngi, kai Sovietų Rusija
brutaliai pavergė brangią
mūsų Tėvynę Lietuvą, su
prantame skaudžią jo šird
gėlą. Tačiau, jis “tumišRos
energijos ir daukantiško
darbštumo lietuvis”, yra ne
palaužiamas dzūkiškame sa
vo uolume. Nors tiek jau
nebepajėgia dirbti, kaip jau-

Kun. I. Kelmelio
kunigystės 25 m.
jubiliejus

Newark, N. J. — švč. Tre
jybės parapijos ilgamečio
klebono Ignoto Kelmelio 25
metų kunigystės jubiliejui
prisiminti buvo suruoštos iš
kilmingos Misijos, kurioms
vadovavo neseniai iš paverg
tos Lietuvos atvažiavęs tė
vas Justinas Vaškys, pran
ciškonas.

Tokia Lietuvoj dabar
demokratija

Tūkstančiai lietuvių išvaryti
iš savo ūkių
30 kilometrų pločio juosta visu pasie
niu padaryta karo zona. - Gyventojai

įsitikinę,

kad

atsiskaitymo

Tikietų kaina tik 10 cen
tų ir tie patys bus geri į
pikniką, kuris įvyks Vytauto
parke. O tas šaunusis pik
nikas vyksta Labor Day,
rugsėjo 1 d., 1941 m.

valanda

okupantams netoli.
Maskolių
okupantams j keldinti kur kitur, toliau
parsidavusi raudonoji Lietu nuo pavojingosios sienos.
Tūkstančiai lietuvių ūki
vos valdžia liepė iki balan
džio 15 d. išsikraustyti iš ninkų tokiu būdu išvaryti iš
savo ūkių visiems tiems lie ūkių, kuriuose jų tėvai laistuviams, kurie gyvena pa tė savo prakaitu žemę. Yra
sienyje — 800 metrų platu pavojaus, kad vėliau okumo zonoje. Ji vadinama pantai lieps lietuviams ūki
“mirties zona.” Tačiau vė ninkams išsikraustyti ir iš
liau buvo įsakyta išvykti ir daug platesnės pasienio zo
tiems ūkininkams,
kurių nos, nes pagal okupantų iš
ūkiai yra dviejų kilometrų leistą “ukazą” tokia zona
paskelbta net 30 kilometrų
pasienio zonoje.
platumo pasienio
juosta.
Bolševikų agitatoriai, aiš
Šiais išsigalvotais “ukazais”
kindami šį ūkininkų išvary
okupantai tesiekia vieno tik
mą iš jų protėvių sodybų,
sio, būtent, iškraustyti lie
bando įtikinti, kad tai esą
tuvius ūkininkus iš jų tėvų
daroma pačių ūkininkų la
žemės.
bui. Girdi, vokiečiai grąsina
Lietuvos gyventojai yra
Bolše viki jai karu. Todėl jų
pirmieji šūviai kliūsią pa tvirtai įsitikinę, kad atsi
sienio gyventojams. Norėda skaitymo valanda maskolių
mi juos nuo šios nelaimės okupantams bei jiems parapsaugoti,
bolševikų val sidavusiems raudoniesiems
džia nutarusi ūkininkus iš- talkininkams artėja ir kad
apdriskusieji raudonarmie
Dviejų savaičių Misijos čiai gaus netrukus galvo
praėjo su didžiausiu pasise trūkčiais iš Lietuvos išsineš
tr
kimu. Jaunasis misijonierius dinti.
visus žavėjo savo gražiais
pamokslais, ir taip pat, savo
atsidavimu tikrai maldai ir
žmonių gerovei.
Parapijiečiai ir aplinkinių
“Tarybų
Lietuva” dar
parapijų lietuviai gausiai da
lyvavo Misijose, ir kasdien kartą kelia mintį, kad visur
eidavo prie šv. Komunijos, ten, kur kaimai dar neišprašydami taikos pasauliui, skirstyti į vienkiemius, bū
Tėvynei Lietuvai, ir gausios tų palikti kaimai. Girdi, to
palaimos jubiliatui klebonui reikalaujanti “pačių valstie
čių gerovė.” Nepriklausomo
Ig. Kelmeliui.
Misijos baigėsi su 40 vai. sios Lietuvos vyriausybės
atlaidais, kuriuose dalyvavo skirstė kaimus vienkiemiais,
daug žmonių ir apylinkės nes tiktai skyrium gyven
damas ūkininkas galėjo tin
kunigų.
Birželio 8 d., parapijoj bu kamai tvarkyti savo ūkį.
vo švenčiama bažnyčios ti
tulo, Šv. Trejybės atlaidai,
per kuriuos pamokslus sakė
Pain—Agony Starta To Laava lo
misijonierius tėvas Justinas
24 Hour*
Happy Daya Ahead for Yoa
Vaškys.
Thlnk of lt—how thla old wor1d
Vakare, po mišparų 7:30
dn«a malte prorreee—rww comee a
pre.crlptlon wh(ch le known to pharvai. parapijos salėje tėvas
marl«t« a. All.nru and wlthln
houra after you etart to take thla
Vaškys papasakojo savo per earlft ketins formule paln, acony and
Jnflammatlon cauaed by nc.u urlo
gyvenimus iš bolševikų “ro acld haa atarted to depart.
•Allenru doea juat what thla mtlee
lt wlll do—lt la auaranteed. You
jaus” Lietuvoje, savo įspū aaya
can sėt one reneroue bottle at leadln<
drutatoree
everywhere for M
džius iš Vokietijoes, Ispani cente and If lt doean't
brlng the Joyeua reaulta you ezpect—your naoney
jos ir Portugalijos.
G. V. | erbole
beartedly returaad.
«

Kaimuose bolševikams
lengviau kontroliuoti

RHEUMATISM

J. Paleckio “įsaku” panai
ite tiki 3lr
piątįpkintas
nepriklausomosios
būkrfo tikri .‘I ąu
Lietuvos savivaldybių įsta g!®” ir katalikiškos spaudos
tymas. Okupantai sudaro rėmėjai!
“apskrityse, miestuose, vais
Duodamas
automobilis tik
čiuose, miesteliuose ir apy
n
linkėse vykdomuosius komi rai gražus, vėliausios Buick
tetus.” Kaip šie “vykdomie išdirbystės, ir jis sužavės
ji komitetai” sudaromi? Pa kiekvieną, kuris atvažiuos į
sirodo, labai “demokratiš “Draugo” Labor Day pikni
kais” būdais. Komisarų ta ką, rugsėjo 1 d., Vytauto
ryba “parenka,” o jau aukš parkan. Atsiminkite 22 tičiausiosios tarybos prezidiu kietukų knygutė tik $2.00!
mas su “draugu” Paleckiu Atskiri tikietukai po 10 cen
priešaky patvirtina apskri tų.
čių ir didesniųjų miestų
“vykdomuosius
komite tingus daiktus surašyti ir
tus.” Kas į tuos komitetus sąrašus atsiųsti kultūros pa
įeis, bereikalinga klausti: minklų apsaugos įstaigai.
komunistai ir kompanija Taip pat turi būti suregis
“Demokratiškumas”
eina truoti visi auksiniai ir ki
esą
jau toliau: Paleckio patvir tokį vertingi daiktai,
tinti apskričių komitetai komiso įmonėse, pas auksa“parinks ir patvirtins” vais- kalius ir kitokius prekybičių, miestelių ir apylinkių , ninkus.
vykdomųjų komitetų as
Sužinoti vyriškio silpnąją
mens sąstatus.
Kai šie “demokratiškiau vietą, reiškia tą patį, ką lai
si pasaulyje savivaldybių kyti jį savo rankose.
organai” bus sudaryti, pa
St. C vei g.
naikinami apskričių virši
ninkai, burmistrai, viršai
čiai ir seniūnai.

Rheumatic Happy;

Relieves Pain Quick

Atima kiekvieną ver
tingesnį daiktą
Išleistas įsakymas, pagal
kurį visų religinių organi
zacijų ir bendruomenių tur
to administratoriai ir priva
tūs asmenys turi visus verf

D A C |/ I

ę

Thousands who suffercd from the torturinic
pains of rheumatism. sootica, lumbago, neuralgia and ncuritis—are ccrtainly happy over
their discovery of NURITO. Now tney have
found a cjuick-acting formula which specdily
relieves those exhausting museular aclies an<I
pains. NURITO is trustworthy and denendable
—contains no opiates. If you want to feel again
the joy of relief from pain—mo you can work in
peace and sleep in comfort—be wise and try
NURITO under this ironclad guarantee. If the
very first three doses do not relieve that cruel
pain to your satisfaction—your money will 1x5
refunded. Don’t sufTer. Ask your druggist today
fur NURITO on th» guarantuc.
(T.N.G.)

pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

— namams statyti, remontuoti ar

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes
tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame
SH%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

TAUPYKITE

MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei
Vieno Klijento I

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

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

3236 So. Halsted St.

Chicago, III.

Jos. M. Mozeris, Sec’y.
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pasiduoti komunistų ir nacių kurstymams eiti į strei

DRAUGAS

kus ir trukdyti krašto saugumo stiprinimą.
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Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas” brings best results.

Komunistai, kurie siekia sugriauti Jungtinių Valsty

bių demokratinę santvarką ir įvesti Stalino diktatūrą,

norėtų, kad dabar visose dirbtuvėse kiltų streikai, vi
sur prasidėtų suirutės, kiltų panika. Tuo jie, komunis

tai, pasinaudotų vykdyti revoliucijai, prie kurios se

niai rengiasi, apie kurią Maskva seniai svajoja.

Tačiau pasitikima, kad organizuotieji šio krašto dar
bininkai, gerai suprasdami momento svarbą, nesiduos

DRAUGAS

komunacių suvedžiojami,

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbčsc: 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

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros.^ Korespon
dentų prašome rašvti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

klaidinami

(“Draugas”, birželio 11 d.,

ir išnaudojami.

1916 m.).

Pilnai pasitikima ir tuo, kad Prezidentui daugiau nebe
reiks naudoti kariuomenę streikams likviduoti, kad jo
žygis North American Aviation dirbtuvėse buvo pir

Austrijoje...

mas ir paskutinis.

Bukovinos sostinę, vieną iš

Lietuvių katalikų dienraSčio •‘Draugo" rSmSJama Ir skaitytojama
Biunčiu sveikinimus tr geriausius linkėjimus!
Jūsų dienru&tis ne vien tik patarnauja skaitytojama, informuodama*
api® įvairina katalikams įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo ti®.
aas, gina Ir saugo Jas nuo amžinojo išganymo priešų.

darbdaviams, kurių tarpe yra nemažai norinčių pasi

tų. Tuo pačiu laiku prane
šama, kad visu rusų frontu

naudoti nepaprastu būviu krašte ir, išnaudojant dar
bininkus, pasipelnyti. Darbdavių

Latvijos pasiuntinybės spaudos biuras Vašingtone iš

leido eilinį biuletenį, kuriame ministras Bilmanis daro
apžvalgą vienų metų Latvijos gyvenimo po žiauria bol

ševikų okupacija. Pačioje savo rašinio pradžioj p. Bil
manis praneša skaudžią žinią, kad okupantai jau likvi
davę daugiau kai dešimtį tūkstančių latvių inteligentų.

Atpasakojus Latvijos pažangą jos nepriklausomo gy

užpuoliman vokiečiai.

stoję

yra šventa pareiga

sudaryti darbininkams tokias darbo sąlygas, kad jie

Prasidėję

būtų teisingai atlyginami, kad neliktų vietos nepasi

Vokiečiai imasi

riausia vyriausybei talka, nes nebeliktų vietos komu

nistų kurstymams ir darbininkų išnaudojimui ir strei

baisiausi

mūšiai.

paskutinių

Vakar gavau

juo

riaujančių valstijų laike ka

jo dienyną,

ro žymiai padidėjo. Kai ku

ištraukos:

rą Prancūzija turėjo 7 bili

vo nepriklausomo gyvenimo metus raudonoji giltinė

dabar dar smirdu.

jonus dolerių skolos, dabar

visa pakirto, kaip pakerta dalgė gražiausią žydinčią

ji turi 14 bilijonų. Rusijos

gėlę. Išardytas ekonominis gyvenimas, didžiausiu įtū

skola padidėjo

žimu griaunamas dvasinis ir tautinis gyvenimas, žmo

doleriais.

10 bilijonų

Vokietijos

skolos

ir darbininkija

pakilo nuo 4 bilijonų iki 16

paversti baudžiauninkais, visa Lietuva užplauta mas-

bilijonų; Anglijos nuo 4 bi

“Deja, raudonieji okupantai žino, kad Lietuva jų

viai patriotai persekiojami ir ištremiami. Daug jų nu

atneštos tvarkos nenori, kad išskiriant saujelę par

šimtį

sidavusių išgamų ir dalį žydų niekas jų komunistiš

turi išmokėti 725 milijonus

koms doktrinoms netiki. Dėl to raudonieji komisarai

dolerių...

Rusija, už tiktai vieną nuo

savo

skolos,

kasmet

-

tema suardyta; prekyba pasmaugta; privatinė nuosa

ir ištrėmimais. Pasaulis nėra matęs žiauresnių teroro

vybė naikinama; žemės ūkio gyvenimas suparaližiuo-

priemonių už bolševikiškas. Kad greičiau priskiepinti

tas; darbininkai paversti okupantų vergais.

savo bacilas, jie griebiasi jaunuomenės. Dalį išgrūda
Rusijon kariškos prievolės sumetimais, kitus — dau

gumoje vaikus — gabena Rusijon neva paruošti ad
ministraciniam

darbui,

o

tikrumoje

perdirbti

juos

stybių okupacija gali virsti nemažu pavojum Sovietų

aklais ir ištikimais komunizmo pasekėjais ir Stalino

Rusijai.

“saulės” garbintojais. Jau tūkstančiai vaikų sumobi

Buletenio pabaigoj pabrėžiama, kad latvių tauta pa

kels visus persekiojimus ir skausmus, nusikratys žiau

Graikijos

valdžia

ieško

apsigynimo galimumus, Prezidento Roosevelto žygį ka

riuomenės pagalba perimti dirbtuvę ar dirbtuves, mes
labai griežtai pasmerktume. Toks žygis yra aiškus pa
neigimas teisės darbininkams streikuoti ir tuo būdu

Bet, gyvename nepaprastais laikais. Prezidentas yra

nurodęs kraštui gręsiančius pavojus ir paskelbęs nepa

prastą krašte būvį. Buvo prašyta visų krašto piliečių

talkos. Ypatingu būdu buvo atsikreipta į darbininkus

ir darbdavius, kad šiuo metu jie nekeltų nesantaikos,
bet dirbtų. Ypač kad eitų darbai plačiu užsimojimu
ten, kur turima vyriausybės užsakymai gaminti krašto

apžiūrėjęs,

apčiu

pinėjęs, niekur neradau joj

gėriau upely. Įbridęs iki ke

tinės praneša, kad karalius

Kai nėriau — pilvą

Konstantinas

ieško suareš

tuoti Venizeios ir kitų žy

mių politikų, kurie dirba už

respublikos įsteigimą...
•

sumaniau

Naujos mįslės.

Lopas ant lopo, lopas ant
nėra.

Kas?

Amerikos tautininkų sro
vė.

Kur buvęs,

čiupt

už

kur nebuvęs,

bobos

bambos.

Kas?

Lietuviški

davau.

išgelbės šiemet nuo bado jų

Derlius

Lietu

voje ir Lenkijoje žada būti

balšavikai

Šarangė, varangė po suo
lu

susirangė. Kas ?

Naziai ir balšavikai, kuo

.

met Dėdė Šamas kurį pačiu
Penktadienis. Šiandie vi-

laikrodėlį laiką

atskaityti.

pęs paskelbia

deportuosiąs

vienus pas jų fiurerį, o ki
tus pas jų saulę.

Pasižiūriu, ran

nedėlią išsimaudyti, bet nie

kur neradau šilto

vandens.

Kelionėj

ant laivo, kelei

viai susipažinę vienas su ki
tu,

besikalbant atėjo kalba

apie ašaras.

— Jau dvidešimts metų,

Norėjau kelnes rytdienai iš-

kai aš šluostau ašaras žmo

siprosyti, bet proso nebuvo.

nių — atsiliepė vienas.

Tad kelnes

lauke padėjau

— Tai,

gal,

tamsta esi

savaites... Laikraščiai prane

po akmeniu.

ša, kad Vokietijoje per 8 sa

jose radau penkis dar ak

geradėjas?

vaites būsią

lus kačiukus.

— Ne! Aš esu fabrikantas
skepetaičių!

visai užginta

vartojimas mėsos....

Ant rytojaus

Pasigailėjau

gyvulėlių ir palikau.

koks dvasiškis arba žmonių

KAREIVIAI SAUGO KELI£ Į FABRIKUS

“Ši proklamacija yra didelė moralinė parama. Be
to, nereikia pamiršti, kad šiam gubernatoriaus Leh-

mano žygiui pritarė

ir

(Los Angeles,

darbininkų dalis streikavo nepaisydami to pa

Valstybės Departamentas

Washingtone.
“Bet ne vienos New Yorko valstybės lietuviai gau
Panaši proklamacija yra išleista ir Mary lando val
stybėje gubernatorius O’Connor taip pat ragina lie

tuvius, latvius ir estus rūpintis savo tėvų krašto lais

vinimo reikalu. Kitų valstybių lietuviai taip pat ren

giasi atitinkamai paminėti šią gedulingą sukaktį.

‘Visi šie ir jiems panašūs žygiai — skaudūs kirčiai
Stalino agentų propagandai.

labiau paaštrinti kovą su tautų laisvės priešais —
komunistais, naciais ir fašistais”.

ir

Stalinas.

labai

riausi kiaušinių pusryčiams

Lietuvoje ir Lenkijoje lau

žemė.

nieko

viršui

lopo,

paplaukioti.

sutrenkiau ir nosį nubraz-

ir išėmiau

pačių

redak

mes antisemitai.

šviežio pieno. Karvę radau,

visą

laikraščio

Užsinorėjau

lių

Vokietija be mėsos per 8

tijos valstybių okupaciją. Dėl to “V-bė” pastebi:

balšavikų

netoli

“Šios gedulingos sukakties proga, mes turime dar

apsigynimui reikmenis.

Cal.)

Trečiadienis.

bet

bi

na šios šalies vyriausybės simpatiją ir pritarimą.

priversti darbdavius gerinti jų būvį.

North American Aviation dirbtuvės

sarbučio vos neuždegiau.

Venizeios... Iš Graikijos sos

kuo geriausias...

na. Tą dieną prieš metus Sovietų Rusija pradėjo Bal

Petras: — Antai

gė ne tik steikas, bet ir va-

rodėlis puode verda.
Z
šeštadienis. Norėjau prieš

kuria birželio 15 d. skelbiama Baltijos Valstybių Die

visomis galimomis jėgomis stiprinti krašto saugumą ir

raudą įpyliau žibalo. Sude

ir Lietuvos gyventojus

valstybės gubernatorius Lehman išleido proklamaciją,

vojų iš lauko ir iš vidaus, jei nebūtų to didelio reikalo

čiuką. Vietoj taukų, į skau-

jos

Jau nemažai buvo rašyta apie tai, kad New Yorko

Jonas: — Dėl ko? Ar
jai.

taip užsikūriau žibalinį pe

“Deja, ir
trėmimais į
viškų kapų,
ateityje. Tik

Dėl birželio 15-tosios

Jei tai būtų normalūs laikai, jei kraštui nebūtų pa

Šiaip

koje laikau kiaušinį, o laik

stybės išsilaisvins, nes neabejojama, kad šiame kare

garsiai....

Ketvirtadienis. Kone pri

bė. Dr. Bilmanis sako, kad ir visos kitos Baltijos val

Kariuomenė dirbtuvėse

gazo.

kiama geras derlius... Lenki

rių okupantų ir vėl bus laisva ir nepriklausoma valsty

laimės teisingumas ir tarptautinė teisė.

nėra

lizuoti ir gabenami į komunizmo kursus.

carai stengėsi sunaikinti lietuvių tautą
Rusijos užkampius, daug ten yra lietu
vienok tauta išliko gyva. Taip bus ir
reikia susipratimo, pasiryžimo ir kovos”.

tuo dabar turi geresnę vie

Žiūriu pečius

kepti steiką.
bet

suktesnis žydas,

buvo

torius. Jis tuoj parašys, kad

Antradienis. Norėjau išsi

yra,

Sako,

bonkos su pienu.

griebiasi visokių priemonių įsistiprinti. Jie dabar vyk

atskirai parašysime.

Apsitvarkęs

radau žvėruką, panašų į vo

kariaujančių

saulio. Kraštas yra rusinamas ir bedievinamas. Lat

viešpatauja visoj Sovietų Rusijoj. Apie tai kita proga

Pirmadienis.

tai

dauguma

da

tą.
Petras: — ššš, nekalbėk

pirmą sykį išėjau į mišką ir

mą tų sumų, atsimenant, kad

Trumpai atpasakojama ir tai, kokia žiauri vergija

štai įdomesnės

jei karas tęsis dar metus,

ir visą gaują jo padėjėjų.

Buleteny pažymimas ir tas faktas, kad Baltijos val

Koškošaitis.

“Visa, ką tauta sukūrė ir atsiekė per tuos 22 lais

žudymais, kalėjimais

gavau

daugumoj žydai.

prieiti, tai kad spiovė — ir

suomenę stengiasi išlikviduoti

— Vakar

bar

verį. Kai aš norėjau prie jo

naikintos; religija žiauriai persekiojama; švietimo sis

Jonas:

pasisamdo va-

skelbti bankrotą. Prieš ka

do pragaištingiausius mūsų tautai planus. Visą švie

Antisemitas.

valdžios įstaigose

ma įsivaizduoti milžinišku-

žinoma, visose Baltijos valstybėse) metinis balansas.

važiuoja vieni į farmas, ki

kad

lijonų iki 15 bilijonų. Gali

Tai toks yra okupantų šeimininkavimo Latvijoj (ir,

žmonių

valstijų bus priverstos pa

valstiečiai

žmogaus gyvenimo.

važiavo į vasarbutį ir mano
vienas
tavorščių — Jonas

žmonės verčiami garbinti raudonąjį gruziną Staliną

Visos Latvijos teisingumo ir teisės institucijos pa

daugelis miestavų

ir

laukinio

jon...

koliškai-komunistiškais gaivalais. Vieton caro dabar

gaivalas, kuris priešinasi Sovietų Rusijos okupacijai

vikeišinas

iš

paimtų mane

gromatą iš Lietuvos. Rašo,

vos smurtas okupuojant Latviją ir kitas Baltijos val
stybes. Dabar Latvija visiškai esanti izoliuota nuo pa

būtų išnaikintas.

Prasideda

atvažiuotų ir

greičiausiai

daug sunaikino ir tebenaikina;

atimtos,

neži

kurį

nau kaip pasiųsiu, kad kuo

Iš miestiečio vikeišininko
dienyno.

užgrobimo sukaktį, rašo, kad okupantai Lietuvoje jau

nių nuosavybės

laišką,

sarbučius. Prieš savaitę iš

venimo metais, plačiai yra nušviečiamas biaurus Mask

teista mirties bausme. Okupantai daro viską, kad tas

viškiams

sus nuo įsiveržimo Galici

rie ekonomistai tvirtina, kad

paraginęs minėti birželio 15 d., Lietuvos

sarbuty be.... ir rašau sa

ti paleikėse

Karo skolos... Skolos ka

Naikina, bet...

Sėdžiu va-

Sekmadienis.

Po Svietą
Pasidairius

priemonių, kad sulaikyti ru

kais nebesitrukdytų krašto gynimo reikmenų gamyba.

“Garsas”,

Per skausmus į garbę

užėmė

svarbiausių Austrijos mies

Daugeriopai tspadaugėja Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų ■kat.

* AMLETO GIOVANN1 C1COGVANI,
Daodicea Arkivyskupas,
Apaštaliukas Delegatas

Rusai

Šie žodžiai yra taikomi ne vien darbininkams, bet ir

tenkinimams. Toks darbininkų traktavimas būtų stip
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.

f
paėmė černovičius

Rusai

•

skelbto nepaprasto stovio, nepaisydami, kad dirbtuvės

dirba karo lėktuvus, būtinai kraštui reikalingus. Jie ne
kreipė dėmesio į perspėjimus ir prašymus. Dėl to Pre

Geras lietuvis remia savo tautiečius biznierius ir pro

zidentas buvo priverstas kariuomenės pagalba taa dirb

fesionalus, priklauso prie lietuvių parapijų ir organi

tuves perimti.
Sis įvykis turėtų būti gera pamoka ir kitų panašių

zacijų. Geras lietuvis biznierius ir profesionalas tuo

glevvood, Cal., netoli Los Angeles. Darbininkų streikas palaužtas.

pačiu atsimoka: visokiais būdais remia lietuviškąjį vei

gali ramiai grįžti į darbą, nes piketuoti uždrausta. Fabrikai turi

dirbtuvių darbininkams šiuo pavojingu momentu ne

kimą ir patsai yra to veikimo gyva dalimi.

dot vertės vyriausybės užsakymu.

("Draugas" Acme telephoto)

Kareiviai su kulkosvaidžiais saugo kelią į North American Aviation fabrikus, In-

Nestreikuojantieji
apie

200

milijonų

v
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Alia Rachmanova

SAUGUMO DARBAI ATNAUJINAMI

PARSIDUODA PASLEPIĄS 1URTASI

Studentai, Meilė Ir Čeką

ANTANO LALIO

LIETUVIŠKAS-ANGLIŠKAS
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

ir

Išvertė Ant. Pauliukonis

ANGLIŠKAS-LIETUVIŠKAS

(Tęsinys)

ŽODYNAS

Studentų biure taip pat reikalaujama, kad caras bū
tų nužudytas. Jo ten kitaip nevadina, kaip tik “piliečiu
Romanovu.” Pasakojama, kad carai, kai sugrįžo į Cars
koje Selo, turėjo visą ketvirtį valandos stovėti prie du
rų ir laukti, kol galop pasirodė dežūruojantis karininkas,
kuris pasakė: “Atidarykite buvusiajam carui duris!” Šapožnikovas ir Gvozdiovas dabar tegalvoja tik apie vie
ną dalyką: kad carą reikia sušaudyti! Jie visa gerkle
šaukia:

Trečias, Išnaujo Taisytas ir Gausiai
Papildytas Spaudimas 1

— Draugai, mes negalim leisti, kad jis pabėgtų į
užsienį ir tuo būdu galėtų išsigelbėti! Jis turi savo
krauju užmokėti už žmonių išlietą kraują!

(“Draugas”

:j
Acme telephoto)

Kariuomenės apsaugoje norį dirbti darbininkai laukiami grįžtant į darbą North American Aviation fabrikuose, Inglevvood, Cal. Darbai atnaujinami.
1917 m. balandžio 1 d.

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

"D R A U G A S1'

Lietuviai ir Lietuvos piliečiai

Šiandien vakare docentas, kaip paprastai, vėl vienu
šuoliu atsirado pas mane. Buvo, kaip visuomet, labai ge
Priešas, su kuriuo lietu
rai nusiteikęs. Rankoje laikė sąsiuvinį ir mosavo juo, vių tauta kovojo per šimtą
lyg kokia pergalės vėliava.
. .
su viršum metų, šiandien
vėl savo sunkia letena pri
— Perskaitykite tai, perskaitykit, Aleksandra Lvovspaudė mūsų žemę. Kaip se
na! Tai aš šiandien gavau dovanų!
niau, jis atnešė į mūsų kraš
Jis padėjo sąsiuvinį prieš mane, atvertė jo pirmąjį tą savo netvarką, savo tikė
puslapį, ir aš pradėjau skaityti. “Aš esu Tavo, Tavo, Ta jimo fanatizmą, savo pasi
vo! Nors Tu ir kaip sakytum, kad manęs nemyli, aš leidimą, savo skurdą, savo
Tavim vistiek netikėsiu; aš myliu Tave, o Tu turi mylė purvą ir savo atžūlią neapy
ti mane. Aš esu Tavo jau nuo pačios pirmosios dienos, i kantą visa kam, kas buvo
nuo pirmosios minutės, kai mes susitikom ten, ant laip- j mums miela, brangu ir šven
tų, prie universiteto raštinės. Nebėk nuo manęs, nes nuo ta.

2334 So. Oakley Ave.

Chicago, Illinois

neturime užmiršti. Rusais ir prievarta ant savo kurpalio
Tel. CANAL 8010
Rusijos įtakoje esančiais mautų ir net pačių bandy
žmonėmis mes niekados ne mų laisvę atiminėtų.
Politika yra kaip plonas
turime pasitikėti!
Lietuva ėjo ir turi eiti ledas. Vienas žmogus gali
Ne tie ar kiti Lietuvos visų kultūringų tautų nuo
pereiti. Bet pulkas žmonių
politikai turi būti kaltinami,
saikiais evoliucijos keliais, o eidamas įlūžta ir nuskęsta.
kad Rusija užgrobė mūsų
ne lenktis prieš atsilikusią,
PAS
tėvynę, nes negali būti kal
primityvią, nuskurusią, pa
ti žmonės, kuriuos iš pasalų
VILEIŠĮ
laidą ir purve įmirkusią Ru
užpuolė banditai. Mums taip
EIK!
siją su jos amžinų baudžia
pat nėra reikalo užsiiminėti
vų ir ekzekucijų pragaru.
tais išgamomis, kurie prisi
ūse MUSTEROLE for
Mes
kovojome
ir
vėl
šau

laižė Lietuvos žudytojams.
I»K. PETRAS
VILEIŠIS.
kiame
kovoti
su
mūsų
lais

Atstovas
meilės niekur negalima išbėgti! Meilė gali viską pada
Tas priešas, tiesa, pakei Smurtininkai visada randa
vės
mindžiotojais
ir
mūsų
Mother— Give Your CHILD
ryti. Anksčiau ar vėliau, bet vistiek kada nors ateis tė daug senų vardų. Vietoj sekėjų, kai pašaukia viso
Thi» Šame Expert Care!
kultūrinio
gyvenimo
žaloto

kius
pašlemėkus
savo
gro

diena, kurią suprasi, kad ir Tu pats be manęs negali caro autokrato jis dabar tu
At the first sign of the Dioune Quincatching cold—their chests and
jais. Mes šaukiame kovoti tuplets
The Prudential Ins.
throats are rubbed with Children’s
gyventi___ ”
ri diktatorių tironą. Vietoj biu dalintis.
Mild
Musterole
—
a
product
made
to
Apsimąstykime tad šią su Rusija, kuri savo dydžiu promptly relieve the DISTRESS of
Co. of America
pravoslavijos jis bruka mark
children’s colds and resulting coughs.
ar
masių
jėga
užgniaužia
valandą
ir
spręskime
ką
tu

Oh
KIČEThe Quints have always had the
Ir kaip tokiu pačiu tonu ėjo toliau. Tačiau aš toliau sizmą-leninizmą, vietoj žan
best of care, ao mother—you raay be
175 W. JACKSON BLVD.
mūsų
savarankišką
ir
nepri

rime
daryti.
assured of using just about the BEST
lioviausi skaičiusi ir paklausiau:
daro raudonsiūlio jis stato
ŠIITE A-1820
made when you ase Musterole.
klausomą tautinį gyvenimą, product
Home Olftce: Newark, M. J.
Mes
visi
jaučiame
ir
žiMORE
than
an
ordinary
“
salve
”
—
krauju aptekusį čekistą ir 1
warming, soothing Musterole helps
RESinEN^TJA:
up local congestion. Also made
vietoj girtuoklio činovnįko I nome> kad Lietuva yra Pa‘ kurs nieko bendro neturi su break
— Kas tai yra?
5922 W. Roosevelt Rd.
in Regular and Extra Strength for
ta slavų bala. Tai šventai those preferring a stronger product.
jis
mums
siunčia
galvijo
pa!
Rankamai
subrendusi,
kad
Phone: Austin 1175
— Tai Jekaterinos Pavlovnos Kalinikovos dienoraš
kovai
prieš
plėšriuosius
puo

tis! — atsakė jis trijumfuodamas ir ėmė niūniuoti ka vidalo bedievį, dažniausiai sav° klausimus pati spręs- likus mums visos priemonės
tų, kad laisva ir nepriklau
žin kokią linksmą melodiją. — Ką? Tai tikrai moteris žydą arba kalmuką. Taip soma tarp kitų laisvų tautų turi būti geros. Visi talki
su temperamentu! — pridūrė paskum ir patrynė iši pat įkyriai jis skverbia rusų
Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti
kalbą į mokyklas, adminis- savo gyvenimą savarankiš- ninkai toje kovoje — mūsų
džiaugsmo rankas.
/>
traciją ir visą viešą gyveni kai tvarkytų kaip jai pačiai draugai.
Bet aš užverčiau sąsiuvinį ir grąžinau jam.
patinka.
Visose
srityse
ir
Štai kodėl mes visi kaip
mą.
darbo
šakose
mes
buvome
vienas turime šiandien pa
— Kam jūs duodat man jį skaityti, jei jis para Kaip pirma biurokratai
tik
darbo
žmonės,
kurie
ži

kyšininkai, taip šiandien
tapti laisvosios Lietuvos re
šytas tik Jums vieniems?
nojo
savo
reikalus
ginti
Ir
Maskvos komisarai grobia
voliucionieriais, kurie daro
— Jei žmogus pasidalini su kitu skausmu, tai jau
galėjo
tarpusavyje
juos
be
mūsų turtus, mūsų prakai
įžadus ligi tol nesiilsėti ligi
skauda tik pusę, o jei džiaugsmu — dvigubai džiaugie
tu surinktas taupmenas, ar kits kito skriaudos derinti. ta maskoliškoji smarvė ne
si! Lyg to jūs nežinot?
Su Laivu —
do ilgamečius įrengimus, Nei svetimi planai nei sve bus iš mūsų namų išmesta.
timi šūkiai čia nebuvo rei Lietuvos nepriklausomybės
— Tačiau jūs vistiek negražiai padarėte! — paste griauja sutvarkytą ūkį, ati
"CITY OF GRAND RAPIDS"
minėja nuo amžių mūsų šei kalingi. Mūsų darbo žmonių atstatymas yra aukščiausias
bėjau aš rimtai.
s.
mynoms priklausiusias že- varSa^ visada daugiau rūpė- mūsų uždavinys.
— Bet, Aleksandra Lvovna! Juk negalima visuomet mes ir kurdina jose savo 1° lietuviui, negu koKLam
Tą tikslą yra pasiskyrudaryti tik tai, kas yra gera ir padoru! Tada gyvenimas plauko kolonistus nenaudS- Maskvos žydberniui arba sios visos lietuvių organiza
nusususiam Volgos kalmubūtų nepakenčiamai nuobodus! Įdomus žmogus turi bū lįug
cijos užsieniuose ir 95 nuoš.
Skurdą padarę savo val kui.
tinai nors kiek pagadintas, truputį išdykęs ir iškrypęs.
gyventojų pačioje Lietuvoje.
Lietuvos nevaldė nei burAntra vertus, jei jau imsim žiūrėti kad ir pro jūsų stybiniu uždaviniu ir verKai ateis valanda mes visi di
krikščioniškuosius akinius: kuriems gi galams man rei gišką žmonių pajungimą dar žujai nei koki plutokratai, I.turime būti pasiruošę.
bui pavertę visuotine bau- kaip kad šiandien valdo Rukėtų gailėtis už nuodėmes, jei aš nenusidėčiau?
Šalin iš Lietuvos Maskvos
Jis ėmė skubiai vartyti to storoko, smulkiai prira džiava, Maskvos tironai tai siją saujelė autokratų, dartironų
režimas!
savo sistemai išlaikyti suda- bininkų vargintojų ir skuršyto tomelio puslapius ir po kiek laiko vėl paprašė:
šalin rusiškai-aziatiškoji
rė Raudonąją Armiją, šim dintojų, kurie Stachanovo
— Tai prašau paskaityti nors šią vietą, kur ji kal teriopai prašokusią caro bau metodus vartoja baudžiau invazija!
Šalin darbo žmonių skurdžiamuosius kazokų būrius ninko bizūno vietoje. Lietu
ba apie physis!
ir juodąsias šimtines. Ta va buvo darbininkų ir ūki dintojai ir pavergėjal— Ne, aš neskaitysiu, — atsakiau aš ir smarkiai specialiai išplėsta vidaus po ninkų kraštas, kur darbo
Šalin rusintojai ir bedie
užvožiau dienoraštį.
licija, kuri yra tik vadina žmogus visada turėjo lr tu viški dvasios nuskurdėliai iŠ
ma kariuomene, pasinaudo rės pirmą balsą ne tam, kad mūsų krašto!
— Ar aš nesakiau, kad ištekėjusios moterys yra jusi šio karo aplinkybėmis griautų, gadintų ir saviva
Laivas Išplauks Iš NAVY’ PIER 9:30 Vai. Ryte
Lai gyvuoja laisva demo
įdomesnės, negu mergaitės? Mergaičių galvos prigrūs kaip kokia baisi dervos oan- liaudamas skleistų anarchi kratiškai tvarkoma nepri
(Chicagos Laiku)
tos visokių principų, projektų ir taisyklių. Jos įsivaiz ga užtvindė mūsų šalį ir ją ją, bet kad savo pasiruoši klausoma Lietuva!
Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare
«
duoja gyvenimą viaai kitokį, negu jis iš tikro yra. Ligi užtroškino, kad galėtų savo mu ir sugebėjimu bendradar
Birželio 15 d. proga —
šiol aš nesutikau dar nė vienos ištekėjusios moters, ku piktadarybes vykdyti.
PILNOS KELIONES
Europos Lietuvių Balsas
biautų su kitais ir keltų vi
ri manytų, kad galima mylėti tik vieną vyrą ir tai tik
sų gerovę.
BILIETAI....................
tą, už kurio ištekėjai! Tuo tarpu visos mergaitės ma Kaip senajai, taip ir nau
Daugelis tėvynę ir laisvę
jajai
Rusijai
nėra
garbės
žo
Mes
turime
būti
laisvi
sa
no, kad meilė yra kažkas, kas pasitaiko gyvenime tik
turi savo lūpose, nedaug gi
Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —
vieną kartą, ir kad mylėti galima tik vieną išrinktąjį. — ižio: ji pasižadėjo gerbt' vo tvarką keisti ir darbo kas savo širdyje. Tikroji gi
Jūs, be abejo, taip pat laikotės tos pačios nayvios pa Lietuvos nepriklausomybę, f metodus bandyti kaip tat šių
švenčiausių vertybių
"DRAUGAS"
žiūros? — paklausė jis netikėtai manęs, ironiškai šyp jos vidaus tvarką nesikišti mums patiems atrodo geriau meilė glūdi nuolatiniame sa
jos gyvenimo principų ne ir naudingiau. Mums netiks
sodamasis.
2334 So. Oakley Ave.
Chicago
vimeilės atsižadėjime.
liesti — ir ji padarė visai

Jei Insurance Reik,

QUINTUPLETS
CHEST COLDS

Dienraščio "Draugo'

Ekskursija į Nlilwaukee
Sekmadienį, Liepos-July 6 d., 1941

lingi svetimi pseudo-mokovai

IBui daugiau.)

priešingai. Tos pamokos mes ir analfabetai, kurie mums

F. D. Guerazzi

DRAUGAS
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GAISRAS IŠTIKO FABRIKĄ

Sovietu raudonoji kariuomenė
Lietuvoj jaučiasi nesaugiai

Turtas Virš$6,000,000.00

liS •

'-i

Apart Apsaugos, Turime 017c nnn n n
ATSARGOS FONDĄ Virš 041 J,UUU.UU

Baimė Sov. Rusijos karo su Vokietija
kasdien auga.
Maskolių raudonoji armi
ja jaučiasi Lietuvoje labai
nesaugiai. Vis didėja įsitiki
nimas, kad Sovietų Rusija
neišvengiamai bus įvelta į
karą. Pasikalbėjimuose su
lietuviais kai kurie maskolių
karininkai atvirai prisipa
žįsta, kad Kremlio viršūnės
esančios apsiskaičiavusios.
Trečiasis
internacionalas
troškęs, kad Vokietija pra
dėtų karą su Vakarų Euro
pos buržuazinėmis valstybė
mis, kad tokiu būdu Sovie
tų Sąjunga galėtų pasinau
doti visuotine suirute komu
nistinei revoliuciijai sukelti.
Tačiau praktikoje išėjo taip,
kad pats Kremlis dabar at
sidūrė didžiausiame pavoju
je. Niekas negalįs būti tik
ras, kad ryt poryt Sovietų
Rusija nebus įtraukta į ka
rą.
Be abejojimo, sako bolše
vikų karininkai, pirmas vo

kiečių kariuomenės smūgis
būtų nukreiptas į Sovietų
Sąjungos vakarų sritis, t. y.
į Lietuvą ir Ukrainą. Rau
donosios Armijos štabuose
esąs gyvai svarstomas klau
simas, kokios taktikos karo
atveju su Vokietija reikėtų
laikytis. Būtent, ar įsileisti
mūšį pasienio srityse, ar
priimti Kutuzovo taktiką ir
"rauktis Rusijos gilumon.
kalbama, kad esąs paruoš
as planas, pagal kurį lemianas mūšis įvyktų tiktai
prie Volgos.
Ryšium su karo baime,
raudonoje armijoje, atsiųs
toje Lietuvon, visą laiką
vyksta pergrupavimai. Rau
donųjų okupantų
skaičius
paskutinėmis
savaitėmis
yra smarkiai padidintas. Ži
novai skaičiuoja, kad oku
puotoje Lietuvoje šiuo metu
esama apie 700,000 raudon
armiečių.

Civil Service Examiners,
Chanute Field, Rantoul, Illi
U. S. Civil Service Commi- nois until further notice.
sion skelbia kvotimus į val
Junior Tabulating Machdines pozicijas:
Junior Graduate Nurse, ine Operator, $1,440 a yr.
Under Tabulating Mach
$1,620 a year.
Applications will be re ine Operator, $1,260 a yr.
Junior Alphabetic Tabu
ceived at the U. S. Civil Ser
vice Commission at Wash- lating Machine Operator,
ington, D. C. until further $1,440 a year.
Under Alphabetic Tabunotice.
| lating Machine Operator,
Assistant Instructor, Air $1,260 a year.
Corps
Technical School,
Applications wnl be recei
$2,600 a year.
ved at the U. S. Civil Ser
Junior Instructor,
Air vice Commission in WashCorps
Technical School, ington, D. C. until further
$2,000 a year.
notice.
Applications will be re
ceived at the offiee of the
Principal Landscape ArSecretary, Board of U. S. chitect, $5,600 a year.
Senior Landscape Archi
tect, $4,600 a year.
Naudokitės pilnesniu
Landscape A r c h i t e c t,
n
Draugo" patarnavimu $3,800 a year.
Associate Landscape ArAr reik pašto ženklelių ' chitect, $3,200 a year.
Ar norit registruoti laisaą,
Assistant Landscape Arišpirkti “Money Order”, ad
drausti siuntinius? Kreipki
tės *į “Draugo
” raštinę!
O
*
, ALL M AKIS - NOV ... RIBUILT į

U. S. Civil Service

Ar reik notaro parašo ar
ba antspaudos? Ar gavote
iš valdžios kokias nors blan
kas, kurių visiškai nesu
prantat? Kreipkitės į “Drau
go” raštinę!

TYPEWRITERS
ADDING

*

MACHINES

— SMALL MONTHIY FAYMINTS—

LOAN ASSOCIATION of Chicago
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VlHginia 7/4/

Skaitykite Katalikišką Spaudą
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausiai Patarnavimai — Moteris patarnauja

SOLD, RENTED
AND REPAIRED

,

f “Draugas'’

,

chitect, $2,600 a year.
Junior Landscape Arcliitect, $2,000 a year.
Applications mušt be on
file with the U. S. Civil Ser
vice Commission at Washington, D. C., not later than
•Tune 26, 1941.
Alphabetic
Card-Puncli
Operator, $1,260 a year.
Under Card-Punch Opera
tor, $1,260 a year.
Applications will be recei
ved at the U. S. Civil Ser
vice Commission, Washing
ton, D. C., unti) further no
tice.

Senior Medical Technician, $2,000 a year.
Medical Technician, $1,800
a year.
Assistant Medical Techni
cian, $1,620 a year.
Junior Laboratory Helper,
$1,440 a year.
PIRM

NEGI'

PIRKRITE

Applications will be re week). Government Printing
ceived at the U. S. Civil Office, Washington, D. C.
Service Commission until
Applications mušt be on '
further notice.
file with the U. S. Civil Ser
1 vice Commission at WashElectrotyper (Finisher)
i ington, D. C., not later than j
Electrotyper (Molder)
i July 2, 1941.
Stereotyper
$1.32 an hour
40 hour
Kas į akis giria, už akių
duobę kasa.
Kas myli savo vaikus, tas
Ką tik naudingo ir įdobaudžia ir save. — Baer-Oos
Bailus žmogus miršta pajiasakok tai kaimynui,
daug kartų; drąsus — kartą. draugui, prieteliui, kad ir
Gera spauda ir laimėj ii jis užsiprenumeruotų ‘Drau
nelaimėj yra geresnė už ge gą’rą draugą.

DOCFOR’S AMAZING UQUIO
G REAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
<externally caused)

W MĄ
PRAISED
FROM
COAST
TO
COAST!
No matter what vou’ve tried with«ut
surcess tor unsightly surface pimples,
blenTishes and similar skin irritations,
here’s an amazingiy successful doc
tor’s formula—powerfully soothing
Liouitl Žemo—which quickly relieves
itening soreneRS and 8tarts right in to
help nature promote FAST healing.
30 years continuous suecess! Let
Zemo's 10 different marvelously effvctive ingredienta help YOU It skin.
Also ointment form. Severe cases
may need £xtra Strength Žemo.

MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

VVHOLESALE

Išv.-tlojnme
po visą
Chicago

Company

COMPANY

3039 So. Halsted St.
VIC. 1272

lomi C. OOIMIATT. Mm

IM W. MAOKON IT.

Phone DEARBORN

9444

Į^iitim^tiv-PRE^-oimonitiationĮ

pauoiųsBj-pĮO jo uotieuiqmoo anbiun y į spe[BS

ujįm

Nesiduok blogam įveikti
bet įveik tu blogą geru.

M. KANTER. Ha..

REMKITE
BENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St
Tel.

BOFUKVARD

TEISINGAS PATARNAVIMAS
v• •įč7'i
•” T-‘ •

Venetian Monument Co.

i

527 N. Western Ave. Tel. See. 6103

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

Parašutininkų
pavojus Airijai

J

LONDONAS, birželio 10
d. — House of Commons po
sėdyje šiandie darbiečių at
stovas Hastingas B. LeesSmith, pabrėžė Vokietijos
parašutininkų ir kitų orlai
viais gabenamų kariuomenės
dalių pavojų Airiją.

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuviii Direktorius

Prisimindamas apie Kretos
paėmimą,, jis pareiškė, jog
Pietinės Airijos užėmimas
“tebūtų tik kelių valandų
klausimas”.
Kai kurie kiti kalbėtojai
taip pat pabrėžė, jog Airija
yra silpniausia Anglijos ap
saugos vieta.

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 rytai.,
iš Stotie. WHIP (1520), su P. Šaltimleru.

VISOSE MIESTO DALYSE

DIEN4 IR NAKTĮ

J

2J3JD0S atįl S JDljM Boj 'spops
ZpogZjOA^

NARIAI

CHICAGOS

LAIDOTUVIŲ

IR

CICEROS

DIREKTORIŲ

LIETUVIŲ

ASOCIACIJOS

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024
ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue

Vienintėlis Vakarinis Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę

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

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak.
PENKTAD. ir ftFATAD. 7 v. v.

6812 So. VVestern Avenue
Tel. GROvehill 0142

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

APTARNAUJA CHICAGOS lr APYLINKES LIET U VIJĄ

„|uaj»yip„sų

LAIDOTUVlI) DIREKTORIAI
P. J. RIDIKAS
8354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St.
Viai Telefonai: YARda 1419

RADIO LAIKRAŠČIO JO-ti METAI

S8>jduj sAdmjd
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ŽEMOS KAINOS
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st drųĄ\ spejijų ’asieuuoAnui aug pire guressjp p3|toq

joadįj

PAMINKLAI

ĮSTAIGA

•8UĮSS3jp pt![CS 3JUOABJ S.B3U3UJV JBj Xq

d

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save

LIQUOR

Finansuojame namų pastatymą ai
pataisymą — Nieko (mokyti •— 3
metai išmokėti — Apkainavimas
dykai.
Lietuvis Pardavėjas
Stanley IJtvvinas — Vertėja.

S. Marden

jiq

Acme telephoto*

Didelis įtartinas gaisras ištiko Wheeling Machine Products Company, Wheeling, W.
Va., kur dienomis ir naktimis dirbta vyriau sybės užsakymai. Nuostolių esą apie 250,000
dolerių.

.NI.TIA. Mn.B.CMHa •■...■III

jlCTAD typewriter

tupuom 5jjom saop dių^ apeutpų—uaov

620 W. 15th Ave.

Phone 9000

Carr-Moody Lumber

AU MAKH

• V.

Ar reik kokio nors verti
mo anglų ar lietuvių kalbo
je? Kreipkitės į “Draugą ,
2334 So. Oakley Ave, Chiea
go, III, Canal 8010.

k

ANO

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONDS

WHFC-I45O kil.

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

Tel. YARda 4908

S. P. MAŽEIKA

3319 Lituanica Avenue
Tel. YARda

1138-1139

K

DRAUGAS

Trečiadienis, birž. 11, 1941

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

į Ciceros Žinios

ciškaus Leketų, kurie gyve
na numeriu 1222 So. 48th
Ct., Cicero, III. Abu Leketai
yra kretmgiečiai ir ilguc* mt
tus gyvena Ciceroje. ikaro
liną Leketienė labai uolia,
darbuojasi Šv. Antano pa
rapijos draugijose ir tikrai
pavyzdingai augina šeimą
Leketytė baigė parapijinę
mokyklą ir šv. Marijos high
sehool.
Kita tos šeimos pažiba yra sūnus Petras, kuris jau
treti metai kai studijuoji
teologiją šv. Procopijaus se
minarijoje, Lisle, III. Įšvęs
tas į kunigus Petras darbuo
sis La Cross, Wis., dięcezijoje.
Cicero ir Šv, Antano pa
rapija tikrai gali džiaugtis
Leketų šeima, nes retoj šei
moj randasi toks ne‘papras
tas, uolus darbštumasir ryž
tingumas.
X

7
šins gėrimu bei užkandžiu, sesutei Onutei, kurias jis
CLASSIFIED
kiek tik kas norės dykai — taip gerbė ir mylėjo. J. k.
REIKALINGI ANGLIŲ’
“free for all”. Tikietų šiai
PARDAVĖJAI
Rckalingl vyrui parduoti anglis, pri
ekskursijai
galima gauti
tyrimą. pageidautinus. Alga ir ko
misus.
“Draugo” ofise.
Komisija
KreipkitėsDraugija šv. Elzbietos
••DRAUGAM",
Boz 401 U. 2334 S. Oukley Ave.
Town of Lake laikys mėne
Ti-I. GANAI. SOIO.
sinį susirinkimą, birželio 15
PARDAVIMUI
pigiai pirkti ur mainyti,
d. 2 vai. po pietų, Šv. Kry kgTikrai
jūs turite?
2 nauji mūriniai namai po 4 ir
žiaus parap. svetainėje.
« kamburlus; bus atdari dėl apžiūDraugių atsilankymas yra/g®
Dievo Apvaizdos parapija.
4(07 ir 3011 VVest 71st St.
— Praeitą pirmadienį į p-nų pageidaujamas, npa
P
’
Taipgi statom naujus namus lr
taisoiu
senus ant lengvų išmokėji
Bukantų namus suplaukė rugpiūčio ir rugsėjo mėn. mų. Apskaitliavimas
veltui.
Kas norite pirkti lotą gražiausioj
daug jų giminių, draugų ir nebus susirinkimų.
' vietoj Marųuette Parke ir apylinValdvba ; kėje? Parsiduoda labai pigiai.
prietelių, kad atsisveikinti
J
CHARI.ES P. SUROMSKIS CO.,
6U21 So. VVitsUtu Ave.
ir palinkėti jų sūnui Povilui,
Tel. KEIbibllc 3713
Vakarais PROspeet 1111
kuris vieneriemsg metams
Draugystės Palaimintos
“SHOE REPAIR“ BIZNIS,
antradienio rytą išvyko į Lietuvos reguliaria mėnesi
GARY, IND.
nis susirinkimas įvyks tre- Parduosiu arba išranduosiu savo
karinę tarnybą.
Į “shoe repair" šapų. Turiu apleisti
Prie skanios vakarienės čiadienį, birželio 11 d., 8 va- ’ biznį dėl nesveikatos. Gal priimsiu
menedžieriu; mainysiu ant karo, ar
pasistiprinta, pasikalbėta, o, landą vakare, Chicagos Lie- kų turite?
1606 Weet 15th St.,
Povilui Bukantui sudėta nuo tuvių auditorijoje. Visi na- ____________ Gary.luillana____________
REIKALINGI VAIKINAI *
širdžių linkėjimų. Kadangi riai būtinai turi dalyvauti
Reikalingi vaikinai, nuo 17 m. iki
Povilas buvo nepaprastai ma šiame susirinkime.
23 m., dirbti ant išvežiojimo troko.
Atsišaukite 7-tų vai. ryte J 320 W.
Lucille Dagis, rašt. lbth St. — Mr. Wilkin; lr 3049
lonaus būdo, priklausė prie
Scliubert St. — Mr. Ebeit.
įvairių jaunimo draugijų, už
PARDAVIMUI NAMAS SU
tat ir suvažiavo į jam ren Komunistų riaušės
TAVERN BIZNIU
Parsiduoda
vieno aukšto mūrinis na
giamas išleistuves daugybė
mas. su tavern bizniu. 4 gyvenamieji
jaunimo — vaikinų ir mer Kinijoje
kambariai užpakalyje. Biznis gerai
išdirbtas. Labai pigiai.
ginų, kurių tarpe buvo ir SHANGHAJUS, birželio 10
3425 W. Sint St..
Tel. HEMIock 1345
biznierių; dalyvavo parapi d. — Japonijos kariuomenės
jos vikaras, kun. V. Urba, atstovas šiandie pranešė,
Aušros Vartų parap. klebo jog Chungkingo vyriausybės Bendras Meksikos,
nas kun. J. Dambrauskas ir kariuomenė gegužės 16 die
U. S. apsigynimas
svečių iš kitų kolonijų.
ną į pietus nuo Yenan sušau
MEXICO CITY, birželio
M. Bukantienė ir jos duk dė 700 Kinijos komunistų.
10
d. — Meksikos užsienio
relė yra žymios veikėjos pa Pasak jog, iš to galima
rapijoj, kitose organizacijo spręsti, jog Kinijoje prasi ministeris Ezeąuiel Padilla
se ir stambios rėmėjos ir dėjo trynimąsis tarp Chun šiandie pranešė, jog bendra
nuolatinės skaitytojos kata gkingo vyriausybės ir Kini Meksikos-Jungtinių Valsty
bių komisija pradės studi
likiškos spaudos, ypač dien jos komunistų.
juoti karo meto nedateklius
raščio “Draugo”.
Yenan yra Kinijos komuir sudarys planus kaip juos
Skaudi tai buvo valanda nistų generalinis štabas.
išlyginti.
visiems, bet už vis skaudžiau
Apie vyriausybės kariuo
Šį pareiškimą užsienio mi
šia jo mylimai motinėlei ir menės nuostolius šiuose su
nisteris Padilla padarė po
sirėmimuose japonai neturį
konferencijų su Amerikos
jokių žinių.
ambasadorium Josephus Da
e
Litten te
niels.
PLATINKITE IR REMKITE
PIIINDECH’S
PLATINKITE “DRAUGĄ’KATALIKIŠKA SI ATIDA-

Šv. Antano bažnyčioje da
bar laikoma novena prie šv.
Antano. Noveną veda kun.
K. Žvirblis, O.P., kuris iš
kalbiai mokina žmones šv.
Užplūdę rusai uždarė Lie siu prašomas sutiko būti Antano dorybių. Novena
tuvoje visas patriotines or naujojo jaunimo sąjūdžio baigsis šv. Antano šventėj,
ganizacijas jas apiplėšdami dvasios vadu. Nutarta įsteigi birželio 13 d. didelėm iškil
— atimdami kasose buvu ti Amerikos lietuvių “Atei mėm. Šv. Mišios esti 5:30, 6,
sius pinigus, paimdami net tininkų” draugovę. Jos na 6:30, 7, 7:45, 10 valandą iš
antspaudas ir vėliavas. Tarp riai nori palaikyti glaudų kilmingos, au pamokslu. Nokitų uždarė ir pavasarinin ryšį su vietos jaunimu, be venos užbaiga bus iškilmin
kus bei ateitininkus. Tai se turės ir atskirus susirinki ga: mišparais, pamokslu ir
niausios lietuvių jaunimo mus jau kad ir dėl to, jog procesija 7 vai. vak.
organizacijos, jos dirbo Lie- nevisiems prieinama anglų
tuvos jaunimo auklėjimo ir kalba, kurioje vedami Ame- Sopulingosios Panelės Šv.
švietimo darbą dar prie ca rikos jaunimo susirinkimai. novena ateinantį penktadie.
y
nį, iš priežasties šv. Antano
ro. Jos pergyveno žandarų
įstatai bus paimti Js Liebus ,ietuviskai tik.
persekiojimus ir vokiečių o- tuvos ateitininkų, pritaikant
kupacijos priespaudas. Bet vietos sąlygoms. Kadangi tai rytą po 8 vai. Mišių šv.,
Stalino okupacija pasirodė prie organizacijos priklauso o angliškai 8:30 vai. vakare.
žiauresnė už visas ligi šiol daugiausia darbo jaunimas,
buvusias. Mus pasiekia ži tai sueigos bus stengiamasi Birželio 15 d. bus mūsų
. ,
parapijos jubiliejinis pikninios apie areštus lietuviško daryti gyvos, ,kiek
galima, Ras
Rad piR.
jo jaunimo orgjmizacijų na
aip ir pramogų PavJ a °»i nįkas būtų sėkmingas. Daug
rių, bei apie žudymus jų va ypač
gryname ore, kad jau ,
. .,
,.
J I dovanų gauta iš mūsų bizdų.
nuoliai ir jaustų poilsį p> . . .
~ u»
, ,
.
..
,,
merių ir parapijonų. DarbsTas liūdnas žinias ypač darbo, ir piestų
,
., Dievo MotiJeigu rūpinatės, kaip pra
r
«« naudingą
b ..C1OS moterys
iš
jautriai sutiko jų draugai - veiklą.
leisti pavasarinį laiką, tai
nos Sopulingos draugystės
iš Lietuvos į Ameriką atvy Skirstantis po steigiamojau dabar galite pilnai už
stengias prisiruošti prie pa
kę jaunuoliai. Tas neteisėtas įo susirinkimo daugelio lūmiršti, nes American Legion
tarnavimo virtuvėj. Tik kad
lietuvio pančiojimas uždegė pos kartojo Ateitininkų himDariaus-Girėno postas 271
Paseckienė ir jos pagelbininjuose naują ugnį ir naujus no žodžius:
kės neužmirštų iškepti už galutinai baigia tvarkyti tre
pasiryžimus, kuriuos gražiai — Lietuvą Dievas apveiz
čią metinę ekskursiją laivu
tektinai gardaus kugelio.
išreiškia Lietuvos jaunimo
Jį Milvvaukee.
di ir gina
Neužmirškite! Visi atei
(Pavasarininkų) himno žo Amžiais suvargusios jos
Daugelis, galvoja kaip kuo
nantį
sekmadienį
važiuosime
džiai :
tinkamiausiai
sunaudojus
neapleis...
į
Vytauto
parką.
Klebonas
pavasario laiką, nes visiems
Naujas gi viltis ir pasiry
— Nors griaus įniršusia
kūn.
Ig.
Albavičius
bus
la

ne vienas žimą gražiai išreiškė to jau- bai dėkingas, sulaukęs visų yra labai atsibodęs triukš
mingas miesto bildesys ir
Ir mūsų darbus ir mintis,J nim0 himn0 paskutinis posparapijonų ir draugų iš kitų Chicago apylinkės miškų ap
Tvirti mes būsime kaip mas*
dulkėję krūmai, prisigrūdę
Ateitį regim tėvynės lai parapijų.
plienas,
automobiliais vieškeliai, kur,
mingą
Ir bus tik mūsų ateitis!
Praeitą
sekmadienį
įvyko
vietoj
poilsio, dar daugiau
Šviečia mums kryžius ant
Jau prieš keletą savaičių
mokyklos
metų
baigos
prog

žmogų nuvargina.
mūs vėliavos
įvyko tokio Lietuvos auklė
rama.
Mokyklos
vaikučiai
Stokime drąsūs į kovą garO, štai, ką jums ekskursi
to jaunimo susirinkimas pri
seserų prirengti išpildė įdo
gingą
jos komisija yra prirengus
vačiame bute, Bridgeporte.
mią programą. Be to, 29 mo
Dirbkim
krutėkime
dėl
tiktai už $2.00. Puikiausias
Kalbėjo Skirius, Plllpauskas,
kiniai
buvo
apvainikuoti
bai

TII6 0 S l
E RIC
Lietuvos.
stud. Reneckas. Kiek ilges
gimo
diplomais.
Iš
jų
Geno

niame žodyje K. J. Prunskis Past. — Naujai norintieji vaitė Krutkevičiūtė gavo 4 si kviečiami birželio 22 d.
nusakė reikalą naujo lietu prie ateitininkų prisidėti pra metų stipendiją Šv. Kazi 9:30 vai. ryto, važiuoti sy Bvery Saturday, 1:30 ta 2:30 P JL
šomi savo adresus pranešti
kiu su Dariaus-Girėno posto
viškojo jaunimo branduolio
miero akademijon, o AlidoSTATION WHlPt
p.
Navikaitei,
3448
S.
Union
ekskursija laivu City of
ir jo busimojo darbo planus.
rius Jančauskas vieno meto
!
1480 kilocyclM
Ave., Chicago, III.
Grand Rapids į Milvvaukee
(Tint
StattM «■ Tau Dial)
stipendiją
St.
Ighhtius
H.
S.
Dar gausesnis susirinki
Prel. M. L. Krušui malo Būtų labai malonu, kad vi Nuvažiuojant linksmins pui
Fsaturlng a program of
mas įvyko birž. mėn. 4 d.
niai sutinkant, susirinkimai si baigusieji tęstų mokslą ki muzika Juniors ir JuneYugoslav Folk M utie
Šv. Jurgio parapijos svetai
rettes Drum and Bugle
numatyta
daugiausia
daryti
aukštesnėse
katalikiškose
nėje. Maloniai pasišnekėta
Corps,
geriausių artistų
Šv.
Jurgio
parapijos
svetai

mokyklose.
J. G.
pora valandų. Visi dalyviai
“floor show”, o Milvvaukee
buvo aktyvūs. Kun. J. Deks nėje, kuri yra kaip ir cent
bus parūpinta šimtai “taxi
CONRAD
nys papasakojo apie Šveica re lietuvių apgyventų vietų.
cabs”, kurie pavažinės po
i.
Fotografas
riją, apie to krašto katali
įdomesnes gatves ir nuveš į Studija
(rengta pir
kus, drauge primindamas
mos rūšies su mo
erdvę
Milvvaukee
svetainę.
Retai kas pavyksta žmo
derniškomis užlaido
mūsų jaunimui pareigą or
mis
lr
Hollywood
Ten atsieksit kelionės tiks šviesomis.
nėms,
kurie
svyruoja.
Darbas
ganizuotai veikti. Jis, K. J
lą, nes komisija ne tik ma Oarantuotaa
Prunskio ir visų susirinku
Napoleonas
Šiandien, birželio 11 d., loniai priims, bet ir pavai-

ATEITI REGIM TĖVYNĖS LAIMINGA—
Čikagoje įsteigta Ateitininkų draugovė

Nesirūpinkite!

Pranešimai

Išvyko į karinę
tarnybą

A¥ - AM
AI
RADIO BROADCAST

Jauna cicerietė
baigia slaugės
kursus šiandien

jauna cicerietė Bernice Leketas baigia slaugės kursą
Šv. Bernardo Slaugių mo
UNIVERSAL
kykloje, kuri randasi prie
RESTAURANT
10 Savaičių Prenumerata Siūloma
63-čios ir Harvard Ave., Chi
Suteikiam Patarnavimą
Vestuvėms, Krikštynoms ir
cagoje.
šie
slaugės
kursai
UŽ VIENĄ DOLERI
kitokiems Bankietams
yra vedami Loyola universi
Linksmas Patarnavimas
Visiems
teto priežiūroj ir tęsias per
tris metus ligonių prižiūrė
756 W. 31st Street
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: jimu.
A. A. NORKUS, Sav.
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą”
B. Leketas yra pavyzdin
Tel. Victory 9670
už vieną dolerį.
ga duktė Karolinos ir PranTik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!
Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę priete
PDAIIIfV“E»ERY Q
liams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
MONTH.
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
Then Read WHY
biliejaus proga!
Lydis C. Pinkham’s
Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams
Vegetable
Compound ls
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.
Real“Woman’s Friend”!
Užsakymus siųskite šiuo adresu:
Snm. women »tiffer eerere monthlg

JUBILIEJAUS

PROGA

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

SICK, NERVOUS
L R ANI\ I

"D R A U G A S"
2334 So. Oakley Ave.

Chicago, Illinois

arba šaukite CANal 8010

pain (rrampe, berkarhe. headarhel du.
to femal. functlonal dhtoršara *hll«
oth.r'a ntrrtt tan d to iMcom. upaet and
they get croaa, reatlaas and moody.

) So why not take Lydia E. Plnkham’e
Vegetable Compound Buda ttpatiailv
to halp tlrad, run-doem, nervoua wom•n to go emillng thru ' diSleult dan ’’
Plnkham’e Compound contaln, no oplataa or hablt-fonalag Ingradianta It

b

mada from natura’a ovn ban.flrlal
mota and herbą — each wlth Ita own
apantof purpnae to HELP W0MEN.
Pamoti, for over 60 yeart—Plnkham’e
Compound ia the baat knosrn and ona
of th. moat .jįfaetlv.
tonica

obtalnabla. Try <4/

%

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
DINING ROOM 8ET8 _ PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS
— RŪGS — RADIOS — REnUGJBRATORS — WASHERS —
MANOKI3B — STOVĖS.

AU MfMtaully Advertlaed liana.

AIQ ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

420 West 63rd Street

6343 So. VVestern Avenue

Tel.: Biznio . ENGIevrood 5883
- ENOleurood 5848

Telefonas REPUBLIC 6051

Bm.:

DOMINIKAS KURAITIS, Skv.

Rez. TeL VICTORY 2499

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

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

BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
%

Nauja

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

Trečiadienis, biri. 11, 1941

i
karivomenės vadas

Du jaunuoliai pavogė lėktuvą
ir sudaužė; areštuoti
Mokinys lakūnas James
F. Metzger, 18 m. amž., 308
West 60 place ir jo draugas Robert J. Dunn, 19 m.
amž., 240 W. 60 gat., pirmadienj per lietų iš Harlem
airporto pavogė lėktuvą.
Juo atskrido į paežerį ties
43 gatve ir ten nusileizdami mašiną sudaužė. Abudu
išlikę sveiki laikinai pasi
slėpė. Paskiau jie areštuoti
arti Hyde Park policijos
nuovados. Jiedu sakosi ėję
į nuovadą policijai pasiduo

mie jis nerastas. Paskiau
arti policijos nuovados policija susidūrė su abiem
“skridikais” ir areštavo,
Lėktuvas priklausė Charles Johnson, negrui,
Iš apskrities
prokuroro
ofiso pranešta, kad areštuotieji bus kaltinami lėktuvo
pavogimu.

ti.

Kriminalinių bylų teisme
nuteistas 30 parų kalėti ir
500 dol. pabauda 20 wardo
43 precinkto respublikonas
kapitonas Morris Glickman
už rinkimų įstatymo peržen
gimą 1939 metais per mayoro rinkimus.
Glickman yra buvęs mies
tinio teismo bailifas. Teis
me išaiškinta, kad Glickman
nors skaitėsi respublikonas,
bet per rinkimus 52-se balo
tuose ištrynęs padėtus kry
želius už respublikonus kan
didatus ir nužymėjęs už de
mokratus kandidatus.
Prieš jį teisme liudijo pre
cinkto demokratinis teisė
jas J. Burnett, negras, kurs
nubaustas vieno dolerio pa
bauda.

Metzger mokosi skridiku
(pilotu) ir turi įgijęs moki
nio skridiko “laisnius.” Ta
čiau tie “laisniai” jam vie
nam neleidžia vairuoti lėk
tuvą. Jei jis vairuoja, su
juo turi būti jo instrukto
rius.
Areštuotieji štai ką pasa
koja:
Automobiliu nuvažiavę į
Harlem airportą ir tenai
studijavę sustatytus lėktu
vus. Kilęs lietus. Airporto
tarnautojai išsislapstę nuo
lietaus. Gavę progos jiedu
iškilę vienu lėktuvu. Manę,
kad jame pakankamai ga
zolino. Jiedu buvo pasiryžę
apskristi miestą ir grįžti.
Skrindant paežerių staiga
pastebėta, kad išsibaigęs
gazolinas. Nenoromis turėję
nusileisti.
Nusileidžiant
smogta į vieną medį ir ži
burio geležinį stulpą. Lėk
tuvo vienas sparnas atlūžo
ir priešakis apdaužytas. Iš
likę sveiki jiedu palikę lėk
tuvą ir pasišalinę.

20 wardo kapitonas
nubaustas

Drafto boardo parei
gūnai pasisako nekalti

Chicago negauna pa
skolos transportacijai

Karinio drafto boardo No.
Reconstruction
Finance
110 advokatas J. W. Nosek
Corporation, šalies vyriau
ir gydytojas kvotėjas dr. J.
sybės finansinė agentija,
P. Gardzielewski per apklau
laišku pranešė Chicagos, .
...............
, , ,
..
sineiimus federaliniam teismayorui, kad korporacijos l
J
me pasisakė nekalti kyšių
X Kun. Mykolo Švarlio
X Kun. dr. Antanas Dekdirektoriai nusprendę ne
ėmimu ir reikalavo, kad jie ksnys šį vakarą, 8 vai., daro priimtuvės įvyks birž. 22 d.,
skirti 60 milijonų dol. pa
būtų teisiami atskirai. Bet svarbų pranešimą Aušros o ne birželio 29 d., kaip pir
skolos Chicagos transportąteisėjas W. J. Campbell ne Vartų parapijos salėj, ALR miau buvo nustatyta, nes
cijos sistemai. Sako, pasko
sutiko ir jų bylos nagrinė K Federacijos Chicago aps sekantį sekmadienį pripuola
la neįmanoma, kad jei už
jimą paskyrė birželio 23 krities susirinkime. Skyrių, kun. černausko priimtuvės
važinėjimą gatvėkariais ir
dienai.
or-jų kuopų atstovai ir vel So. Chicagoje.
8 centų nata būtų nustaty
Juos kaltina vienas pa kėj ai-jos prašomi skaitlin
X “Draugo” ekskursijoj į
ta.
šauktas kareiviauti vyras. gai suvažiuoti.
Milwaukee turėsime ir or
Mayoras Kelly pareiškia, Advokatas kaltinamas pa
ganizuotą chorą. Tai Mote
X Jonas Galdikas, vestkad jis neprašęs skolinti 60 pirkimo ėmimu, o gydyto
rų Sąjungos 21 kp. choras
milijonų dolerių. Tik laiške jas — advokatui gelbėjimu. pulmanietis, šiomis dienomis
iš Town of Lake. Be choro,
I išvyko atlikti Dėdei Šamui
korporacijos direktoriui Jenekskursijoj dalyvaus daug
Leit. pulk. C. A. Brans- se H. Jonės pažymėjęs, kad
karinę prievolę. Tai jau aš
ir šiaip townoflakiečių.
hay, kurs vadovauja kariuo būtų reikalinga nuo 25 iki
tuntas iš eilės čia lietuvis
menei, užėmusiai North A- 30 milijonų, o daugiausia
X Aušros Vartų parap.
pašauktas kariuomenėn.
merican Aviation fabrikus, gal iki 45 milijonų dol. pa
mokykla vakar turėjo pik
X Jono ir Rožės MazeInglevvood, Cal., kur vyko skola.
Karinio drafto boardams liauskų name, 3249 So. U- niką Sand Dunnes (India
darbininkų streikas.
Mayoras sako, kad Jonės visoj šaly iš Washingtono nion Avė., šį vakarą Lietu na). Valandą su vaikais pra
sutiktų skirti paskolą su są- įsakyta pertikrinti visus at vai Gelbėti Fondo Bridge leido ir kleb. kun. J. Dam
lyga, kad kuo veikiau iš to leistus nuo kareiviavimo porto skyrius rengia savo brauskas su varg. J. Brazai
gauti pelno, šiame atsitiki tuos vyrus, kurie pramonėse nariams — Antanams ir An čiu.
me taip nėra. Jis turėtų pa turi darbus,.surištus su ša taninoms — pagerbtuves.
X Šv. Antano parapijos,
lies apsaugos stiprinimu.
laukti.
Cook apskrities iždinin
X Cicero šv. Antano para Ciceroj, metiniai bažnyčios
Washingtone
išspręsta,
globėjo atlaidai bus birželio
kas John Toman praneša,
kad turi būti pašaukti ka pija garsi savo piknikais Vy 13 d. Kasmet tą dieną suva
kad 1940 metų taksų už pir
reiviauti tie vyrai, kurie tauto parke. Žmonių priva žiuoja daug žmonių iš visos
mąjį pusmetį iki birželio 3
streikais, arba kitokiais žiuoja tiek, kad net parkas Chicagos. Iškilmingi mišpa
dienos sumokėta daugiau
būdais vengia darbo. Sako “lūžta”. Taip bus ir ateinan rai, pamokslas ir procesija
kaip 88 milijonai dolerių.
v s žemės akio departa. tie vyrai turi dirbti, arba tį sekmadienį.
bus 7:30 vai. vakare.
Šioje sumoje yra taksai, mentas 3upirko Anglijai 26 kareiviauti.
X Mokytojos Eugenija ir
už nekilnojamas savastis ir milijonus tuzinų kiaušinių.
X Juozas Pereckas ir Al
Tuo būddu siekiama sutu Ona Jovaišaitės iš Brighton
už personalinius turtus.
Kadangi jų siuntimas yra rėti darbininkų streikus.
Park, sesutės dr. Aleks. Jo- dona Drąsutis, abu.soengleIždininkas pareiškia, kad per brangus, tai nutarta
vaišo, turėjo ūkį netoli savo vudiečiai, pabaigoje šio mė
šiemet daugiau sumokėta, juos išlukštenti, sudžiovin
brolio-daktaro, Lemont, III. nesio rengiasi sukurti šei
negu praeitais metais per ti, sumalti ir miltelius pa
Dabar įsigijo dar kitą, di mos židinį.
tą laikotarpį.
siųsti Anglijon. Tenai tie
X Lietuvos konsulo P.
Frank J. Venckus, Mary desnį ūkį netoli Orland Park,
kiaušinių milteliai bus var Katches, 22—22.
III.
Daužvardžio žmona su sū
tojami kaipo tikrieji kiau
num ir švogeriu ateinantį
» X E. Kunavičiūtė šiemet
šiniai.
Kinų kalboj yra tūkstan- j baigg sIaugių moks|ą g„ pirmadienį išvyksta į Ryti
Kiaušinių
džiovinimo tis tokių žodžių, kurių kiek- Juozapo ligoninėj. Jos tėve- nes valstybes, šias atosto
Policijos departamentas
gas pagreitino gauta žinia,
fiziniam išbandymui šaukia stambiausios įstaigos yra vienas turi po dešimts visai
liai Antanas ir Aleksandra
80 vyrų, kandidatų į poli- Chicagoj. Tad daug kas sa skirtingų prasmių. Jie su
kad Worcestery susirgo p.
gyvena
Clinton,
Ind.,
yra
cistus.
Daužvardienės motina. Grįž
ko, kad tuo būdu šiam mie prantami rankų žestų pagal
pavyzdingi katalikai ir nuo
dama namo p. DaužvardieKvotimai įvyks penkta stui bus daugiau biznio.
ba.
latiniai “Draugo” skaityto
dienio rytą Sveikatos boar
jai. Birželio 11 d. E. Kune- nė parsiveš ir sūnų Petrą,
do namuose, kur civilinės
Loyolos universitete šian
vičiūtė išvyko pas tėvus a- kuris mokosi Marianapolio
PRADEDI PLIKTI?
tarnybos komisija turi ofi die vakare įvyksta mokslo
tostogų.
kolegijoj.
PLAUKAI SLENKA?
sus.
metų užbaiga. 647 studentai
GALVA NIEŽTI?
gaus laipsnius ir certifikaMATYKITE FOLLETT
tus.
(•J
EKSPERTES!

mu

Drafto boardai pertik
rina registrantus

88 milijonai dol.
taksų sumokėta

Sudžiovins milijonus
kiaušinių

Kuria šeimos židinį

Du žudikai įkaitinti
“Grand jury” įkaitino P
Ziemba, 21 m., ir C. Helvey,
23 m. amž., žmogžudyste.

Jiedu prisipažino plėšimo
sumetimais nužudė Herman
H. Hettler Lumber Co. pa
naktinį B. Biedrzycki vasa
Netrukus policijai iš Har
lem airporto pranešta apie rio 6 d.
Plėšiką Ziembą policijai
lėktuvo pavogimą. Airporte
išdavė
jo tėvas ir motina
palikto automobilio “lais
niai” nurodė Metzgerį. Na- Ziembai.

80 fiziniam išbandymui

Lietuviška Radio Įstaiga

Follrtt's Garsūs Plankų Ir Skalpo
Ekspertai (rodys Jums, kad tm-llnia
turėti sveikus, gražius plaukus.

PraSalinkite Dnndruff, Galvos Nie
žėjimą, Plauki, Slinkimą. Mūši, kai
nos nepalyginamai žemos.
Pavieni
trvtmental, arba 30 trytmentų už
$35 ($45 ant ifimokėjlmų).

MEISTAS
1854 W. 47th St.

DARBAS

RADIO SERVICE
— REPAIRING —

HOUSE or CAR RADIOS

FOLLETT HAIR EXPERTS
17 NO. WABASH
Tel. RANdolph 9827

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?]

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacijq
Sutaupysite Daug Pinigų.

Išbandyk šiandienį Old Gold
— su pridėtu rinktiniu im
portuotu tabaku — tai nau
jas skonio smagumas, naujas
džiaugsmas iš rūkymo! Tai
tikras apvainikavimas šios
firmos turinčios ilgiausią
tabaku patyrimą! Paragauk
koks skirtumas! Gauk nauju
Old Golds šiandien!

*NAUJA . . tai

praliinlt II
Rytinio Vlduri.mlo taboka*, kuria
dollkatnl, pulki* lapai doro
qartlq|q Old Gold'* tudit] aot dar
maloaotay. Stambi* |o daugiai
dabar bryttantl Am.rlklniuata
mfiiy tandilluoio užtikrina jum

iluo* pulkotniu* Old Gold* vl*ai
aliai moty.

I

*I«I OM <UM«

|*„

NAUJI OM G.Mt. To.
g«t

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
RONFfR DOCK wopu
1. Sutaupysite 40% kūro;
CoaneoAtiB
2.
Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
Ftaaou s
foia
CoMmtsmCaMmniM
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
3urr<fc«a-30ui r» Gok Ft
5. Duoda gerą apsaugą nuo
gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.|
Mtavr

Hahikmg.

Mamhvv. ConntrriCn.

ApsJkatčtavtmos

Dykai!

Parflptnanie F.H.A. Paskolinimas
or Umokėjlmno.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šiem
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė.

I KNYGOS! KNYGOS!
T T7 T X X r I 11 I. A A .( A' JTO

GARANTUOTAS

LIETUVIAMS YPATINGAS
PASIŪLYMAS
Jslgytl nauji, lietuviu kostumerli,,
mes siūlomo nepaprastą nuolaidą. IS
klrpklte fi( pagarsnimą Ir atneškite
| mūši, ofisą Ir duosime Jums $5
nuolaidą ant 30 trytmentų kurso.

Darbas Pilnai Garantuotas

tai NAUJO
tapo pridėta

X E. Smulkaitei, 109 W.
107 St., su P. Buntorium bir
želio 28 d. Visų Šventųjų
bažnyčioj suskambės vestu
vių varpai. Jaunoji yra se
suo J. Smulkio, žinomo Vy
čiuose, Šv. Vardo ir kitose
dr-jose veikėjo.

Republic 6051|

W*rohooM: 0401 So. Stony Island Ava, tat.

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

LITERATŪRA
JONO RTLTŪNO RAŠTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi....... $1.00
ŽEMAITES RAŠTAI. I t.. Vilnius, 1914 m. 390 pusi....... $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, n t., surinko Dr. J.
Basanavičius. 260 pusi..................................................$1.00
PRAGIEDRULIAI, m 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
MAŽIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi..................... 75c

EILBRA8ČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
225 pusi.............................................................................. $1.00
VAINIKAI. Naulesniosios Poezijos Antologija, Pamotė
K. Binkis. 230 pusi......................................................... $1.00
JAUNOJI LIETUVA. MAIRONIS. 130 pusi............................. 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas irDasaitis,125 pusi................. 60
KRISTIJONO DUONEIMICIO RASTAI, Sutaisė
J. šlapelis, 90 pusi ............................................................ 50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi......................... 35
RUDENS AIDAI. A. Jakitas, 100 pusi............................. .85
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen ................................................... 85
METT.fi. M. Gustaičio, 1914 m.................................................. 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. ........................................... 25

DRAUGAS'ir/
2334 S. Oakley Avė.

Chicago, III.

