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Arkivyskupas S.Stritch Laimina ’Drauga’
Nuoširdūs linkėjimai

Jo Ekscelencija žada dalyvaut
Jubiliejiniam "Draugo" bankiete

r~

Gabeno ne karo reikmenis
WASHINGTONAS, birželio
12 d. — Valstybės departa
mentas šiandie praneša, jog
pirmieji pranešimai iš Ame
rikos konsulo Pernambuke,
Brazilijoj, pareiškia,
jog
Jungtinių Valstybių laivą
Robin Moor nuskandino Vo
kietijos submarinas.
Pranešime taip pat pažy
mima, jog submarino ko
mendantas pilnai žinojo lai
vą Robin Moor esant Ame
rikos.

Welles pareiškimas

Mobilizuojamos visos jėgos
CHICAGO, III., birželio 12
d. — Šiomis dienomis visos
galimos jėgos pradedama
mobilizuoti šauniam dien
raščio “Draugo” jubilieji
niam bankietui, kuris įvyks
Kristaus Karaliaus Šventė-

Kroviniai, pasak Welles,
buvo gabenami į Port Eliza
beth, Capetown. Port Natai
ir East Londoną.

Pasaulyj
LONDONAS. — Reuters
pranešama iš Jeruzalės, jog
ašies orlaiviai šiandie rytą
bombardavo svarbų aliejaus
uostą Haifą Palestinoj ir
anglų laivyno bazę Aleksan
drijoj, Egipte. Gyvybės au
kų maža.
•
MUENCHENAS. — Hitle
ris, dalyvaujant Vokietijos
I. E. Chicagos arkivyskupas Samuelis A. Stritch, at
užsienio ministeriui von Risiuntęs
“Draugui” malonų laišką, laimindamas ir linkėda
bbentropui, konferavo su Ru
mas geriausio pasisekimo.
munijos premjeru gen. lon
Antonescu.

Oficialų pareiškimą pada
rė Valstybės posekretorius,
einąs sekretoriaus pareigas,
Sumner Welles spaudos kon
ferencijoj.
gi”.
t
Pranešimą Valstybės de
•
partamentui padarė konsu
HITLERIS IR STALINAS
las Walter J. Linthicum. Jo
Stockholmo
diplomati
pranešimas pagrįstas vienuo
niuose sluoksniuose vyrauja
likos išlikusiųjų laivo kelei WASHINGTONAS. — CIO
nuomonė, kad Vokietija ren
pirmininkas Philip Murray
vių pareiškimais.
gia milžinišką karinę demon
pasisakė
Prezidento
sekretorius šiandie griežtai
straciją prieš Sovietų Rusi
prieš kongreso pasiūlymą už
ją. Sakoma, Hitleris pasiun Early pareiškė, jog pilnas drausti streikus apsaugos
tęs Stalinui didžiai rimto po pareiškimas apie įvyki gali reikmenų gamybos dirbtu
būdžio politinius reikalavi mas pirmadienį, o gal net vėse.
mus, kurių bolševikų raudo ir vėliau.
c
nasis diktatorius nelabai no Ne karo reikmenys
WASHINGTONAS. — Se
rėtų pripažinti. Žinovai sa
natui
pasiųsta įstatymo pro
WeTles savo pareiškime
ko, kad Stalinas vilkdina at
pažymėjo, jog laivas gabeno jektas, kuriuo neleidžiama
sakymą Hitleriui. Bet galų
įtariemiems špionažų asme
ne karo reikmenis.
gale jis turės pasiduoti. Nes
Laivo krovinius sudarė nims įvažiuoti ar išvykti iš
prieš Bolševikiją visu ilgu
įvairios rūšies gaminiai — Jungtinių Valstybių.
pasieniu sutraukiama gau
• •
nuo geležinkelio bėgių iki
singa vokiečių kariuomenė.
BOSTONAS. — Massa
moteriškų kojinių.
Nėra žinoma, kokie tie
chusetts valstybės guberna
Hitlerio reikalavimai. Spėja
torius birželio 15 dieną pas
ma, kad Hitleris nori savo ir jų sekėjų juoduosius sąra kyrė valstybėje Pabalčio
kariuomenei atviro kelio į šus ir tų išgamų nepriimti į valstybių diena. Plačiau 4
Artimuosius Rytus per bol darbą.
puslapyj.
ševikų valdomas teritorijas.
Kai kurie stebėtojai pažy
VICHY. — Maršalas Pemi, kad nacių susikirtimas SALIN RAUDONIEJI!
tain savo laiške prancūzų
su bolševikais pasieniais ga
Illinois legislatūros že karininkams ir kareiviams
li įvykti, jei Stalinas ban mesnieji rūmai dauguma bai Lebane ir Sirijoje pareiškė,
dys išsisukinėti. Būtų įdo
sų pravedė bilių, kuriuo jog jų kovos nebus veltui.
mi kova. Bet būkime tikri, draudžiama Illinois valsty
kad Stalinas pripažins visus bėje balotuose dėti komunis
Ateinantį sekmadienį per
Hitlerio reikalavimus.
tus, nacius ir fašistus kan Šaltimiero radio valandą (10
didatus. Prieš bilių pasisa- vai. ryto) Stasys GabaJiausAGITATORIAI
“kė tik du rūmų atstovai — kas pasakys labai svarbią
Šalies administracijos vir E. P. Saltiel, resp. iš Chica kalbą.
šūnėse tvirtinama, kad ka go, ir A. W. Daley, dem. iš
riuomenės
žygiai
prieš Alton.
North American Aviation
Saltiel savo ^nusistatymą
Company, Inglewood, Cal., teisina tuo, kad, girdi, yra
HONOR THE FLAC
streikininkus sulaikys ir ki sėkmingiau su komunistais
tuose pramonės centruose kovoti, kai jie atvirai vei
streikus. Washingtone aiški kia. Bilius gi komunistus
narna, kad administracija gali suginti kur į požemius.
susimetė kovoti ne prieš Tada su jais kova būtų sun
darbininkus, bet prieš įvai kesnė. Jis nurodė į Vokieti
raus plauko agitatorius, ku jos nacių pavykusius žy
rie kursto darbininkus kelti gius, kai norėta jais nusikra
•mmTsc
UIHTin
streikus ir trukdyti šaliai tyti ir jie pradėjo veikti
stiprinti apsaugą.
slapstydamies.
UPHOLD ITS IDEALS
Pranešta, vyriausybė pla
Tačiau kiti pareiškė, kad
nuoja paraginti pramonių su šalies priešais neturi bū
vedėjus sudaryti agitatorių ti jokių ceremonijų.

•.
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U. S. laivą nuskandino nacių
PRIEŠ NEPILIEČIUS
Illinois legislatūra prave
dė dvylika bilių, nukreiptų submarinas - sekr. Welles
prieš nepiliečius profesiona
lus, kaip tai gydytojus, dan
tistus, advokatus, arkitektus ir kitus. Jiems atimama
teisė šioje valstybėje prak
tikuoti. Bilių rėmėjai parei
škia, kad iš Europos ir iš ki
tur čia atvykę tie profesio
nalai yra linkę pigiau žmo
nėms patarnauti ir tuo bū
du jie išstumia iš pozicijų
piliečius profesionalus.
Prieš bilius smarkiai ko
vojo senatorius A. L. Marovitz, demokratas iš Chicago.
Jis sakė senatoriaus: “Jei
jūs šiuos bilius pravesite,
galėsite viską užmiršti apie
demokratiją. Tie žmonės,
prieš kuriuos jūs rėkiate
yra reprezentantai grupių,
kurios sudaro šalį. Gerbiamieji, kokią nors dieną la
bai apgailėsite šį savo žy
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Lietuvių bažnyčiose bus
jr , pamaldos už Lietuvą

CHICAGO, III., birželio 12
d. — Lietuvos tragingos su
kakties progą šį sekmadie
nį visose Chicagos lietuvių
bažnyčiose bus laikomos pa
maldos už Lietuvos išlaivini
mą iš kruvinojo komuniz
mo.

Rusijos-Japonijos
prekybos sutartis
MASKVA, birželio 12 d.
— Oficialioji Rusijos žinių
agentūra praneša, jog Rusi
ja ir Japonija sudariusi pa
grindinius nuostatus dviems
naujoms sutartims. Viena jų
aptaria prekybą ir antroji
monetinį pasikeitimą tarp
šių dviejų valstybių.

Kiek anksčiau Rusija su
darė su Japonija neutralite
to paktą, kuris nustatė Ru
sijos pozicijas laukujoj Mon
golijoj ir Japonijos pozici
jas Machukuo.

Aluminas tik karo

reikalams
WASHINGTONAS, birželio
12 d. — Šiandie pilnutinio
apsiginklavimo programos
vykdymas dar labiau palies
civilius gyventojus.
Vyriausybė paskutiniuoju
, laiku įsakė aluminą vartoti
tik apsiginklavimo reika
lams ir privačiam vartoji
mui alumino gaminių nebe
bus gaminama.
Beveik panašūs nuostatai
paliečia gaminius, kuriems
naudojama zinkas.

Galimi rusų, nacių

je, spalių mėn. 26 d., 1941 m.
Šiuo laiku Jo Ekscelencija
Arkivyskupas Samuelis A.
Stritch, maloniai pasižadėjo
dalyvauti bankiete ir prisiun
tė labai įspūdingą palaimi
nimo laišką “Draugo” admi
nistratoriui kun. P. Cinikui,
kuris Arkivyskupui perstatė
visą reikalą.

susirėmimai

Daug pasisekimo

LONDONAS, birželio 12 d.
— Londone esama prane
Šimų, jog vokiečių-rusų su
sirėmimų galima laukti į
vieną savaitę ar dešimtį die
nų. Tuo tarpu Londone yra
grįžęs iš Maskvos Anglijos
ambasadorius Sir Stafford
Cripps.
Patikimi Londono šalti
niai pareiškia, jog kelių die
nų bėgyje vokiečiai pradė
sią maršuoti Rusijon pro
Pabalčio valstybes, Lenkiją
ir Romuniją.
Tačiau atrodo, jog oficia
lusis Londonas šiems prane
Šimams perdaug nepasitiki,
nes tai gali būti tik papras
tas nacių šposas atkreipti
anglų dėmesį.

Po pietų Vytauto parke,
Šv. Antano parapijos pikni
ko metu žymūs kalbėtojai
— Stasys
Gabaliauskas,
kun. dr. Deksnys, ir Lietu
vos konsulas Chicagoje p.
P. Daužvardis pasakys kal
bas apie lietuvių tautos tra Japonija skelbs
gėdiją, kuri prasidėjo perei
tų metų birželio 15 dieną. karų - kinai
Ta pačia proga bus išneštos
CHUNGKINGAS, birželio
rezoliucijos prieš vykstantį
12
d. — Čia plačiai kalba
Lietuvoje terorą.
ma, jog Japonija netrukus
Vakare lietuviškųjų para
galinti paskelbti karą “są
pijų salėse, kur tik bus ko
jungininkų valstybei”, nes
kie suėjimai ar mokyklų mo
tuo būdu japonai galėtų
kslo metų užbaigimai
bus
skandinti visus laivus gabe
sudaryta atatinkama progra
nančius reikmenis Kinijai.
ma, pasakyta kalbos ir iš
Šie šaltiniai pabrėžia, jog
neštos prieš pavergėjus re
šių žygių imtis Japonija ga
zoliucijos.
li būti netrukus priversta
kas kartas didėjančios Jung
tinių Valstybių paramos Ki
nijai.
Anglai laimi 6
Čia nemažą vaidmenį su
frontuose Sirijoj
vaidinusios ir nutrukusios
kalbos tarp Japonijos ir
LONDONAS, birželio 12 d. Olandijos Indijų apie preky
— Pranešama, jog anglų ir bos išplėtimą.
laisvųjų prancūzų kariuome
nė, žygiuojanti Sirijon ir g|one nauju
Lebanan šešiais frontais vi
suose frontuose laimi.
vyriausiu teisėju

Savo laiške Jo Ekscelen
cija rašo:
“Mane labai mielai nutei
kė žinia, jog jūsų dienraštis
“Draugas”, leidžiamas Chi
cagoje, aplinkybių verčia
mas perėmė platesnį ir di
desnį atsakingumą įdiegti
visuomenėje krikščionišką
sias tiesas ir patiekti jai
straipsnius, kurie
padės
skleisti krikščioniškojo gy
venimo dėsnius. Aš laiminu
jūsų užsimojimus ir linkiu
geriausio pasisekimo”.
Spaudos apaštalas

Tolimesniuose laiško para
grafuose J. E. Chicagos Ar
kivyskupas reiškia didelį
susidomėjimą “Draugo” vei
kia lietuvių katalikų tarpe
ir nuoširdžiai džiaugiasi nu
veiktais darbais.
J. E. arkivyskupas Samue
lis Stritch visados buvo ir
bus didis spaudos apaštalas
Jam atvykus Chieagon, tuo
jau buvo galima pajusti diocezijos laikraščio
“Nevv
World” pagyvėjimas.
“Draugas” šiandie tikrai
džiaugiasi ir didžiuojasi Jo
Ekscelencijos nuoširdžiu su
sidomėjimu ir palankumu.

Graso Amerikai

visuotinu karu
ROMA, birželio 12 d. —
Fašistų redaktorius Virgi
nio Gayda šiandie pareiškė,
jog Amerika susilauks pil
nutinio karo, jei ji be jokių
provokacijų įsikištų į dabar
tinį karą.
“Ašis nemano pulti Jung
tinių Valstybių net ir Ame
rikos sudarytomis pusiau
taikingomis aplinkybėmis.
“Bet jei Washingtonas im
tusi neišprovokuotos inicia! tyvos, ašis bus priversta im
tis betkokių ir visų žygių,
panaudodama visus ginklus
bendro ir totalitarinio karo
iki galui”, pažymi Gayda.

Anglai ir laisvųjų prancū
zų kariuomenės žada Sirijai WASHINGTONAS, birželio
ir Lebanui laisvę, suvereni- 1% d.
šiandie Prezidentas
tetą ir apsaugą prieš ašies Rooseveltas pakėlė Harlan
Fiske Stone į Jungtinių Vai
valstybes.
stybių Aukščiausiojo Teismo
Dauguma oficialių prane vyriausius teisėjus.
šimų Londoną pasiekia iš
Tuo pačiu laiku Preziden
Damasko ir Vichy.
tas
nominavo
senatorių
Dalinai debesuota ir gali
Vienas anglų kariuome James F. Byrnes ir Attor
nės dalinys, žygiuojąs Ale- ney General Robert
H. ma lietaus. Pietų vėjai.
Saulė teka 5:13 vai., saulė
ppo linkui, užėmė prancūzų Jockson užpildyti dvi tuš
leidžias 8:26 vai.
čias teisme.
bazę Deir-ez-Zor.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO
Kazimierui

Marijonai da Europoje, kadangi Kana

Mišeikiams birž. 10 d. suei
na 18 metų vedybinio gyve
nimo. Si veikli pora per daug
metų darbuojasi katalikų
veikime, ypač K. Mišeikis.
Yra daug pasidarbavęs Šv.
Antano parapijai eidamas
komiteto nario pareigas. Ke
letą metų buvo SLRKA 265
kp. pirmininku, kur daug
dirbo kuopos ir narių nau
dai. Jo žmona yra Moterų
Sąjungos 64 kp. narė. Jų
sūnelis Kazimieras lanko
High School. Pavyzdingai
katalikų šeimai linkime ir
toliau darbuotis katalikų tar
pe.

X Benediktas Ambrasas,
Marianapolio kolegijos stu
dentas, atostogoms sugrįžo
pas tėvelius.
Benediktas
džiaugiasi, kad kolegijoj stu
dentams yra visi patogumai.
Po atostogų vėl grįš į Marianapolį.
X Sv. Antano parapijos
mokyklą 1940 m. baigusieji
birž. 8 d., River Rouge par
ke turėjo “Wienner roast”
paminėjimui metų sukakties.
Su jaunimu dalyvavo ir kai
kurių tėvai.

X Birž. 22 d. Šv. Antano
parapijos seserys pranciškie
tės motiniško namo naudai
turės pikniką Beech Nut dar
že. Prašo, kad Detroito lie
tuviai šiame piknike skait
lingai dalyvautų.
X St. Mary’s parapija šie
met mini 100 metų sukaktu
ves. Praeitą sekmadienį bu
vo atlaikyta iškilminga su
ma. Pamaldose dalyvavo ir
J. E. vysk. E. Mooney. Da
bartiniu parap. klebonu yra
kun. E. J. Knaebel, C.S.Sp.

da Anglijos valdoma, tai ir
Toronte žmonės visi dirba.
Nesigirdi, kad kas nusiskųs
tų esąs be darbo. Kiti, sako,
net per daug dirba. Iš lietu
vių n^ra be darbo.
Kanadoje darbininkai la
bai mažai uždirba. Dirba il
gas valandas. Yra net tokių
dirbtuvių, kur darbininkai
gauna nuo 18 iki 33c į va
landą.
Pragyvenimas gana bran-

gus. Namų nuomos aukštos.
Darbo žmonės daugiausiai
apgyvenę senesnes miesto
dalis, kur pigesnės nuomos.
Dėl karo žmonės nenusi
minę. Visi tiki, kad Anglija
laimės, o jei Anglija pralai
mėtų, tai Kanada, sako, tu
rėtų prisijungti prie USA.
Amerikiečiai į Kanadą da
bar labai “welcome” pasi
svečiavimui. Net gatvėse ma
tyt amerikiečio automobilių
“pasiparkintą” draudžiamo
je vietoje. Amerikiečiams
nieko už tai nesakoma. Bet
kanadiečiams labai sunku
atvažiuoti US pasisvečiuoti.
Pinigų įsivežti gali tik $5.00,
jeigu kurie gauna progos at
važiuoti.
Lietuvių gyvenimo bei vei
kimo aparatas sukasi susi
skaldžiusiomis
grupėmis.
Randasi ir biznierių — smul
kesnių ir stambesnių. Ypač
pažymėtini Grubevičiai, se
ni “Draugo” skaitytojai, už
laiką grosernę, mėsos krau
tuvę ir kepyklą, kurioj ke
pa skanią lietuvišką duoną.
Lietuviai visi perka lietuviš
ką duoną.
Toronto lietuviai

leidžia

laikraščius. Vienas komunis

tų, o kitas tautinės minties

“Nepriklausoma
kuris buria

Toronto aplankius

Lietuva”,

lietuvius

prie

gelbėjimo Lietuvos.

Draugijos veikia atskirai.

Po septynių metų nesima Daug draugijų turi mažai
tymo su Toronto lietuviais, narių, dėl to didelio veikimo
malonu buvo su daugeliu pa- parodyti negali, o bendrai
simatyti ir mintimis pasi visos nesutaria.
dalinti.
Yra lietuvių gana pasitu
Toronto miestas pažengęs rinčiai gyvenančių. Daugelis
pirmyn. Švarus. Kai kurio turi namus; vieni senesnėse
se dalyse gražiai išsistatęs. miesto dalyse, kiti naujės
Daug naujų gatvių. Visais nėse.

VAFFY DRAMAS
• M*

NIAGARA FALLS, NEW YORK

Parapijos istorija

Aplink pasidairius
X

Protarpiais kalbų ir svei rikos himnu, o baigė Lietu
Katalikiškų laikraščių ne
kinimų mokiniai išpildė sa va, tėvynė mūsų.
daug pareina. Daugiausiai
vo dalį programos. Ir iš Juo
Patys “kaltininkai” ant
ateina dienraščio “Draugo”
bartinė mūrinė bažnyčia.
zapo Marijos Vilos akade galo pareiškė dėkingumą vi
ir “Amerikos”. Katalikiškos
Nieks negalėtų išpasakoti,
spaudos praplatinimui reikė
Mūsų parapija jau daug kaip sunkiai visi lietuviai, mijos mokinės padainavo ir siems atsilankiusiems.
smuiką pagriežė. Sodalietės
tų susirūpinti. Ypač dien- metų kaip gyvuoja. Oficia
K. D.
ypač kada užėjo depresijos
solemnizantus
apdovanojo
raščio “Draugo”.
liai, parapija gyvuoja nuo laikai, dirbo ir aukojosi baž
gėlėm. Ir mokyklos vaiku Mes visi esam lygūs ir vi
Lietuviai turi parapiją 1915 metų, bet inkorporuo
nyčios naudai. Bet jų buvo
čiai nepamiršo savo mylimo sų pareiga vaduoti tėvynę.
Klebonauja kunigas airys. Iš ta dviem metais vėliau, t. y.
pergalė ir tuomi turi teisę
to suprantama, kokia yra 1917. Yra parapijonų, kurie
didžiuotis. Ir šiandien, kada kun. dr. V. Martuševičiaus, Jei aš neisiu jos ginti, tu ii
padėtis lietuvių tautiniu at atsimena laikus, kada vieto
žmonės gerai dirba, visi pa apdovanojo. Choras, vadovy trečias... tai kas gi ją gins?
žvilgiu, ypač jaunimo, šiaip je kur dabar stovi bažny
vyzdingai palaiko savo nu bėje varg. Jono Mickūno
Jokubauskas
klebonas darbštus. Bažnyčia čia, ir klebonija, buvo vien
mylėtą bažnytėlę.
taip pat pasirodė gražiai.
(Savanoris, žuvęs
gražiai išmalevota, skiepe miškas ir klampynės. Atei
Jis programą pradėjo Ame
kautynėse 1919 m.)
Sodalietės
salė gražiai užlaikoma.
davo čia gryhauti, riešutau
Sekmadieniais į pamaldas ti. Šv. Jurgio draugija pra Girdėt, kad parapijos So
žmonių susirenka nemažai. matė augančio miesto gali dalietės pradės aktyvesnį AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGUOS NARIAI
Man būnant skaitytas šv. Mi į mybes, pirko lotus, kuriuos veikimą. Vasaros kaicroms Rea 6958 So. Talman Ave.
TaL CANai 6122
šias laikė klebonas. Visi pra vėliau parapijai dovanojo. praėjus, jos paskelbs vajų Rea. Tel. GROvehill 0617
nešimai buvo anglų kalboje.1 Čia ir lietuviai bažnyčią pa — prirašyti visas mūsų pa Office teL HEMiock 4648
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vien džiugino, kada būrelis statė. Pirmutinė bažnytėlė rapijos mergaites. Prieš he
2201 VVest Cermak Rd.
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Trefi. Ir telt:
a. m. lkl
7:10 p. m.

iS <■

40

DR. C. VEZELIS
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DANTISTAS
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Dėl sąžiningo radio patai- Kamp. 15tos gat Ir 49th Ct
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DR. Y. L SIEDLINSKI

IR
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Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lala
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Gen. Skorupalda
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Penktadienis, biri. 13, 1941

Kiekviena didele apgavys
and
searchlights,
and
guarded them vvith soldiers tė turi dvi būtinas sąlygas:
didelį sukčių ir didelį kvailį.
and police dogs. •
EXPLORER: I suppose
St. Cveig.
that vvould discourage the
Broadcast 2290, U.E. 635, 9:30 P. M., Sunday May 18, 1941;
Russians from traveling?
Station KECA, Los Angeles, and the Pacific Coast
Kas myli savo vaikus, tas
NBC Blue Network.
PAKŠTAS: Not complete- baudžia ir save. — Baer-Oos
ANNOUNCER: The maps of The Germans put out newsly; even this vvas not enEurope and Africa have changed
ough to keep everyone in
so fast in the lašt year, that reels showing the happy
Bailus žmogus miršta
keeping track of them is a po- greeting
waved
to
Nazi
the
Soviet
paradise,
so
in
daug kartų; drąsus — kartą.
pular pastime.
Būt behind the
1934 Crossing the border ilchanges in color on the map troops by crowds in Copenlies the realitv of changes in hulegally vvas made a Capital
man relationships — often tra- hagen, būt a Daniah refuAr Jaučiatės Nuvargę
gic — occasionally tinged with gee recognized his wife in
offense. Būt even so, vvord
grim humor, It’s the human side
of the good conditions in —Be Vikrumo?
which the University Explorer the crowd wearing a dress
Skauda galvą — išpūtę viduriai?
EXPLORER: Well, Dr. the Baltic statės continued Kada
considcrs tonight as he brings which she had lašt worn
tik užsikemša jūsų žarnos Iš
us a story called, “Geography
plinta vidurini, dvokia kvapas Ai
Pakštas, vvhat do you think to leak into Russia.
Remade YVhile You Wait.” This while viewing a parade of
trumas. užkietėjimas, Imkite FEENUniversity of California program
A-MINT. Ta malonaus skonio liuovvas the principai reason
Danish
troops.
A
simple
suojanti, kramtoma guma švelniai
ir presented under the auspices
(To
be
continued.)
for the occupation, then?
bet tikrai
liuosuoia vidurius. Im
of the California Alumni Associa bit of film
patching had
kite
einant
gult.
Ryte
jausi
tion.
And now the University
PAKŠTAS: I think the
tikrą palengvinimą Ir atgausite
Žvilgsnis į praeitį
turi te
produced a heartwarming
(“Draugas“ Acme telephoto)
Explorer!
vikrumą.
Jaunų Ir senų milionai
tinka Ir jūsų šeimai. Nuslpirkit
reception for the Nazis on
Paul Christman (left) who made football history at primary reason vvas that mus sustiprinti, turi suža Jis
naudojasi nebrangiu FEEN-A-MINT.
EXPLORER: Good even the screen.
University of Missouri, hopes to make name for him Stalin and the other Soviet dinti ir pakelti mūsų ener FEEN-A-MINT šiandien.
ing, ladies and gentlemen.
self with Detroit Tigers. Rudy York, Tiger first hase- statesmen regarded the Bal giją, mūsų darbingumą, mū
The
May
day
proclamatic nations ’ as vvhat they sų pasiryžimą naujiems dar
Even dictators realize that
man, shows him how to hold bat for maximum hitting
tion
put
out
by
the
Soviet
called a nešt of “sočiai in- bams, naujiems žygiams.
public opinion is important
power.
government
the
first
of
this
fection.” These little coun
in war, and the propagan
Vygandas
month
followed
the
convenda agents of a victorious
tries
vvere
so
elose
to
the
world. He is not exactly a separate ultimatums degeneral try to see to it that tional pattern. It declared refugee himself, for he was manding the admission of Soviet Union that stories
of their prosperity under a
there is a certain amount, that for the first time the
PAULINA
working people of Latvia, fu^Uling teaching and re- Russian garrisons and the
of rejoicing among the ponon-Communist
regime
search
assignments
in
this
occupation
of
strategic
Russian and Tunkish Baths
pulace of a conąuered nat Lithuania, and Estonia are, country vvhen Russia took
vvere alvvays finding their
points.
And
by
Novemb^r
MAUDYNĖS — ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI —
ion when he makes his and I quote, “celebrating over the little Baltic natvvay aeross the border. Rusthe mechanized units of the
this
year
on
May
1
freely
IR ŠVEDŲ MASAŽAS
grand entrance to view the
sians vvere beginning to
ions,
būt
it
would
be
very
Soviet
were
pretty
well
esPagelbėsime Jūsų Sveikatai Su Violet Spinduliais
wreckage. This rejoicing is and joyously in the united unhealthy for him to return
find out that there vvas
tablished
in
these
strategic
Išmėginkite mūsų garą nuo akmenų krosnių.
usually explained on the family of peoples of the to his native land now, as points. Is that correct?
plenty of food and clothing
Telefonas: VIRginia 9493
grounds that the people great Soviet Union.”
in the Baltic statės, and
VALANDOS:
9-tą
vai. ryto iki 12-tą vai. naktį kasdien.
most Lithuanian intellecPAKŠTAS: Yes, that is ,
have been liberated from
This statement would not tuals have fared very poor- right. In May of that year Stalin feared this vvould
TREČIADIENIS — MOTERŲ DIENA.
the clutches of some for have taxed my gullibility so
A. F. CZESNA, savininkas
ly in Russian hands. I have there had been rumors that have a bad effect’ on the
eign tyranny, other than heavily if I had not recent - asked Dr. Pakštas to share
political faith of the Russ
Germany and Russia vvould
1657 W. 45th St.
Kampas S. Paulina St.
the victorious general’s, or ly been discussing the Bal- the microphone with me to
ian peasant.
divide the Baltic statės,
perhaps from the tyranny tic situation vvith a promi- night to give you some idea
EXPLORER: Was there
each taking about half, būt
of their own venai govern- nent Lithuanian, Dr. Kazys of what happens vvhen one
vvhen the vvar broke out the pretty free interchange ae
ment. This pattern has Pakštas, who was formerly color supplants another on
price of Russian help to ross the border?
ir mėgsta AMBROSIA Alų. bet, prie to išdirbėjai nu
been
followed
diligently a professor at the Univer the map------- vvhen politiPAKŠTAS:
On
one
side
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
Germany greatly increased.
from the time when Napo- sity of Vytautas-the-Great cal geography changes beTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rūonly.
The
Baltic
nations
enand Germany vvas obliged to
leon “liberated” the Italians at Kaunas, and who is now
couraged their people to
fore our very eyes. Dr. Pak cede all three Baltic statės
to the more recent “protec- a visiting professor of geog
to the Soviet, as vvell as travel in other countries,
tion” of Norway by the Na raphy on the Los Angeles štas, if you’ll pardon me a
būt the Soviet vvould not
part of Poland.
zis. If it isn’t possible to campus of the University of moment, I’d likę to refresh
DISTRIBUTOR
EXPLORER: In the light give foreign passports to
produce any cheering, it is California. He is in commu- our memories on the Soviet
its private citizens. They
OP
of the subsequent Finnish
sometimes possible to con- nication with refugees from occupation. I believe it vvas
lined their border vvith
resistance to Russia, do you
coct a welcome of some the various Baltic countries, tovvard the end of Septem think the Baltic statės barbed vvire, vvatch-tovvers
sort with the means at and he thus has access to a ber 1939
that Russia vvould have been better off
the disposal of the offi- source of uncensored news assembled her army near if they had resisted.
BEERS
PIRM NEGU PIRKSITE
MATYKITE
MUS!
cial propaganda
PAKŠTAS: No, probably
agency. from that part of the the Baltic nations and sent
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria
not. The three countries
šies produktų.
4
have six million people, and
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas
T^THAT LITTLE GAME” Hter-natUCartoonCo^IL^-By^Bę^LinkJ
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite
they could moblize an army
greitą ir teisingą patarnavimą.
of 600,000, būt they could
provide arms and ammuni2259 W. Cermak Rd.
Tel. Monroe 0808
uUtFE USED
tion
for
only
150,000.
They
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DTDMAI’STAS PASIRINKIMAS
AP.E foovaSH To
ASout BEim‘ Alų
had no heavy munitions
HOH ?
v
LENTŲ,
MEDŽIO REIKMENŲ
2\"DONe our
me uuomem,- HO -HO —
factories, and they could
STATYBAI,
F
pom
house
I
V UJO MT
D A C Į/ /"XI
C pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
MEDŽIAGOS STOGAMS
VMAKE UP.
import
only
by
vvay
of
the
v/ofiK.Finansuojame namų pantatymą ar
namams statyti, remontuoti ar
ASK
u)lFE
RlPMN UJlNKLE
Baltic Sea, vvhich vvas clos- pataisymą — Nieko (mokėti — 3
Nouu SHE'S
To The
metai
Išmokėti
—
Apkalnavlmas
VWE UP/
FXHAUSTED
PAVASARIS ARTĖJA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
ed by Germany.
dykai.
FOOTBALL STAR SH1NES IN BASEBALL

UNIVERSITY OF CALIFORNIA RADIO SERVICE

Geography Remade While You Wait

occupation of these coun
tries ?
***
PAKŠTAS: No, though
that is a vvidespread impression. Actually, Russia’s
most fertile soils and mineral-producing areas are located south and southeast
of Moscovv, much nearer to
the Black Sea, and thus
Russian
commeree
has
shifted more and more tovv
ard the Southern ports.
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EXPLORER: I imagine
it vvas the ports on the Bal- j
tie vvhich proved especially
tempting to Russia in the
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Rheumatic Happy;
Relieves Pain Quick

ThouMnd* who mjfferrd from the torturing
pnin. of rhrumatnm, tciatica, lumbago, nruralgia and neuritis—are certainly happy over
their diacovery of NURITO. Nose they have
found ■ quick-Mting formula whkh apeedily
relieve. thoae eihausting muscular acliea and
pain. NtIRITO ia trustworthy and dep-ndahle
—contains no opiatea. lf you want to feel again
the Joy of relief from pain—«o you can work in
peace and sleep in comfort—he wier and try
NURITO under thia ironclad cuanntee. If the
very firit three doara do not relieve that cruel
pain to your satisfaction—your monev will be

45 Metai Sėkmingo
Vieno Klijento!

Patarnavimo,

Nenuskriaudžiant

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

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

3236 So. Halsted St.

Chicago, III.

refunden Don't suffer Aak ynur drugį1'* loday

for NURITO oo Uua guaraotee.

(T.N.C.)

Nei

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

t
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Lietuvių katalikų dienraščio "Draugo” rėm ėja nas lr ekaitytojama
siunčiu sveikinimus tr geriausius linkėjimus!
Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams. informuodama*
apie įvairius katalikams įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas, gina lr saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.
Daugeriopai tepadaugCja jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi
* AMLETO GIOVANNI CICOGNANI,

IsUMlleea Arkivyskupas,

Apaštališkas Delegatas

Informacijos Biuro direktorius prof. K. Pakštas
A. L. R. K. Federacija, steigdama Lietuvių Informa
cijų Biurą, daug svarstė. Rimtai svarstė patį steigimo
reikalą, dar rimčiau svarstė klausimą, ką kviesti vy
riausiuoju biuro direktorium. Mat, biuro steigimas, kiek
jis turės kambarių ir kokioj vietoj, tai yra antraeilis
dalykas. Svarbiausia turėti tinkamą vedėją, kuris bū
tų visuomenei žinomas, turėtų jos pasitikėjimą ir Lie
tuvos ir, apskritai, mūsų tautos reikalus gerai pažintų.
Svarbu, kad jisai ir kitose tautose būtų žinomas, kad
turėtų ryšių su šio krašto kultūrinio ir, pagaliau, poli
tinio gyvenimo vairuotojais.

Federacijos Taryha vienbalsiai nutarė kviesti Lietu
vių Informacijos Biuro direktorium prof. K. Pakštą,
kuris pakvietimą priėmė. Apįe gerb. Profesorių mums
čia daug rašyti netenka. Tai yra nepaprastos energijos,
plačios erudicijos ir tarptautiniai žinomas vyras.
Lietuvos ir Amerikos lietuvių visuomenė dr. Pakštą
labai gerai pažįsta iš jo daugybės kalbų ir raštų. Jis
taip pat labai gerai pažįsta visą Lietuvą, nes kaip geo
grafas, yra išvažinėjęs kiekvieną jos kampelį. Galima
čia pakartoti ir tai, kas jau buvo rašyta, kad jo vardas
yra visur žinomas, ypač visose lietuvių kolonijose. Gy
vendamas Amerikoje Pasaulinio Karo metu energingai
propagavo Lietuvos Nepriklausomybės mintį. Be to,
prof. Pakštas visur yra žinomas kaipo didžiausias tolerantas, didelis lietuvių vienybės šalininkas, visur ir vi
suomet skelbiąs meilę visų lietuvių ir visiems lietuviams.

Ir kitos tautos prof. Pakštą plačiai pažįsta, nes jis
yra aktingai dalyvavęs daugybėje tarptautinių kongre
sų ir apdovanotas garbės ordinais.
O kas nežino prof. K. Pakšto kaipo didelio Lietuvos
mylėtojo, skelbiančio giliausią patriotizmą, kuris šiais
laikais mūsų tautai yra būtinas. Kas nežinojo projektų,
kurių, atrodo, gerb. Profesoriui netrūksta kiekvienai
situacijai. Lietuvos kultūrinė didybė, jos ekonominė pa
žanga buvo ir yra nuolatinis jo svajonių objektas, o
dabar visa širdimi trokšta jai laisvės ir nepriklauso
mybės ir yra pasirengęs patsai save aukoti savo myli
mo krašto išlaisvinimo darbui.

Nors buvo skelbta, kad biuras pradės veikti tik rug
piūčio 1 d., tačiau prof. Pakštas jau dabar dirba Muro
naudai, rinkdamas reikalingą medžiagą, organizuoda
mas bendradarbius, rašydamas angliškai spaudai straips
nius, kalbėdamas apie Lietuvą per radijo. Be to, jau yra
paruošęs spaudai anglų kalboj porą didokų veikalų apie
Lietuvą, kurie bus atspausdinti į knygas.
Kai kurie biuro bendradarbiai jau ruošia spaudai me
džiagą apie Lietuvos okupaciją, okupantus ir jų biaurius darbus. Tai bus atspausdinta keliose knygelėse lie
tuvių kalboje.

Kiek gerb. Profesoriui rūpi savojo krašto reikalai,
aiškiausia parodo tas faktas, kad jisai atidėjo į šalį
galimybes ir toliau profesoriauti universitete ir pasi
švenčia išimtinai Lietuvos išlaisvinimo darbui. Mūsų
visuomenė tą jo gražų ir patrijotišką gestą giliai įver
tins ir, neabejojame, jam padės dirbti labai sunkų ir
atsakomingą darbą.

Mass. valst. gubernatoriaus pareiškimas
Lietuvos garbės konsulas Boston, Mass., mums pra
neša, kad ir Massachusetts gubernatorius Sai tona ta 11 iš
leido oficialų pareiškimą, kuriame visus tos valstybės
žmones ragina minėti Baltijos Valstybių Dieną (birže
lio 15 d.) ir kuo galima padėti bolševikų pavergtiems
žmonėms išsilaisvinti. Gubernatorius Saltonstall paskel
bė tokį pareiškimą:

“The citizens of America who are resolved to defend their liberties at home and to Champion the
cause of representative government abroad, feel deep
sympathy for the peoples of those small republies
whose independence either has been crushed or is
threatened. Among those enslaved nations are the
Republies of Estonia, Latviu and Lithuania, which
have provided this country with many loyal citizens
now banded together in the Baltic America Society
to preserve the democracy here and to restore its
benefits in their home lands.
“Estonia, Latvia and Lithuania have long been
symbols of liberty. Their people have for centuries
made great sacrifices for freedom and democracy. It
is fitting, therefore, that the citizens of Massachu
setts convey their sympathy to the people of these
enslaved nations and give public expression of the
hope that they will soon regain their freedom. Conseųuently, 1 designate Sunday, June fifteenth, as BALTIC STATES DAY, and suggest that appropriate exercises may be held to celebrate the bonds of affection and regard existing betueen America and the
distressed Baltic peoples.’’

(“Draugas”, birželio 13 d.,
1916 m.).
Serajeve, Serbijoje, nuteis
ta mirtin'161 žmogus.... Šis
miestas yra austrų globoje.
Visi nuteistieji kaltinami už
neištikimybę naujai valdžiai
ir prielankumą Rusijai. Tarp
nuteistųjų yra daug žymių
politikų, buvusių parlamen
to atstovų. Nuteista ir keli
pravoslavų popai...

Po Svietą

Pasidairius
Nelaimingiausia diena.

Šiandie Antanų diena. Vi
si, kurie tik krikštyti An
tano ir Antaninos vardais
švenčia gimtadienį ir jau
čiasi linksmi ir laimingi.
Bet, ar jūs, tavorščiai, ir
visi Antanai ir Antaninos
žinote, kad šiandie yra vie
na nelaimingiausių dienų,
nes 13-tas numeris ir pri
puola petnyčioj? Jeser! Kur
ne kur, ale Amerike, švie
siausiam visos žemės skly
pe, žmonės labai bijo No.
13, o ypač 13 dienos, jei ji
pripuola petnyčioj. Anot
Saulės,

Rusų armijos nuostoliai...
Rusija nuo karo pradžios
iki šių dienų neteko 6,000,000
kareivių. Tame skaičiuje rokuojami užmušti, sužeisti ir
paimti į nelaisvę. Tokiu bū
du senų kareivių rusų armi
joje beveik nelikę. Dabar
kariauna visi naujokai...
•
Amerikos žydai skundžia
Kaip šis, taip ir New Yorko valstybės gubernatoriaus
“Lengvatikiai
žmonės
pareiškimas, yra labai svarbus. Jis parodo, kad ne tik si Wilsonui.... Amerikos žy
apeina aplinkui stovinčias
Jungtinių Valstybių centralinė vyriausybė nepripažįsta dų delegacija atlankė Suv.
kopėčias, saugojasi nepaSovietų Rusijos smurto, Baltijos valstybėse, bet jo ne Valstijų prezidentą Wilsoną.
berti druskos nereikalingai
pripažįsta ir paskirų valstybių vairuotojai. Tai yra Žydai skundėsi Wilsonui, dė
ir temyt, kad nesutikti ant
džiuginantis reiškinys, kuris turėtų būti didžiausiu aks lei nuoskaudų, kurias kenčia
kelio juodos katės; žmonės
tinu lietuvių visuomenei dirbti, aukoti ir kovoti dėl Lie žydai Rusijoje. Deputacija
prašė prezidento užtarti Ru nemiegos kambaryje Nr. 13,
tuvos išlaisvinimo.
jaunos porelės tą dieną ncsijos žydus....
sivinčiavoja, o vagys tą die
•
na neis vogti, nes jie tiki,
Kėsintasi nužudyti^ Aus
tro-Vengrijos
pasiuntinį... kad tai būtų jiems didelė
Šiomis dienomis anarchistas nelaimė. Automobilistai ir
Dešinieji tautininkai (vadinamieji smetonininkai) su Džemel Bej bandė nužudyti gi nenori aplaikyt laisnių
organizavo Lietuvos šelpimo fondą ir to fondo biurui Austro-Vengrijos pasiuntinį su 13 numeru, nes, sako,
kad tai nelaimingas nume
pasamdė vidurmiestyje keletą puošnių kambarių. Fon Persijoje...
ras, kuris atneša negiliukį
do valdyboje figūruoja: Justas Mackevičius, pirminin
•
tam, kuris tąjį numerą tu
kas, direktoriai — Olis, Bačiūnas, Grišius, Vanagaitis,
Riaušės Viennoje.... Aus
ri ant savo automobiliaus.
Pieža, Vaidyla (sandarietis) ir kiti.
trijos sostinę . šiomis dieno
Kadangi tautininkai šiuo tarpu neturi beveik nė vie mis ištiko didelės riaušės.
“Jeigu jaunykis, einantis
nos organizacijos ar draugijos, dėl to fondą sudarė iš Keli tūkstančiai moterų su su savo mylima, tą dieną
paskirų asmenų — biznierių ir profesionalų. Kad nau vaikais ir seneliais sukėlė pasitinka juodą katę
ant
jas fondas arti bus surištas su prez. Smetona, parodo demonstracijas prieš impe kelio, tai sugrįsta atgal ir
jo pastatymas garbės pirmininko vieton.
ratoriaus rūmus. Pareikalau neina kur ketino, nes tiki,
Ką vakar trumpai sakėm apie tautininkų įsteigtą in ta, kad Austrija atskirai tai- kad tai ženklas nelaimės.
formacijų biurą, tą šiandien galime pasakyti apie jų kintųsi su Rusija. Policija
“Ir daug panašių dalykų
fondą: darbo yra, dirbkit. Reikia tik palinkėti, kad tam demonstrantus išvaikė.
žmonės tiki, kad tai nelai
fondui su p. Smetona priešakyje pavyktų surankioti
mažytes tautininkų grupeles ir išsklaidytus paskirus
Nepaprastose pareigose
jų lyderius, kurie kažkodėl niekur nebegali pritapti, ir
juos sulipdyti į krūvą, kad bent kiek čia tautininkų
grupė galėtų pasireikšti.

Naujas Fondas

Svarbūs dalykai
Popiežiaus Pijaus XII kalba, pasakyta per Sekmines
apie enciklikas “Rerum Novarum’’ ir “Quadragesimo
Anno” yra trumpesnės formos enciklika, bet labai svar
bi. Joj pabrėžta labai svarbūs dalykai: asmens laisvė,
privatinės nuosavybės teisės, darbininkų lygybė ir tei
sės, šeimos teisės, pagrindiniai visuomenės santvarkos
dėsniai, valstybės funkcijos kaipo reguliatorės, bet ne
kaipo žmogaus ir jo sudarytos draugijos kontroliuoto
jos. šv. Tėvas iškelia pačius svarbiuosius dėsnius, ku
riais turėtų būti pertvarkytas pokarinis pasaulis.

•

Naciai prie Rusijos šienu
Vakar rytą per radijo paskelbta žinia, kad Vokietijos
načiai Sovietų Rusijos pasienin yra sutraukę virš mi
lijono kariuomenės. Iš to galima suprasti, kad Hitleris
daro didelių pastangų Stalino baimę dar labiau išnau
doti ir iš Sovietų Rusijos dar daugiau išspausti visokių
reikmenų karui vesti. Ir, kaip jau esame rašę, įbaugin
tas Stalinas, be abejojimo, išpildys visus Hitlerio rei
kalavimus, nors jie būtų ir didžiausi.

Lietuvių Diena, kuri yra rengiama liepos 4 d., Maria
napolio Kolegijoj, Thompson, Conn., žada būti lietuvių
diena pilna ta žodžio prasme. Net ir iš tolimų miestų
lietuviai rengiasi ten vykti.

... ■ '-L*':"--

mė juos patiks, jeigu ką da
rys tą pėtnyčią, kada pri
puola tryliktas skaitlis,
o
norints šiandie svietas yra
apšviestas ir išmintingas,
bet nepaliauna tikėti į to
kius burtus, nes tai yra
žmogaus silpnybė.”

Prašau Nesijuokti
Merginos, kai jų vaikinai
pradeda iš didelės meilės
nepaprastais vardais vadin
ti, nesijaudinkit; te vadina
kaip nori, kad neatsitiktų
sarmatos. Sykį Jonas Kelnaitis, su poetiška širdimi,
savo mylimąją pradėjo va
dinti rožyte.

— Kokia aš čia rožė, —
raudonuodama
priešinosi
mergina. — Toks pavadini
mas tinka tik puikioms. Ma
ne galėtum vadinti kad ir

— Noser, — atsakė Kelnatis, — jei aš tave rože va
dinu, tai pats filinu, lyg
būčiau drugelis, o dilgeles,
žinai, tiktai kiaulės mėgsta,
dilgele---Sueigose, arba šiaip kur,
dažnai pasitaiko ginčų tarp
vyrų ir moterų apie ženybas. Suprantama, vyrai kal
ba prieš ženatvę, o moterys
už. Geriausias moterims ar
gumentas yra tas, kurį sy
kį panaudojo Mery Pakutentienė. Kai Jonas Kurmis
išdrožė, kad ženybos yra
durnas daiktas, Pakutentienė šitaip jam atsakė:

— Kreizis esi ir dacol.
Saliamonas buvo koks mandras, o turėjo tūkstantį pa
čių-----

„
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DARBININKAI KRIKŠTAUJA

Alia Rachmanova

Sovietų "rojuj" sviesto kilogramas 30 rublių

Studentai, Meilė Ir Čeką

Lietuvišku

Išvertė Ant. Pauliukonis
(Tęsinys)
*
Bet dabar prašom pasakyti, kodėl jūs pasta
ruoju laiku taip pamėgote sanskritą? Užuot lankę savo
medicinos paskaitas, jūs visuomet atkliunkinat vis į mū
sų fakultetą.

— Taip, ir tik dėl to jūs daugiausia domitės sans
kritu? 0 man pasirodė, kad jūs per paskutinę paskai
tą ko tik neužmigote*! — nusijuokiau.

(“Draugus”

IBlil (UugiAU.1

leiei,

Vėliavos
diena bus minima birž, 14 d.
♦

liavos buvo emblema, kuri
Balandžio 3 d. buvo pakelta virš Jurgio
Šįryt, besiprausdamžf vonioje, išgirdau, kaip Maša Washingtono vyriausios sto
vyklos Cambridge, Mass.,
saviškai kalbasi su Dievu.
— Pone Dieve! — kalb'ėjo ji, — jau bus valanda sausio 2 d., 1776 m. Buvo
laiko, kaip aš ieškau nuo rūšies rakto ir vis niekaip ne tada pavadinta “Grand Ungaliu rasti! O man į ją reikia batinai įeiti, pasiimti ku i?n” vėliava ir “Cambridge”

— Ak, Gerasis Dieve! Aš žinojau, kad Tu manęs
pasigailėsi! Na, jei Tu raktą padėjai ir kitoj vietoj, ant
stalo, už cukraus dėžės, tai vistiek! Juk jam vis tas
pats, kur būti — ar ant vinies kaboti, ar gulėti ant
stalo! Taigi, dabar aš galiu nors paimti mėsos ir ku
rapkas!

Acme

Darbininkai pasihaigus streikui penkiuose Aluminum Company of America fabrikuo
se Clevelande. Darbininkai laimėjo didesnį atlyginimą.

— Jei aš tik būčiau klausęs paskaitos, aš būčiau
Prezidentas Rooseveltas
tikriausiai užmigęs. Bet, — staiga jo balsas pasidarė proklamacijoj dėl minėjimo
tvirtas ir energingas, — aš žiūrėjau tik į jus ir apie Vėliavos Dienos, birželio 14
jus mąsčiau.
d., pareiškė, kad šiuo lai
ku, kada principai vienybės
Čia aš supratau, kad vargšas Griša yra į mane įsi ir nepriklausomybės, ku-‘
mylėjęs, ir man pasidarė kaip ant delno aišku, kad tai riuos
simbolizuoja
“Old
ir esanti jo nelaimė. Tr ligi susivokiau, kas atsakyti, Glory” (mūsų vėliavos my
jis pasakojo toliau:
limas vardas), yra liečiami,
kaip tik laikas mums įrody
— Aš jus sapnuoju kiekvieną naktį ir vis galvoju ti mūsų pasitikėjimą idea
tik apie jus!
lams, kuriuos mūs vėliava
— Tai labai blogai darote! — atsakiau aš taip pat atstovauja ir mūsų ištiki
energingai. — Jei jūs norite man patikti, tai turite mybę tautai, virš kurios ta
mesti lankę paskaitas mūsų fakultete, o lankyti savo vėliava plėvesavo daugiau
Z medicinos!
kaip šimtą ir pusę metų.
Proklamacija sako,
kad
"— O kur tada aš galėsiu jus pamatyti? — paklausė
vėliava būtų iškabinta ant
jis taip nayviai, jog aš neišturėjau ir prasijuokiau
visų valstybės namų, ir pra
— Na, jei jau taip norite, tai, dėl manęs, galite at šo Jung. Valstijų žmonių
eiti kad ir į mus!
švęsti tą dieną ceremonijo
Jis ėmė dėkoti ir, nepaleisdamas mano rankos, pa- i mis mokyklose ir viešuose
susirinkimuose, bažnyčiose,
žvelgė į mane savo nekaltomis, laimingomis akimis:
savo namuose ir kitose
— Gal galima . . .., gal galima man ateiti ir šian vietose.
dien?
Drauge
su
minėjimu,
S
Jung. Valstybių Flag Asso
— 0 kodėl ne?
ciation, nacionalė organiza •
— Tikrai? Na, tai spjaut man į tą jūsų sanskritą
cija dirbanti geresniam suir visas tas kalbas! Ak, koks nuostabus žmogus jūs esat,
pažinimui Amerikos idealų
Aleksandra Lvovna!
ir institucijų, paruošė šeri
Jis išėjo iš manęs iš džiaugsmo visai sukvailiojęs ir, jas dieninių radio progra
atsisveikindamas, dar ilgai mojo man savo kepure.------ mų, kurie įvyks stotyse vi
Vargšas Griša! Nuo jo blyno man dar ir dabar soj šaly per savaitę birželio
skauda vidurius; jis, matyti, jį buvo iškepęs ant jaučio 8-14, tai Vėliavos Dienos
savaitė.
odos ir su taukais, be to, gerokai persūdęs.
Jung. Valstijų vėliava su
— Man rodosi, jūs jau imate ir medikams sukti
jos 48 žvaigždėm ir 13 juos
galvas, — pastebėjo kartą Antanina Vasiljevna, seniau
tų, kuri plėvesuoja nuo tūk
sioji mūsų fakulteto studentė, kuri elgiasi kaip tikra
stančių stiebo viršūnių bir
dama. — Vargšelis! Bus jau dvi savaitės, kai jis at
želio 14 d., nėra ta vėliava,
sidėjęs lanko kalbotyros įvadą. Taip pasiaukoti gali tik
kuri atsirado per Revoliuci
žmogus, kuris yra įsimylėjęs iki ausų!
jos Karą. Ir nebuvo paga
Dabar aš sėdžiu ir mąstau, ką reikia daryti, kad minta Betsy Ross, kaip pa
galėčiau Grišą išgydyti nuo jo meilės. Kad ir kažin ką prastai tikima.
kalbėtų Georgijus Aleksandrovičius, bet aš mylėsiu tik
Istorikai šiandien sutin
vieną vyrą, žinoma, vis dėlto ne Grišą!-----------ka, jog pradžia mūsų
vė

rapkų ir mėsos.... Taip, o dabar visai neturiu laiko
ieškoti! Mano Dieve, juk Tu esi visagalis; Tu gali vis
ką, ką tik nori, padaryti; taigi, pasigailėk manęs, se
nos bobos, ir pakabink tą raktuką štai, ant šitos vine
lės! O aš tuo tarpu nueisiu ko reikia į sandėliuką.
Paskum išgirdau, kaip ji išėjo ir po kiek laiko vėl
grįžo. Kelias sekundes buvo tylu, bet po to išgirdau,
kaip ji, nesitverdama džiaugsmu, ėmė juoktis.

šeriami Maskvos viešpačiai.

Paskutiniuoju laiku maskolių okupuotoje Lietuvoje
žymiai pakeltos maisto pro
duktų kainos. Pav., sviesto
kilogramas dabar kainuoja
jau 30 rublių, cukraus — 20
rublių ir t. t.

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

— Aš bendrai noriu daugiau išsilavinti, — atsakė
jis, vis labiau rausdamas.
Matote, mes, medikai, esa
me perdaug vienašališki specijalistai, — pridūrė trupu
tį paraudęs, nes aš spoksojau į jį išvertusi aakis, neno
rėdama tikėti jo žodžiais.

s\ lestu

ouiiminns
CHEST COLDS
ūse MUSTEROLE for

MoUmt—Oiw Y«w CMILB
TMs Smm C*F*rt Carai
At the firjt elgn of the Dionne Qulntuplets catching cold—their cheste and
throats are rubbed with Children’e
AfWd MusteTole’—a jrrnduet made to
promptly relieve the DISTRESS of
children’a cold. and renulting coughs.
The Qulnts have alw»yi had the
best of oane, eo mother—you may be
assured of uaing just about the BEST
product made wn.n you aee Mus te role.
MORE than an ordinary “salve”—
vrarming, aoothtng Mustarola helps
bresk up loeal congertlon. Alto made
in Regular and Extra Strength for
those preferrtng • ttrosger product.

* w

..

*

Okupuotoje Lietuvoje kai
nos palaipsniui lyginamos
su likusios Bolševikijos kainomie kur jos visą laiką
buvo žymiai
aukštesnės.
Pirmą laiką maisto produk
tų kainos okupuotuose Pa
baltijo kraštuose buvo pa
liktos žemesnės, bet dabar
einama prie visiško susily-

ginimo su “broliškųjų" respublikų ubagynu.

Kaune vienam pirkėjui
duodama ne daugiau kaip
250 gramų sviesto ir vienas
kilogramas cukraus. Maisto
produktų mėnesis iš mėne
sio vis labiau pradeda pri
stigti, nee gamyba eina ma
žyn, tuo tarpu Lietuva turj išmaitinti daugiau kaip
pusę milijono raudonarmie
čių šarančių, be to, maisto
produktai dideliais kiekiais
išvežami “galingojon" sovie
tų Rusijon.

Atėjo eilė jau ir mažiau pasižymėjusių
Dieną turi dirbti už svarą duonos.

vėliava. Susidėjo iš 13 rau-, 1818 m. daugiau valstydonų ir baltų juostų su kry- bių buvo priimtos prie tau
žiais Šv. Jurgio ir Šv. An- tos ir reikėjo vėl pakeisti
driaus mėlyname fone vir- i vėliavą. Šį sykį Kongresas
šutiniame kairiame kampe į pravedė teisę, kuri ne tik
lyje. Buvo paprasta vėliava,; priėmė naujas valstybes,
nes 13 juostų reprezentavo , kiekviena reprezentuojama
vienybę kolonistų sukilimo žvaigžde, bet parūpino kad
prieš saavo tėvynę, kuomet ž\ eigždė būtų pridėta dėl
mėlynas fonas su kryželiais kiekvienos naujos valstybės,
buvo paimta iš britų vėlia- priėmimas
automatiškai
vos ir reprezentavo ištiki- įvykti liepos 4 d. po priėmimybę, kuri dar nebuvo pri mo. Pačiu laiku buvo įsaky
pažinta.
ta, jog 15 juostų būtų pa••Grand Union” vėliava bu ,mažinti
13- kurie rePre‘

Atėjus bolševikų okupaci- dirbti daugiau kaip pusanjai, buvo ne tik suimta tūk- tro rublio. Tiek kainuoja
stančiai lietuvių inteligentų, duonos svaras....
bet dar daugiau paleista iš
------ -------------įvairių tarnybų.. Į tą kate-Į Biaurios kalbos gadina
goriją įėjo visi daugiau ar gerus papročius.
mažiau pasižymėję žmonės,
kurie neparodė reikalauja
mo lankstumo nugarkaulio
okupantams. Didelį įnirši
mą okupantai parodė, tarp
PAS
kitų, prieš tuos lietuvius,
VILEIŠĮ
kurie buvo Šiaulių Sąjungoje.
EIK!
Į Niekam iš šių pašalintų

zentav0 onginales 13 vaistybcs- Nors juo3tos Palik°
toj
pačioj
formoj, bet
žvaigždės kelis kartus buvo
pakeistos. Pradžioje, kada
buvo tik 13 j’uostų jie sudarė ratelį, mėlyname fo
ne. Vėliaus sutaisyta trims
eilėms kiekviena iš 5. Kitą
sykį jos taip buvo sutaisy
tos jog sudarė kitą dides
Su priėmimu dviejų val nę žvaigždę. Bet galų gale
stijų į Uniją — Vermont ir jos sutaisytos į eiles.
,
Kentucky — Kongresas pra
FLIS
vedė šią teisę — “jog nuo
ir po pirmos dienos gegužės PLATINKITE “DRAUGĄ’
mėn., 1795 m., Jun. Valsty- Į
bes vėl bus 15 juostų, rau- Į
dona ir balta, ir kad Unija
WOLK STIBIO
(945 Whs{ 35* Street
bus 15 žvaigždžių, baltos,
mėlyniam fone. Tai ši vėlia
va, jau vartojama 23 me
tus, inspiravo Francis Scott COMPLETK
ADVANCED HllMOCKAPhV
^Zz
Key parašyti jo garsiąją LOU t.SX FOSSIULt PKICfcS
PHONE LaFAYFTTE 2* 13
“Star Spangled Banner.”

jų jš tarnybų žmonių neduo
dama kito darbo. Tik pasku
tiniuoju laiku jie buvo išva
ryti į miškų kirtimo dar
bus, nes čia trūksta darbininku,
kadangi Lietuvos
miškai smarkiai naikinami.
Tačiau miškų kirtimo dar
buose nustatytos tokios že
mos akordines atlyginimo
normos, jog tiktai retas
žmogus pajėgia į dieną už

vo revoliucijos vėliava iki
priėmimo žvaigždžių ir juos
tų aktu Kontinentinio Kon
greso birželio 14 d., 1777
m., kuris įnešė, jog: “Jung.
Valstijų vėliava susidės iš
13 juostų, raudonų ir baltų,
Uniją reprezentuos 13 žvaig
ždžių baltos mėlyname fo
ne.”
I

Jei Insurance Reik,

IIR.

PETRAA

vn EISIS.
Atstovą*

The Prudential Ins.
Co. of America
OFFICE;

175 W. JACKSON BLVD.
KVITE

A-1K30

Himiu* Office: Newark, IV. J.
HESrnENU'TJA:

5922 VV. Roosevelt Rd.
Phone:

Austin

1175

Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti

Dienraščio "Draugo"

Ekskursija į Milffaukee
Su Laivu —

"CITY OF GRAND RAPIDS"

PARSIDUODA PASLĖPTAS TURTAS! Sekmadieni, Liepos-July 6 d., 1941
ANTANO LALIO
LIETUVIŠKAS-ANGLIŠKAS
■
u
ANGLIŠKAS-LIETUVIŠKAS

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

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

Laivas Išplauks Iš NAVY PILK 9:30 Vai.

Ryte

(Chicagos Laiku)

Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

PILNOS KELIONES

BILIETAI....................

$2.00

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė.

Chicago

1

Penktadienis, birž. 13, 1941

<:

Naturalizavimo Darbas
Yra daug skundų,
kad toms gali kreiptis prie Imi
žmonėms prisieina laukti il grant’s Information Bureau,
gą laiką — daug mėnesių ir 156 Fifth Avė., Nevv York
net vieną metą — pakol jų City, kur galės gauti reika
pilietybės aplikacijos yra lingų informacijų.
svarstomos. Tai teisybė, ir
Teisingumo Departamento
galime suprasti to priežas Ateivių Registravimo Sky
ty Dėl karo Europoje tūk rius jau pradėjo peržiūrinė
stančiai ir tūkstančiai atei ti ateivių užsiregistravimo
vių pageidauja tapti Ameri blankas, surasti kurie čio
kos piliečiais, kad tik aplai- nai nelegaliai, kuris tik ne
kius visas Amerikos pilie padavė savo tikrą atvažia
čiams teikiamas teises
ir vimo dieną ir tikrą vardą
laisves. Natūralizacijos ofi laivo ant kurio atvažiavo,
sai, su tiek daug darbo, ne gali atitaisyti tas klaidas
gali greitai apsvarstyti ap arba dadėti
informacijas
likacijas ir negavę tolesnių ant atvirutės ir pasiųsda
pinigiškų paskyrimų, negali mas Departamentui.
Taip
samdyti daugiau darbinin Į darydami išvengs nesma
kų.
gumų.
Ir daug kas kito priside
Visiems yra žinotina, jog
da prie šio neapsidirbimo su
aplikacijų priėmimu. Daug prieš įgijimą Amerikos pi
ateivių, ar dėl to, kad ak lietybės, kiekvienas asmuo
tualiai nepamena, arba klai. privalo išlaikyti kvotimą.
dingai ar neaiškiai pamena, Imigrants’ Information Bu
kvotimų
suteikia klaidingas informa reau, iš buvusių
cijas kaslink jų atvažiavi pagamino ir atspausdino sąmo dienos ant savo aplika r«.š;. klausimų ir atsakymų,
cijos. Imigracijos ofisai po kuiic sutinka su nauju Na
metų laiko pataria atei tūralizacijos įstatymu. Ši
viams, kad negalima patvir tuos klausimus ir atsaky
tinti jų atvažiavimo laiką, mus galima gauti anglų ir
ir, kad jie privalo pristaty lietuvių kalbose, iš Imiti tikrą atvažiavimo dieną grants’ Information Bureau,
ir vardą laivo ant kurio at 156 Fifth Avė., Nevv York
važiavo.
Praslenka kitas City, pasiunčiant penkioli
metas, pakol ateivis, suteik ka centų pagaminimo ir per
damas tikrą atvažiavimo siuntimo išlaidoms.
dieną ir vardą laivo ant ku
rio atvažiavo, gali gauti pi
lietybę.
Daug ateivių atvyko į
šią šalį pat jaunystėj, su
savo tėvais; kiti apsivedę su
Amerikos piliečiais; kiti su
grįžo į savo senąjį kraštą
ir vėliau vėl sugrįžo į Jung.
Valstijas; kiti pageidauja
parsitraukti savo gimines į
šią šalį su amerikoniškomis
vizomis. Kitas ateivis nori
žinoti, ar jis pilietis?
Ar
privalo prašyti pirmų popie
rų? Kada gali prašyti an
trų popierų? Kokia jų tikra
atvažiavimo diena ir ant
katro laivo jie atvažiavo?
Tie, ir daugelis kitų klausi
mų suka galvas ateivių.
Žmonės su toms proble
moms arba bet kurioms ki

Birželio 15 pamaldos
New Yorke

Kunigų Vienybės Rytų
Provincijos rūpesčių, birže
lio 15 d., sekmadienį, Šv.
Patriko katedroje, Nevv Yor
ke, ruošiamos pamaldos už
Lietuvą, Latviją ir Estiją.
Pamaldos bus atliktos Iškil
mingų Mišparų formoje. Pa
maldų pradžia 4 vai. popiet.
Mišparus laikys J. M. pre
latas Jonas Ambotas; jam
asistuos kun. J. Aleksiūnas
ir kun. J. Balkūnas (komi
teto nariai). Pamaldoms va
dovaus J. E. vysk. J. Fran
cis A. Mclntyre, D.D., Nevv
Yorko arkivyskupijos aug
ziliaras, kuris taipgi pa
mokslą pasakys. Ceremoni-

SILVESTRAS PETROKAS

jas ves kun. Robert E.
Woods (katedros vikaras).
Katedros klebonas kun. Jo
seph F. Flannely tars svei
kinimo žodį; pamaldų užbai
goj padėkos kun. J. Simo
naitis, komiteto pirminin
kas. Mišparus giedos kated
ros vyrų choras, vadovaujaant p. Peter Yon.

Prieš mišparus per pro
cesiją visi dalyviai giedos
“Pulkim ant kelių,” po Pa
laiminimo
“Garbinkime
Švenčiausiąjį,” ir užbaigiant
“Marija, Marija.”
Kunigai

prašomi

landžiu anksčiau sueiti į
Lady’s Chapel procesijai. Vi
siems dalyviams vietos nere
Iš pavergtosios Lietuvos
zervuotos, išskyrus garbės gauta žinių, kad GPU agen
svečiams.
tai, darydami kratas ir su
įminėdami lietuvių inteligen
Po pamaldų visi kviečia
mi eiti į Tovvn Hali, W. l3 tus, naudojasi progomis pa
vogti vertingesnius daiktus
St., prie pat Times Sąuare,
Mums yra žinomi atsitiki
kur įvyks masinis susirin
mai, kad kratų metu GPU
kimas.
agentaai
pasiima laikro
džius, amžinas plunksnas,
Ką amžiai pagadino, mū žiedus, fotografijos apara
tus ir t. t. Visi tie daiktai
sų pareiga atitaisyti.
sudaro Maskolijoje didžiau
sią retenybę,

GPU agentai - vagys

PATAISYMAS

Ką tik naudingo ir įdopapasakok tai kaimynui,
draugui, prieteliui, kad ir
jis užsiprenumeruotų ‘Drau
sk

JONAS ZARONAS
Gyveno

4534 S. Hermltage A v.

Mirė birž. 11, 1941. 5:10 vul.
vakare. Huluukętt pusės umž.
Gimęs
Lietuvoje,
Tauragės
apskr., Naniokščių parap., Pa
baldų kaime.

Amerikoje Išgyveno 37 nv.
Paliko
dideliame nulūdime
moterj Magdalena (po tėvui.
Kališauskaitę); du trinu Pet
rą ir Joną; 4 dukteris. Katelie Payeheck, Mary, Berniee ir
Dolores; anūkę Joanną, seserį
Onų Levickienę; švogerį Pran
ciškų;
4 tetas ir jų šeimas,
daug pusseserių ir pusbrolių
ir jų šeimas ir kitų giminių
ir draugų ir pažįstamų, o Lie
tuvoje 2 broliu Petrą ir Juo
zapą, tris seseris Uršulę, Ma
rijoną ir Petronėlę »r kitų.
Kūnas pašarvotas J. F. Eudeiklo koplyčioje, 4605 S. Her
mltage Avė.
4
Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, birž. 16 d., iš koplyčios
8:30 vai. ryto bus atlydėtas
j Šv. Kryžiaus parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Moteris. Kūnai. Du
kterys, Anūktė, Sesuo,
:<ge-

I^iidotuvių Direkt. J. E. Li
deikis. Tel. YAItds 1741.

tVINGS
I LOAN ASSOCIATION of Chicago
JUSTIN MACKIEIVICH, Pres.

f

I 4192 Archer Avenue
Į .
Vlliginia Mi
‘mimui

A. t

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

DOMINIKAS REKAS
Gyveno

1535

N-O.

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

Lcuvitt St.

Mirė birž. 11. 1941, 1 1:00 v.
vak.. sulaukęs 56 metą amž.
Gimęs
Lietuvoje,
Suvalkų
apskr.
Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime
brolį Vincentą.; sesers dukte
ris ir sūnus: Marijoną, Oną,
ir Eduardą Drazduuskus; Juo
zą Drazdauską. jo moterį Eleanor ir jų šeimą; Eleną Gregory, jos vyrą Petrą ir jų šei' mą: Agnės Sloane, jos vyrų
Eai-1 ir jų šeimą; ir daug ki
ti, giminių, draugų ir pažįs
tamų.
Kūna:a pašarvotas kopi.. 1735
\V. VVatJansib. Avė. Tel. Brunswick 2535.
Laidotuvės jvyks
šeštad., birž.. 14. iš koplyčios
8:3u v. vai. ryto Ims atlydė
tas į šv. Mykolo par. bažny
čią, kurioje jvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą, l’o
pamaldų bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Brolis. Sesers Kūnai
Ii- Dukterys Ir visi Giminės.
Laidotuvių Direkt. S. P. Ma
žeika. Tel. YAItds 1138-1139.

Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"
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Venetian Monument Co.

527 N. Western Avė. Tel. See. 6103

PASKUTINIS

A. +

PAGERBIMAS

A.

BARBORA BUDGINAS
9-nių

METŲ

(po tėvais

MIRTIES

GcstanitaiSė)

SUKAKTUVES

Mirė birž. 1 1, 1941, 4:30 v.
ryte. sulaukus pusės amž.

A

Gimus Lietuvoje, Tauragės
apskr., Upynos parap.. Vitogaio kaime.
Paliko dideliame nuliūdime
4 dukteris: Julių Kteuart. žen
tą VViiliam; Anua Simone, žen
tą George; ltridget Martinek,
žentą Ered; Elizabeth Carmen,
žentą Paul;
penkis anūkus;
švogerką Barborą Shimkus Ir
jos šeimą ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

i

A.

Boleslovo

Lesczynsko

Kūnas pašarvotas namuose,
3231 S. Lituanica Avė.

Daug metų prabėgo, kuomet atsiskyrė 1932 met birželio
14 d. su šiuo pasauliu mylimas sūnus Boleslovas. Vos tik
pradėjo gyventi ir džiaugtis gražiąja jaunyste, kada neti
kėta mirtis jąją pakirto.
Visa viltis buvo, kad jis bus mano senatvės džiaugsmas, su
raminimas, bet galingoji Viešpaties ranka kitaip sutvarkė.
Sūnaus mirtis širdį pervėrė skausmo kalavijais ir toji žaizda
neužgys iki gyva būsiu. Su skausmingu ilgesiu laukiu, myli
mas sūnau, tavęs sugrįžtant, bet viskas veltui, nes supran
tu, kad negriši iš tos amžinybės šalies, kurią iškeliavai prieš
devynis metus. Nieks neįstengs skausmą sumažinti ir ilgesį
suraminti iki mes susitiksime pas Dievulį.

Birželio 14 d., kurioje sueina devyni metai, kai mirtis už
merkė a. a. Boleslovo akis, bus laikomos calunavoH šv M>sios:
7 vai. ryte šv. Jurgio parapijos bažnyčioje; Tėvų Marijonų
koplyčioje, Hinsdale; Aušros Vartų parapijos bažnyčioje,
West Side; šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, Utica, N. Y.
Kviečiu gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti į baž
nyčią ir pasimelsti už a. a. Boleslovo sielą.

Mielas Boleslovai, motiniška širdis norėtų tavę priglausti
prie savo krūtinės, bet anasai gyvenimas yra laimingesnis,
negu šioji ašarų pakalnė. Tesuteikia Dievulis kuo greičiau
išvysti Jojo Veidą, o aš nuolatos tave prisiminsiu maldose.
Amžinoji Ramybė tau, Boleslovai.

Nuliūdusi Motina Antanina

Ijiidotuvės Jvyks šeštadienį,
birž. 14 d. iš namų 8:80 vai.
ryto bus atlydėta į šv. Jurgio
parap. bažnyčią, kurioje jvyks
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. I’o pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

4005-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Dukterys.
Anūkai, švogerką ir

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727

Žentai,
Giminės.

laidotuvių Direkt. S. P. Ma
žeika. tel. YAItds 1 1 38-1 139.

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

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

IT1ARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO ’O-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETUVIU
Vienintėlis
Vakarinis
Lietuvių
Programas Amerikoje —

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

Nuliūdę Moteris, Sūnal, Duktė ir Visi Giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas B. Petkus, telefonas Cicero
2109 arba GROvehill 0142.

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

ris ir Giminės.

Gyveno 7115 S. Rockwell St.

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

Apart Apsaugos, Turime P 4 7c nflH HA
Į ATSARGOS FONDĄ ViršMl J,UUU.UU

Skaitykite Katalikišką Spauda

pusva-

Vakarykščio
“Draugo”
numeryje, West Pullmano
naujienose buvo parašyta
kad Lorraine Kiupeliūtė
šliūbas su Walter Pučkc
rium įvyks birželio 14 d., I
vai. ryte ŠŠ. Petro ir Povi
lo parap. bažnyčioje. Reikė
jo būt pažymėta, kad Ves
tuvės Mišios bus 9 vai. ry
te, o pats šliūbas bus 3 va1,
p. p., kad davus progą drau
gams, pažįstamiems ir gimi
nėms, kurie turi dirbti ry
te, atvykti į iškilmes. Vaka
re parapijos salėje bus šau
nus vestuvių bankietas, į
kurį suvažiuos daugybė sve
čių.

Turias Virš §6, OŪŪ, 000.00

WHFC-I45O kil.

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

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. VVestern Avenue
Tel. GROvehill 0142
J. LIULEVICIUS
4348 S. Califomia Avė.
Tel. LAFayette 3572
♦

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908
LACHAVVICZ IR SCNAI
2314 VVest 23rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 3270
S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

j

DRAUGAS

Pf'i-'’’tadienis, birž. 13, 1941
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Kas naujo North Side
Tur būt, dar ne visiems
northsaidiečiams
žinoma,
kad kleb. kun. J. Šaulinsko
pastangom
suorganizuota
šios kolonijos Jauny Vedu
sių Motery Draugija, kuri,
matyt, turės didelio pasise
kimo, nes kiekvieną susirin
kimą vis po kelias naujas
nares prisirašo. Veikt irgi
jau pradeda. Štai, praėju
siam parapijos karnivale
tvarkė bingo ir padarė gra
žaus pelno. Kviečiamos jau
nos šios kolonijos moterys
prisirašyti prie draugijos.

r

Atsigaivinus Federacijos
skyriui, bandoma pradėti di
desnis veikimas. Bet gaila,
kad kai kurios draugijos dar
neturi išrinkusios atstovų j
šio skyriaus susirinkimus.
Draugijų valdybos prašomos
atkreipti į tai rimtą dėmesį
ir artimiausiame susirinki
me išrinkti atstovus, į sky
riaus susirinkimus, užsimo
kėti metinę mokestį ($1.00)
į Federacijos centrą, per sky
rių. Jau yra užsimokėjusios
Šv. Juozapo ir Šv. Cecilijos
draugijos. Kurios bus nekst?
Dabartiniu laiku mūsų ko
lonijos jaunime matos stag
nacija. Veikliuosius vaiki
nus: K. Šerpetį, J. Kupčiū
ną, A. Lukošaitį, Al. Rauskiną ir kitus pašaukė Dėdė
Šamas atlikti karinę prievo
lę. Kiti subruzdo tuoktis.
Dėlto nesimato jokio gyvu
mo, veikimo.
•\.
‘Chicagos lietuvių tarpe
žymus numizmatikas Smith
and Son ir vėl, girdisi, smar
kiai pasivarė pirmyn. Links
ma girdėt, kad mūsų tautos
žmonės savo gabumais ir
triūsu prasimuša į viršūnes
tokioje šakoje, kaip numiz

»

Stasys Pūkelis baigė
aukštesniąją mokyklą
Marųuette Park. — Bir
želio 10 d. įvyko Šv. Ritos
aukštesnėsės mokyklos mok
slo metų užbaiga. Šią auxstesniąją
mokyklą (high
school) keturių metų kursą
baigė žymių veikėjų Jurgio
ir Aleksandros Pūkelių sū
nūs Stasys Pūkelis. Ta pro
ga tėveliai surengė gražią
puotą savo sūnaus pagar- j
bai, į kurią suvažiavo daug
kviestųjų giminių, bičiulių
ir svečių. J." ir A. Pūkeliai
svečius pavaišino skania va
kariene, o sūnus Stasys su
laukė daug gražių dovanų ir
nuoširdžių linkėjimų.
Puota buvo kuo puikiau
sia, nes ją rengė ir valgius
Kun. Antanas Martinkus, naujasis Dievo Apvaizdos
gamino žymi parapijos vei par. klebonas, šiandien mini savo vardodienį ir ta proga
kėja ir gabi šeimininkė ir jį sveikiname, palinkėdami visais žvilgsniais būti stipriu
virėja, Aleksandra Jonaitie lietuviškos parapijos klebonu — vadu ir sėkmingai kel
nė. Jai gražiai talkininkavo ti žmonių religinę ir tautinę sąmonę.
pati namų šeimininkė A. Puniture, 4183 Archer Avė.;
kelienė, jos dukrelės — An
Progress Furn., 3222 S. Hals
tanina ir Valerija, kurios ir
ted St.; M. Narvid, 2424 VV.
gi yra baigusios Šv. Kazi
69th St.; John Pakei, 6816
miero akademiją.
Laivas, kuriuo ekskursan 8. VVestern Avė.; P. šalti Kadangi Stasys Pūkelis tai vyks į Milwaukee, ses- mieras, 6912 S. Western Av.
turi nepaprastus gabumus madienį, birželio 22, išplauks Margutis, 6755 S. VVestern
mokple ir yra pasižymėjęs 9:30 vai. ryto iš Navy Pier Avė.; ir “Drauge”, 2334 So.
įvairiose šakose kaipo spor Kelionėj grieš Dariaus-Girė Oakley Avė. bei pas posto
tininkas ir gabus muzikos no Drum ir Bugle Corps, ku narius.
mylėtojas, tat linkime jam ris susideda iš 50 jaunuolių.
Kviečia Dariaus-Girėno
ištvermės, sveikatos ir siek Be to, bus “Floor show”, su
Postas 271
ti dar aukščiau.
Buvęs daryta iš 15 artisčių.

Dariaus-Girėno
Post 271 ekskursija

Daug darbuojasi
Town of Lake. — Birželio
14, Šv. Kryžiaus parapijos

Visų linksmybių centras
bus Milwaukee mieste. Iš lai
vo išlipus su jaunuolių ka
peli j a ekskursija taxi cabais
apžiūrės įdomesnes miesto
dalis ir po to vyks į Milwaukės erdvią svetainę, kur ko
misija pavaišins užkandžiu
“free for all”.

svetainėj 7 vai. vak. rengia
mos pagerbtuvės kunigams
Antanams Deksniams var
dadienio proga. Bus gera
vakarienė ir turtinga prog
rama. Daug tuo reikalu dar- i Papietavus vėl grįš į lai
buojasi M. Sudeikienė, B. vą ir į Chieago. Tikietai rei
Alužienė, S. Mickūnienė, J. kia įsigyti iš anksto, nes
matika.
Čepulienė, O. Sriubienė, A. prie laivo nebus parduoda
*
Kinčinienė, E. Navickienė su mi. Tikietų galima gauti:
Draugystė Šv. Juozapo dukrele Sofija ir daug kitų. pas komisijos pirmininką
Globėjo rengia pikniką 6 d.
Rap. Wm. J: Kareivą, 4644 So.
Paulina St., Yards 5350; Da
liepos, parap. darže. Tą pa
čią dieną turės ir savo pus
Chieago mayoras Kelly riaus-Girėno svetainėje, 4416
metinį susirinkimą. Po su Washingtone.
Darbuojasi S. VVestern Avė., Lafayette
v
sirinkimo ir prasidės pikni gauti iš vyriausybės pasko ■8484; Anthony Kasper, 1150
kas. Visi northsaidiečiai at lą transportacijos sistemai W. 54th St., Boul. 8322; B.
R. Pietkievvicz, 2608 W. 47
silankykite ir su draugijos
nariais linksmai ir maloniai
Gera spauda ir laimėj ii St.; John Mason, 3211 Litu
laiką praleiskit parapijos nelaimėj yra geresnė už ge anica Avė., Yards 6547; Ben
Mason, 4047 S. Talman Av.;
darže.
Lietu vytis rą draugą.
Dr. V. Nares, 7054 S. VVest
ern Avė., Hem. 8151; P.
Dambrauskas, 858 VV. 33rd
•v
St.; St. Dambar, 2857 So.
10 Savaičių Prenumerata Siūloma
Emerald Avė.; P.- Nover
4148 Archer Avė.; J. J. EUŽ VIENĄ DOLERĮ
zerskį, 4600 S. Paulina St.;
S. Mažeiką, 3319 Lituanica
Avė.; I. J. Zolp, 1646 VVest
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 46th St.; T. Maženis, 385?
Užsisakykite dešimčiai savaičių ‘‘susipažinimui “Draugą” S. Kedzie Avė.; Peoples Fui •
už vieną dolerį.
Tik 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
A čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę prieteliams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
Th.o Read WHY
biliejaus proga!
Lydia E. Pinkham’s
Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams
Vegetable Compound Is
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.
Real“Woman’s Friend”!
Užsakymus siųskite Šiuo adresu:
Rome wnmen auffer aerere montbly

JUBILIEJAUS

Pranešimai

I
Cicero. — Draugija Lie
tuvos Kareivių narius šau
kia atvirutėmi^susirinkiman
penktadienį, birželio 13 d.,
Liuosybės svetainėn. Sekma-1
dienį susirinkimo nebus iš
priežasties parapijos pikni
ko, Vytauto parke. Visi na
riai raginami dalyvauti penk
tadienį susirinkime, o sek
madienį parapijos piknike.
Raudonos Rožės klubas
nutarė piknike dalyvauti su
$10.00 ir išrinko nemažą at
stovybę. Tad Lietuvos Ka
reivių draugija taip pat ne
turi užsileisti.
D.

LIQUOR
{STAIGA

PROGA

N. KANTER, Sav.

DRAUGĄ

2334 So. Oakley Avė.
v

Chieago. Illinois

arba šaukite CANai 8010

I Sn why not take Lydia K. Finkhatn'a
Vegetable Compound mede eepeeioily
to beip ttred, run-doen. nervoua wnmen to go amfling thru "diflicult daya."

Pinkham'a Compound eontains ao opiatea or hablt-formtng ingredianta It

Paftaukite, kurie norite nusipirkti
arba išiuuinytl, naujų namų pasta
tyti, senų pataisyti. Taipgi turime
keletu desėtkų senesnių namų po
visų Chieagų, vi.- akto didumo, biz
niavų ir privatiškų. Kainos nuo IS
Rimtų iki 185 tūkstančių. Galima
pirkti arba statyti su mažu j mokė
jimu. kitus mokėti kaip rendų.

lic 4932.
Brighton Park:
E. Samienę, 3751 So. California Avė.
Skiriaus krautuvėj, 4558
So. Fairfield Avė.
M. Paukštienę, 4318 So.
Maplewood Avė. Lafayette
1630.
So. Chieago:
J. Stanaitį, 8857 Houston
Avė.

CH AKLES P. SUROMSKIS & CO.
6921 S. VVestern Avė.
Kep. 3713 — Vakarais Prus. 1111
REPAIR” BIZNIS,
GARY, IND.
Parduosiu arba Išranduosiu savo
, "shoe repair” šapų. Turiu apleisti
biznj dėl nesveikatos. Gal priimsiu
menedžieriu; mainysiu ant karo, ar
kų turite?
1008 \Vest 15th St.,
Gary, Indiana ____ _______
"SIIOE

REIKALINGI VAIKINAI
Reikalingi vaikinai, nuo 17 m. iki
23 m., dirbti ant išvežiojlmo troko.
Atsišaukite 7-tų vai. ryte J 320 W.
ISth St. — Mr. \Ytlklii; ir 3040
Schubert St. — Mr. Ebeit.
______

Cicero:

A. Valančių, 1226 So. 50
Avė.
North Side:
V. Rėkų, 1639 No. VVood
St. Bru 4422.

PARDAVIMUI NAMAS SU
TAVERN BIZNU
Parsiduoda vieno aukšto mūrinis na
mas, su tavern bizniu. 4 gyvenamieji
kambariai užpakalyje! Biznis gerai
išdirbtas. Labai pigiai.
3423 W. 51st St.,
__________ Tel. HEMIock 1345__________

VVest Side:

“Draugo” raštinėj. Canal
8018.
PARDAVIMUI MfRINIS NAMAS
Parsiduoda mūrinis bizniavus namas
Dievo Apvaizdos parapijoj 22x85
pp. Krautuvė užima 22x50 pp.
gyvenamieji kambariai. BeisKaz. Ivanauską, 726 VV. , Trys
montas ištisai. Karšto vandenio ši
luma. 2-jų karų guradžius. Priva
18 St. Canal 8925.
tus savininkas. Mainų nei.ori.
2133 W. 71st St.,
Kuriems neparanku šie
Tel. REPnhllc M242
išvardinti asmenys pasiekti,
REIKALINGA MOTERIS
MERGINA
tie gali rezervacijas padary Reikalinga .VII
moteris ar mergina ben
namų darbui ir ligonio priti “Draugo” ofise telefonu: dram
žiūrai. Gali gyventi ant vietos. Atsi
šaukite tuojau.
Canal 8010.
8235 So. \Vhlpple St.,
1-mas ankštas

Reikia darbininkų

w

Litten

to

^PALANDECH’S
1TDS0SL AV-AMERICII
RADIO BROADCAST
Itvj

Saturday, 1 sJO ta 2:30 P JK.

STATION

RHEUMATISM

UNIVERSAL
RESTAURANT

Junior Clerk, $1,440 a yr.
For appointment in Wash
ington, D. C., only.
Applications mušt be op
file with the U. S. Civil Ser
vice Commission at Washington, D. C., not later thai
June 16, 1941.

Pain—Agony Starts To Leave in
24 Hours
Happy Days Ahead for You

Suteikiam Patarnavimą
Vestuvėms, Krikštynoms ir
kitokiems Bankietams
Linksmas Patarnavimas
Visiems

Thlnk of it—hovr this old wor1d
doos make progresą—now comes a
prescrlption which is known to pharmacists as Allenru and trithin 48
hours after you start to take this
ssdft acting formula pain, agony and
įnflammatlon caused by ezcess urio
ncld has started to depart.
^Allenru does just Mhat this nuties
says lt wlll do—it is guaranteed. You
can get one generous bottle at lead
ing drugstores everywhere for 85
cents and if it doesn't bring the joysus results you eipect—your money
trhole heartedly retnrnert.

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

Kartą jau pradėjus pulti,
PLATINKITE IR REMKITE reikia pulti iki galo.
Napoleonas
KATALIKIŠKĄ ŠIAUDU.

I

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

W HI P.

1480 kilocyclea
(Ttrat Statiea m Yoar Dlal)
F oaturin g a progrim af

Yugoslav Folk Mūšio

DINING ROOM SETS — PARbOK bETh — BEDKOOM SETS
— RŪGS — RADI Ohi — KEFRIGERAIORS — UAsHERis —
MANGELH — STOVĖS.
[y Adv
AU Ni

CONRAD
Fotografas

AlfX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

420 West 63rd Street

6343 So. VVestern Avenue

Tel.: Biznio • ENGIetvood 5883
Bes.: - EN01ewood 6840

Telefonas REPUBLIC 6051

Tel.

BOULEVARD

Res. Tel. VICTORY 2499

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

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St.

L ll A N11T

•

M. Sudeikienę, 1632 VVest
46 St. Yards 6952.
J. Čepulienę, 5526 S. VVolcott St. Prospect 3655.
VVest Pullmane:
“Draugo” agentą Karolį
Railą, 12148 So. Lowe Avė.
Commodore 3259.
Marųuette Park:
B. Nenartonį, 6540 So.
Campbell Avė. Hemlock 0124
“Draugo” agentą S. Sta
niulį, kurį sekmadieniais per
visas Mišias galima sueiti
prie bažnyčios.
i
R. Andreliūno krautuvėj,
6324 S. VVestem Avė. Repub

Tam, kuris įrodys, kud pirkti namų.
lutų, arba farmų nėra saugus iuv<at meilias.

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ

0014

VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:
806 West 31 st Street
Chieago, Ilk
Telefonuokite:
VlCtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES

PDA U II Y “EVERY o

pain (rrampe. hackarhe, headsche) due
tn female functiouei dtaordere vhiie
nther'e n«rr« tetari tn beenme upset and
they get erota, reatleaa and moody.

Town of Lake:

100 Dol. Dovanų

lAvciloJame
IM> visu
Chieago

-SICK, NERVOUS

"D R A U G A S"

Tikietai reikia įsigyti iš
anksto, nes važiavimo dieną
prie laivo nebus parduoda
mi.
Bridgeporte:
Gudų krautuvėj, 901 VV.
33rd St. Virginia 9474.
O. Aleliūnienę, 3251 So.
Union Avė. Victory 5635.
Viktorą Balandą, 926 VV.
3vrd St.

Studija (rengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis lr Hollywood
šviesomis. Darbas
Garantuotas.

WHOLESALE

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

t

CLASSIFIED

Kur galima gauti "Draugo"
ekskursijos tikietų

MONTH”;

VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
Nauja

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
'

la made frnm nature’a own heneflrlal
mota and herbą — earh wil h ita nwn
tpeeial purpoae to HELP W0MEN.
Famnua tor over lOyaart-PInfchaan's

Comnound ia the beat known and nno
of the tanai ejfeefive "aoman'a " toaica
ebteinabie Trg UI

I

Telefonas: LAFayette 2022

DRAUCIAH

8

Penktad'^"’0

Chicagoj planuojamas 8 centų
gatvėkariais važinėjimas

" Americanism Day” Įvyksta
Soldier Fielde birželio 15 d.
Chicagoj milžiniška pat- i rankų ir šiaip patrijotinės
riotinė
manifestacija —. oi ganizacijos.
Rengimo kūnuietas kvie
“Americanism Day” įvyksekmadienį, čia kiekviena '/kilmėse ir
sta ateinantį
birželio 15 d., Soldier Field j pramogose d u j vauti. Kiekstadijone, Grant parke. Pa-' vienam bus vk'ny, kiekvieruošta žavinga programa. nas bus patenkintas ir il
Bus trumpų kalbų, kalbės gai neužmirš apturėtų iškil
žymiausieji amerikiečiai kai mėse įspūdžių.
bėtojai — viršininkai, parei
gūnai, bendruomenių vadai
ir kiti. Bus dainų ir dailios
muzikos.

mu

Darbininkai susitaiko su

gatvėkarių kompanija.

X Antanas ir Marcelė Pa
keičiat nuolatiniai “Drau
go” skaitytojai, 4417 S. Ar
tesian Av., sekmadienį, 15
d. birželio minės dvigubas
sukaktuves: Antano vardi
nes ir penkių metų vedybi
nio gyvenimo. Ta proga ruo
šia šaunią puotą Dariaus-Girėno svetainėj. Kuo geriau
sios laimės, o ypač sveika
tos sulaukt daug jubiliejų.
M. Pakeltienė yra “Draugo”
korespondentė, DKK narė.

i •• *

X Liet. Vyčių Chicago
apskr. leidžiamą laimėjimui
automobilių Chevrolet bus
galima matyti Cicero lietu
vių parapijos piknike, sek
madienį, birželio 15 d., Vy
tauto parke. Traukimas lai
mingo tikieto įvyks liepos
4 d., Vytauto parke.

X Kun. Antano Martin
Lines operavimo jungtinis
kaus, Dievo Apvaizdos kle
boardas ir darbininkai.
X Bennett’s tavern, 2555
Naujaja sutartimi numa bono, draugai kunigai gau
VVest 63 St., oficialus atida
tyta dienos
darbininkams singai susirinko vakar pa
rymas įvyks birželio 13, 14
83 centai per valandą gat- sveikinti, nes, mat. šiandien
ir 15 dienomis. Taverno sa
vėkarių motormenams ir 1 j°
vardinės.
Dienraščio
vininkai yra žinomi buvę
“
Draugo
”
redakcijos
atsto

X Kasputienė, Moterų Są- jaunimo veikėjai, Vyčių cho
konduktoriams;
93 centai
didelių autobusų operato vai taip pat jį sveikino kai gos 21 kuopos narė ir cho ro nariai Antanas ir Elena
riams ir 90 centų vieno vy po gerą savo bičiulį. Šian ristė, vardadienio proga sa Benaičiai. A. Benaitis yra
ro gatvėkarių ir mažųjų au dien tuos savo nuoširdžius vo vyrui Antanui nupirko žinomas “koktelių” sutaisysveikinimus
pakartojame, “Draugo” ekskursijos į Mil- mo ekspertas.
tobusų operatoriams.
šių iškilmių svarbiausias
Retail Clerks’ Internation
Nakties darbas: 87 cen linkėdami sveikatos ir il- waukee tikietą. Kasputienė
X Šįryt, birželio 13 d., 9
tikslas yra žmonėms pasi- aĮ Protective Association
tai gatvėkarių motorme giausių metų.
ekskursijoj dainuos chore.
vai. County Criminal Court
džiaugti, kad jie yra ame- sekretoriaus C. C. Coulter
Chicagos gatvėkarių dar- nams ir konduktoriams ir
X Antanų yra daug: Lie- Be to- dar šie townoflakie- House, prie 26-tos ir Cali
iikiečiai, kad jie yra laisvi, nuosprendžiu Max CaldweU bininkų (Street Carmen) 95 centai vieno vyro gatvė
tuvos prezidentas Smetona, čiai užsiregistravo: B. Alų fornia Avė. prasideda Grand
jokių diktatorių nevaržomi pašalintas iš unijos lokalo unija padarė su gatvėkarių karių ir didelių autobusų
kun. Briška, kun. Deksnys, žienė, Staselskiai.
Jury teismas trijų jaunų
ir nespaudžiami, kad jie dėl1 vadovybės.
i kompanija (Chicago Sūr operatoriams.
kun. Martinkus, kun. dr.
X Ona Paukštienė, gyv. plėšikų, smogikų, Frank
io yra sąmoningi patrijotai
v
face Lines) naują bandomąBe to* pripažįstama mė Deksnys, kun. Švedas, MIC.,
4069 So. Saeramento Avė., Rose, Jim Fiatte ir Harry
ir ištikimi savo šaliai ir
Prieš Caldwell andai su- Į
atlyginimo rejkale sutar- nesinė pensija 40 dol. su
komp.
A.
Pocius,
dr.
Stulga,
jau kelinta savaitė kai guli Smith, kurie buvo sugauti
nuoširdūs šalies
ginėjai. kll° ke!l šimtai Hillmano y Senoj[ sutartis buvo „į. laukusiems 65 m. amž. ii
,
Bacevičius,
adv.
Lapinskas,
Mercy ligoninėj ir šiomis po apiplėšimo Frances ir ESios iškilmėsreiškia,
kad parduotuvių klerkų. Klerkai sibaigusi geguž6s 31 dieną ištarnavusiems nemažiau 20
Sutkus
(Waukegan,
III.),
dr.
dienomis turės pasiduoti duardo Kubaičių ir sumuši
kaip vyrai, taip moterys, buvo pasiryžę sudaryti at- Į Bir-elio 3 d vedamos dery.
metų darbininkams, ir 10 , Rakauskas ir daug kitų mlc.
nežiūrint savo kilmės ir ti skirą lokalą ir gauti atski- bos buvQ nulrūkusios Uni. dienų apmokėtų atostogų. , mūsų skaitytojų lr bičiu. sunkiai operacijai. Paukščiai mo paties Kubaičio. Teisė
yra savininkai moderniškos jas Joseph A. Graber vado
kėjimo, yra vieningi ir ben rą sau čarterį iš Amerikos joa va(Jai tada pasjryžo at.
Iki 1943 metų pensijų fon lių, kuriuos nuoširdžiausia
bučernės, “Draugo” skaity vaus teismui.
drai pasiaukoję amerikoniš-'Darbo federacijos. Caldwel- siklausti 14,000 darbininkų dan darbininkai iš savo gau
sveikiname. Sveikiname ir tojai ir rėmėjai kilnių dar
kiems idealams.
| 1{* Pašalinus, Hillmano kler- streiko klausimu. Už poros
X Federacijos Chicago
namų algų moka po vieną Antaninas, kurių tarpe yra:
bų. Linkim Onai greit pa
I kai aprimo.
dienų derybos buvo atnau nuošimtį. Jei po 1943 metų
apskr. susirinkime, praeitą
“Americanism Day” pra
Vaišvilienė, sveikti.
Caldwell buvo biznio ag jintos ir darbininkų atsi- pensijomis išmokėjimai vie- Leščinskienė,
trečiadienį, kun. dr. A. Deks
mogas karštai remia Chica
entas ir per penkerius me klausimas atšauktas. Dabar neriais metais peršoks 300,- Nausėdienė, Juškienė ir ki
X Į Federacijos ceptro nys padarė labai įdomų pra
go miesto taryba, Cook a p- i
tus diktatoriavo klerkų uni padaryta nauja sutartis. Ji 000 dol., tuokart kompani tos veiklios ir malonios lie valdybą praeitam sus-me iš nešimą apie lietuvius pabė
skrities komisionierių boar
tuvaitės.
jai.
įsigalios kai ją patvirtins ja pensijų fondan moka ly
čikagiečių nominuoti sekan gėlius Vokietijoj, Šveicarijoj
das, Illinoiso Darbo federa
X
Amerikos
Lietuvių
Ta

federalinis teisėjas, Surface giomis su darbininkais.
tieji: L. šimutis, kun. Ig. ir Portugalijoj. Gaila, kad
cija, Chicago Darbo federa
Wisconsin Steel Works
rybos vykdomasis komitetas Albavičius, kun. J. Paškaus mažai atstovų tesusirinko.
cija, Chicago ir Cook ap
fabrike, 2701 E. 106 gat.
anądien turėjo svarbų sus- kas, S. Sakalienė, J. Brazai Ne tik kai kurių skyrių, bet
skrities statybos amatinin susprogo krosnis su ištirpy
mą, kuriame dalyvavo ir tis, B. Nenartonis, E. Sa- ir mūsų organizacijų apskr.
kų taryba, Chicago džiani- tu metalu. Niekas nesu
P. Pivariūnas (iš Pittsgurgh, mienė, K. Sriubienė, komp. atstovai neatsilankė. Atos
torių unija ir kitos darbi- žeistas.
Pa.), tarybos vice pirminin A. Pocius, A. Budrys, S. Ši togauja?
kas.
mulis, N. Kulys. Be šių noX Chicagos Ateitininkai
Tūkstančiai Chicagos tre tai ir šv. Pranciškaus juos
X “Draugo” agentas W. minuota eilė veikėjų Rytinė- jau susiorganizavo. Įvyko
IV,
t
Pullmane, K. Raila, sveiki- se valstybėse.
tininkų — Šv. Pranciškaus telės.
du šusirinkimai. Organizavi
Trečiojo Ordino narių, atei
Pamokslą sakys kun. Tho na Antanus, “Draugo” skaiX
Brightonparkietis
Tamo iniciatyvos ėmėsi kun.
i
S Sutaupysite Nuo 40-60% Pirkdami
nantį sekmadienį 3:00 po mas Grassman, O.M.C., iš tytojus ir rėmėjus: Zubę, belskis, turintis užeigą, 4018 J. Prunskis, kun. Deksnys,
❖
piet suvyks į speciales pa Fondą, N. Y., Trečiojo Or Vasiliauską, Zansytį, Mek- S. Rockvvell St., organizuo Ant. Navikaitė, Vincas Rė
Dabar, Prieš Kainų Pakėlimą
maldas švč. Vardo katedro dino nacionalinio pildomojo šionį, Metrikį, Jurijoną, Žit jasi su savo šeima ir drau kus, Jurgis Paškauskas, Jo
kevičių, Bucevičių, Žalį ir ki
boardo pirmininkas.
61 je- .
gais plaukti laivu į Milvvau nas Pilipauskas ir A. Ski
LENGVI
tus.
Ilgiausių
metų!
Chicagoj
ir
apylinkėse
yIŠMOKĖ
kee su “Draugo” ekskursi rius. Kitas susirinkimas įPamaldos bus pradėtos su
ra daugiau kaip 10,000 tre
JIMAI
ja. Žada rezervuoti vieną vyks birželio 25 d. 8 vai. šv.
procesija, bus sakomas pa tininkų, susibūrusių į 60
PRADEDI
PLIKTI?
kambarį.
Jurgio parapijos patalpose.
$5.00
(!) mokslas. Apie 400 kandida
įvairių dr-jų. Tarp treti
PLAUKAI SLENKA?
iI
tų bus priimta į tretinin ninku yra eilė žymiųjų as
GALVA NIEŽTI?
MENESI
kus. Jiems bus įteikti abi menų.
MATYKITE EOI.I.ETT

Klerku unija pašalino
diktatorių

Gatvėkarių darbininkams
laimėjus didesnį atlyginimą,
kurs per vienerius metus
padaro jiems pustrečio mi
lijono dolerių daugiau pa
jamų, Surface Lines operatoriai planuoja greitu laiku
kreiptis į valstybės preky
bos komisiją, kad ši pripa
žintų 8 centų ratą už važi
nėjimą gatvėkariais.

Chicagos tretininkai suvyks
Į pamaldas Sv. Vardo katedroje

PLUMBING REIKMENYS

EKSPERTES!

ŠIO 3 DALIŲ MAUDYNES įrengi
mo užteks visam gyvenimui. Tai ver
tė, kurios neužmirši. Pilna kaina. . .

Airportas bus iškilmin Kuria šeimos židinį
Vincent Petrasius, Helen i
gai atidarytas
Swistak, 25—25.

TIKRAS

Pečinis

Bargenas

Vandens
šildytuvas
30 Galionų
Galvanizuotas
Vartotas

Padidintas Chicagos mies
tinis airportas bus oficia
liai atidarytas birželio 29
d. Planuojama į iškilmes
, pakviesti karo ir laivyno
i sekretorius.
Airportą padidinti išleista apie 9,400,000 dolerių. Iš
tos sumos 8,400,000 dol. iš
leido WPA agentija, o tik
vieną milijoną dol. miestas.

Wash Down
rūšies, gatav.
tuoj vartoti.
Be sėdvnės.

$9.50
Sieninė

Special

PRAUS YK L A

GELEŽINE SINKA
42 col. “B” Gradc

Sutaupo vietą
Vartota

£3.QQ

Bargen. $8.00

4

19x17
30 Gal.

Be Įrengimų

Galvanizuotas

Karšto
Vandens
Šildytuvas

545

BALTOS TOILETO SĖDYNĖS

Galit pritaikyt
bet kuriam puod.

Liepos Ketvirtosios
iškilmės

Chromo Velkėm
Vartotas

50c
ir avkftč.

Jūsų Kreditas Geras
Lietuvis Pardavėjas

CHICAGO PLUMBING j
& HEATING SALVAGE
CORPORATION
|
2132 SOUTH STATE STREET

įi

IKI

I

POPIET

|

Douglas parko tvenkiny
rastas moteriškės lavonas.
Policija yra nuomonės, kad
tai Mrs. Bessie Borlicek,
apie 50 m. amž., iš Cicero,

ATDARA VAKARAIS IKI

M

7 P. M.

*

Chicagos viešosios moky
klos šiandie, birželio 13 d.,
mini Vėliavos dieną.

(KNYGOS! KNYGOS!

rraSnlinkite Dnndruff, Galvos Nie
žėjimą. Plauki, Slinkimą. Mūši, kai
nos nepalyginamai žemos.
Pavieni
trytmentnl. arba 30 trytmenčų už
$35 ($45 ant ISmokėjtmi,).
DARBAS

GARANTEOTAS

LIETUVIAMS YPATINGAS
PASIŪLYMAS
Įsigyti nauji, lietuvių kostumerlų,
mes siūlome nepaprastą nuolaidą. IS
klrpkite S) pagarsnlmą Ir atneškite
j mūsų ofisą Ir duosime Jums $5
nuolaidą ąnt 30 trvtnientn kurso.

Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistu valdžiai
užkirtus kelia lietuviškų knvgų spausdinimui, LIETUVIŠKA
KNYGA pasidarys retenybė.
įsigykite aavo kopijas, kol
jų dar lieka.

LITERATŪRA

FOLLETT HAIR EXPERTS
17 NO. WABASH
Tel. RANdolph 9827

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciją
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:
nosim DOCK W0PL
1. Sutaupysite 40% kūro;
CoftKBOAOD
2.
Apsaugo gyventojų sveikatą;
Fitaous I
B
3. Padidina namų vertę;
CoMmtntGMmmM B «

.TONO RTT.TŪNO RASTAI, Tilžė. 1913 m. 150 pusi....... $1.00
ŽEMAITES RASTAI. I t.. Vilnius, 1914 m. 390 pusi....... $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, II t., surinko Dr. J.
Basanavičius. 260 pusi ............................................... $1.00
PRAGIEDRULIAI. III t.. Vaižganto, 290 pusi.............. $1.00
VAIŽGANTO RAŠTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko
tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi.............................. $1.00
V. KREVfiS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
puslapiai ............................................................................ $1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis. I t.,
(1914-1916 m.)

.............................................................................

75o

MA2TOSTOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi....................... 75c

EILERA8CIAI

hmlatieo oapm

qa m

Sirrtbot-dOiM m Gine Fi

MA»oVfco» 45t» mt Cuwc Ft

feama

m Lavtm

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

'

Greitai ir lengvai įtaisoma.

JpsfeaičŪMJtmos

Concnm. Itc

Dykail

Parflplname F.H.A. Pa«akoltnlma.
ar Umokėjlmoa.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRE8ENTATIVE

Phone VICTORY 3939
ATDARA SEKMADIENIAIS I

Cook apskrities Amerikos
Legijono taryba nusprendė
ir šiemet Liepos Ketvirtąją
surengti žavingas iškilmes
Soldier Field stadijone. Ren
giama šauni programa, ku
ri prasidės 7:30 vakarą.
Cook apskrities Amerikos
Legijono tarybai priklauso
251 postas — apie 45,00u
legijonierių.

Robert J. Valias, Lorraine Wilmas, 25—17.

Eoliett's Garsūs Plauki, Ir Skalpo
Ekspertai įrodys Jums, kad galima
turėti sveikus, gražius plaukus.

6343 S. Westem Avė.

Republic 6051

Warahons«: 9401 So. Stony Island Ata, tau

SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
225 pusi...............................................................................$1.00
VAINIKAI. Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis. 230 pusi........................................................... $1 00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi............................ 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas lr Dasaitis, 125 pusi............. 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė

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

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė.

Chicago, III.

