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Italija Konfiskavo Amerikos Kapitala
Nesutarimai tarp Stalino ir
Raudonosios armijos vadų

Dirbtuves veikia

Roosevelt sulaikė
Kai kurie sluogsniai įsiti asies išteklius
kinę, jog Amerikos įstojimo

AMBASADORIUS
PRANEŠA

į karą galimybes nusvers
ambasadoriaus Winant pa
reiškimai Prezidentui Roose
veltui. Todėl šiuo metu apie
ambasadoriaus
padarytus
pareiškimus yra visokiausių
pranešimų ir nuomonių.

Kurios jų tikros galėtų
paaiškinti tik pats ambasa
dorius, bet atrodo, jog dėl
nežinomų priežasčių ambaadorius nė nemano padary
ti viešo pareiškimo.

DIKTATORIUS KALBA

WASHINGTONAS, birželio
15 d. — Diplomatiniai Jung
tinių Valstybių ir ašies vals
tybių santykiai šiandie dar
pablogėjo, kai Prezidentas
Rooseveltas paskelbė “užšal
dąs” visos Europos išteklius
Amerikoje.
Italijos vyriausybė į šį
Prezidento žygį atsakė “užšaldydama” Amerikos ištek
lius" Italijoje, kurie valsty
bės iždo departamento aps
kaičiavimu siekia virš $145,000,000.
Jei panašių žygių imsis ir
"
("Draugas" Acme telephoto*
Vokietija, Amerika nustotų
North American Aviation fabrikuose, Inglevvood, Cal., dirbami SNJ 3 skautiniai lėk
savo $440,000,000 išteklių tuvai, skiriami laivynui. Kariuomenės apsaugoje fabrikuose grąžinta normali gamy
Reiche.
ba. Kasdien padirbama 10 lėktuvų.
Milžiniški ištekliai

Italijos žmonėms pasa
kė kalbą dingusios impe
rijos kūrėjąs ir mažesnių
jų tautų teisių uzurpatorius
Mussolini. Jis kaip ir visa
Prezidento įsakymas, ma
dos žmonėms žadėjo po lai
noma, palies apie $106,000,mėjimo “taiką, tvarką ir
000 Vokietijos išteklių ir
garbę”.
apie $74,000,000 Italijos iš
Mussolini pamiršo, jog teklių Amerikoje. Beto, vy
šimtai tūkstančių pačių ge riausybė perims savo žinion
riausiųjų vaikų žuvo Afri jų patentus.
kos smiltynuose, Albanijos
Šiuo tarpu spekuliuojama
kalnuose ir Viduržemio jū ar Amerikos Jungtinių Vals
ros bangose, bet to nepamir tybių pavyzdžiu paseks ir ki
šo Italijos motinos, nepamir tos šio pusrutulio valstybės.
šo Italijos žmonės. Jie tai
juo skaudžiau prisimena,
Berlynas tyli
nes žadėtųjų laimėjimų ne
BERLYNAS, birželio 15 d.
sulaukia.
— Sąryšyj su Prezidento įsa
Reikia manyti, jog ir pa kymu sulaikyti Europos iš
čiam Mussoliniui nemiela teklius Jungtinėse Valstybė
buvo sukauti apie laimėji se Berlyne kol kas nieko ne
mus ir garbę, kai jis aiškiai sakoma.
žino, tapęs tik mažesniuoju
Gal būt, laukiama oficia
galimų laimėjimų dalininkų, liųjų instrukcijų, bet iki šiol
bet jo atsakingumas už pra nė radio, nė spauda šiuo
laimėjimus nesumažėjo.
klausimus nieko nepasisakė.

BE REIKALO

Šiuo metu Amerikoje ke
liama spaudoje daug trukšmo apie svetimų valstybių
agentus — komunistus, fa
šistus ir nacius. Mes neginčiajame, jog to nesveiko gai
valo yra, jog jis plačiai vei
kia ir jog su juo kovotina,
bet atrodo, jog kova prieš
juos pradedama ne iš to ga

Naciai nuskandinę
6 anglų laivus
BERLYNAS, birželio 15 d.
— Vokiečių karo vadovybės
komunikatas sako, jog nacių
submarinas nuskandin oketuris anglų prekybinius lai
vus ir vieną tankerį. Orlai
viai nuskandinę bent du an
glų krovinių laivus.

lo.

SVASTIKA AR
PIAUTUVAS?
Darbo žmogui ir pasauliui
bendrai tokia pat nelaimė
būtų, nežiūrint ar jį valdytų
svastikos ar piautuvo tar
nai. Ir vienu ir kitu atveju
paprastieji žmonės nustotų,
būti žmonėmis. Jie taptų tik
ma.
Tai ypač žymu komunistų paprastais valstybės įran
atveju. Niekam juk nepaslap kiais.
tis, kad Stalinas su savo ru
Šiandie, kai taip plačiai
ja tiek pat blogo žada pašau kalbama apie demokratiją
liui kiek Hitleris ir Mussoli ir būtinumą už ją kovoti, ne
ni, bet pas mus vis dar ma suprantama kaip galima ne
dinga pirštus žiūrėti į Sta tyčiomis į demokratijų tar
lino agentus, “darbo žmo pą ir griežčiausią diktatūrą
nių vaduotojus” komunistus. — Sov. Rusiją — įsprausti.

Pirmiausia būtina įrodyti
visuomenei panašių filosofi
jų kenksmingumą, būtina ne
leisti tiems gaivalams vie
šai ir plačiai veikti. Tačiau
šiandie atrodo, jog viena
ranka stengiamasi juos pa
naikinti, o kita juos glosto

Stalinas priėmęs Hitlerio

Damaskas netrukus turės
pasiduoti — laisvieji prancūzai
LONDONAS, birželio 15 d. bė, jog triumfališkas sąjun
— Laisvųjų prancūzų cen gininkų įžengimas Damastras Londone šiandie paskel kan galimas labai trumpu
laiku.
. .
Autoritetingi
sluogsniai
U. S. apginkluos
praneša, jog britų kariuome
nė
užėmusi Sidono priemies
prekybinius laivus
čius. Sidonas yra Lebano pa
WASHINGTONAS, birželio jūryje. Vidurinėj Sirijoj an
15 d. — Gerai informuotuo glai pasiekę Jezziną.
se sostinės sluogsniuose spė
KAIRO, birželio 15 d. —
liojama apie galimybes, kad
Anglų pranešimai sako, jog
Amerika apginkluotų savo
visam Sirijos fronte vyksta
prekybinius laivus, nes vals
aršios kovos.
tybės posekretorius Sumner
Anglai prisipažįsta, jog
Wells pareiškė, jog Jungti
vakar britų ir laisvųjų pran
nės Valstybės nusistačiusios
cūzų kariuomenės Sirijoje
laikytis savo anksčiau pas
buvo sulaikytos, bet šiandie
kelbtosios jūrų laisvės poli
esą laimėjimų centriniam
tikos, nežiūrint Vokietijos
fronte.
grasinimų.
Vienas kongresmonas, ar
DAMASKAS, birželio 15 d.
timas administracijos sluogs
— Prancūzų sluogsniai šian
niams, pareiškė, jog atsižvel
die praneša, jog Prancūzijos
giant į nuskandintojo Robin
laivynas pravedė atakas ant
Moor aplinkybes “Preziden
anglų Viduržemio laivyno,
tas turės apginkluoti mūsų
kuris bombardavo Lebano
prekybinius laivus ir įsaky
pajūrį. Aatakose dalyvavo ir
ti jiems apsiginti”.
Prancūzijos aviacija.
Kroatija įstojo ašies Sąjungininkų kariuomenė
visuose Sirijos ir Lebano
frontuose ne tik sulaikyta,
sgjungon
VENECIJA, birželio 15 d. bet ir atmušta.

— Puašnių ceremonijų metu
šiandie ašies sukurtoji iš bu
vusios Jugoslavijos dalies
Kroatijos karalija priimta
Romos-Berlyno-Tokijo sąjun
gon.
Tuo būdu Kroatija, kurios
karalium bus Spoleto kuni
gaikštis, tapo mažesniąja
ašies dalininke kartu su Ven
grija, Romunija ir Bulgari
ja.

Ceremonijose
dalyvavo
Italijos užsienio ministeris
Ciano, Vokietijos užsienio
ministeris von Ribbentropas
ir Kroatijos vadas dr. Ante
Pavelic.

Anglai atakavo

reikalavimus. Armija nesutinka
LONDONAS, birželio 15 d. artimesniam bendradarbiavi
— Londono laikraštis Sun mui.
Stalinas sutikęs priimti
day Express pranešime iš
Vokietijos pasienio rašo, jog nacių reikalavimus, kai Ru
po keturiasdešimt valandų sijos karo vadai pranešę
konferencijų su savo kari jam, jog šiuo momentu Rusi
niais vadais Stalinas prie- ; ja negalinti pasipriešinti Vo
męs Vokietijos reikalavimus kietijos karo pajėgai.
-------------------------------------- - Šiuo metu Maskvoje vyks

Pasaulyj
LONDONAS. — Sakoma,
jog anglai išradę naują ‘,ne
matomą ir mirtingą” ginklą
prieš tankus.
• ANKARA. — Patikimi šal
tiniai praneša, jog esą gali
ma laukti, kad Vokietijos in
važi ja Rusijon prasidėtų bir
želio 15 dieną ar tuojau po
to.
•
RECIFE. — Washingtonan gabenama fotografinės
nuotraukos padarytos Ame
rikos laivo Robin Moor nuskandinimo metu.
•
LONDONAS. — Reuters,
praneša, jog Paryžiuj išleis
kurį žydams draudžiama už
siimti bet kokia profesija,
kuri padėtų jiems sueiti į
santykius su visuomene.

<
WASHINGTONAS. — Ka
ro departamentas praneša,
jog New Yorko uoste bus pa
sėta minų. Tai bus tik daro
ma praktikai, o na uosto ap
saugai.
•
LONDONAS. — Praneši
mai sako, jog Japonija su
traukusi virš šimto karo lai
vų prie pietrytinės Kinijos
pajūrio, Chekiang provinci
jos pakraštyj.

industrines vietas
LONDONAS, birželio 15 d.
— Oficialus aviacijos minis
terijos pranešimas sako, jog
vakar naktį anglų bombane
šiai ketvirtą iš eilė kartą
bombardavo Vokietijos in
dustrines Ruhro krašto apy
linkės.
Tuo tarpu pranešama, jog
keletas priešo orlaivių perei
tą naktį numetė bombų vaka
riniam Anglijos pajūryj, kur
esą padaryta maža nuosto
lio.

tą paskutinieji

pasitarknai

Naujos karo vietos, kuriuose būsią nustatyti ga
i
lutinieji sutarties nuostatai.
Berlynas

WASHINGTONAS,• — Kon»
greso vadai ragina praverti
tyrinėjimą dėl valstybės de
partamento politikos, pagal
kurią leidžiama aliejų ir gasoliną gabenti Japonijon. 1

Pilnai pasiduoda

BERLYNAS, birželio 15 d.! Kiek anksčiau tas pat lai
kraštis pareiškė, Stalinas pa
— Vokietijos vyriausybės
sirengj~ visiškai pasiduoti
įtakingieji sluogsniai pareiš
Hitle'-’O įeika’avimams. ku
kė, jog šiuo metu esą “daug
riuose įeina Ukraina ir alie
žymių, kad Europos karinėj
jaus -aukai ir gamyklos Kau
ir diplomatinėj situacijoj ga
kaze.
Ii netrukus atsidengti nau
Londono katalikų savaijos vietos”.
traštyj A. V. Baikoff rašo,
Tačiau užsienio ministeri
jog Anglija galinti nustoti
ja, nenutraukdama savo ty
Jungtinių Valstybių parąlos sąryšyj su palčiais gan
mos, jei britai nenustosią
dais apie Vokietijos-Rusijos
i pataikavę Rusijai.
santykių pablogėjimą ir apie
Lenkų šaltiniai skelbia ga
Berlyno didėjantį spaudimą
vę pranešimų iš Rusijos oku
į Maskvą, pažymėjo, jog
puotosios Lenkijos, jog Mas
Maskva atsakiusi į prileidikva dedanti visas pastan
mus ir gandus, skleidžiamus
I gas, kad išvengtų karo su
už Vokietijos ribų.
Vokietija ir todėl Rusija su
tiksianti su visais vokiečių
Tai tik nacių
reikalavimais.

propaganda. Bernas
BERNAS, birželio 15 d. —
Šveicarų šaltiniai šiandie
pareiškia, jog paskutinieji
pranešimai apie nacių-komu
nistų santykių įtempimą,
apie Hitlerio reikalavimus
Stalinui esą tik paprastas
nacių blofavimas.
Laikraštis Journal de Geneve, turįs santykių su auto
ritetingais
tarptautiniais
sluogsniais, pareiškia,
jog
Vokietijai reikia Ukrainos
maisto.
Toliau laikraštis rašo, jog
Stalinas, aišku, su bet ko
kiais Vokietijos reikalavi
mais sutiksiąs.

Portugalijoj žuvo

vokiečių orlaiviai

Nesutikimas

Suomijos
diplomatiniai
sluogsniai praneša, jog pas
kutiniuoju laiku susidarė ne
sutarimas tarp Rusijos ka
riuomenės ir diktatoriaus
Stalino, kuris pasiryžęs nusi
lenkti nacių reikalavimams,
kai tuo tarpu kariuomenės
karininkai esą tam priešingi.
Pranešimai iš Helsinkio
sako gavę, žinių, jog Stalino
politikai ypač esąs priešin
gas apsaugos komisaras Timošenko.

20,000 darbininkų
grįš į darbą
OLIMPIA, birželio 15 d. —
CIO International Woodwor
kers of America suvažiavi
me atstovai vienbalsiai va
kar naktį nubalsavo patarti
savo lokalams tuojau grįžti
į darbą penkiasdešimt trijo
se šiaurvakarinių valstybių
medžio gaminių dirbtuvėse
ir medžio gamybos stovyklo

LISABONA, Portugalija,
birželio 15 d. — Pranešama,
jog dėl nežinomų priežasčių
Ispanijos pasienyje, pietinėj
Portugalijoj sudužo trys Vo se.
kietijos orlaiviai ir vienas Tuo būdu į šią svarbią pra
nežinomas tautybės orlaivis. monės šaką būtų sugrąžinta
Orlaivių katastrofos vie virš 20,000 darbininkų.
Pagal kitus priimtuosius
Giedra ir šilčiau, šiaurės ta yra apie 200 mylių į šiau
rvakarius nuo Gibraltaro ir suvažiavime nuostatus reika
vėjai.
apie 500 mylių nuo artimiau laujama darbininkams pakel
Saulė teka 5:13 vai., saulė šio vokiečių aerodromo oku ti algas, atostogų su mokės
niu
puotojoj Prancūzijoj.
leidžias 8:28 vai.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
SUTARTA NUTRAUKTI STREIKU DETROITE

Marianapolis, Kolegija Ir Abiturientai
Birželio 8 d. Marianapoly nepaprasta šventė Kartu
su soduose pilnai žiedus iš
skleidusiais bijūnais puoš
niai apsirėdė išleistuviniais
apsiaustais Kolegijos Jau
nuoliai — Abiturientai.
Mokslo baigimo džiaugsmu
su jais pasidalinti suvažia
vo jų artimieji ir draugai.
Kolegijos rūmuose ir soduo
se jau iš anksto buvo maty
ti daug linksmų svečių. To
kiam puikiam orui esant, 9
vai. parko aikštėje prieš di
džiules rūmų duris ir frontines kolonas susirinko mok
sleiviai ir svečiai išklausyti
iškilmingų pamaldų. Šv. Mi
šias atlaikė kun. J. Kasakaitis. Pritaikintą turiningą
pamokslą pasakė kun. dr.
K. Matulaitis. Pamaldų me
tu pašventinta Marianapolio liet. tautinė vėliava su
“Vyties” simboliu. Vėliavos
kūmais buvo: p-lė Jakovonytė, assesorius iš Brockton, Mass., ir p. J. Laučka,
“Amerikos” redaktorius.

tatų moksle. Tarp studentų
buvus nemaža dalis kitatau
čių, ypatingai prancūzų, ku
rie taip pat buvę pažangūs
moksle. Iš jų tarpo esąs pir
masis studentas. Thompson
apylinkėj gyveną daug pran
cūzų šeimų.

Gražiai kalbėjo ir abitu
rientai. Lietuviai ir kitatau
čiai savo kalbose nuošir
džiai dėkojo kolegijos vado
vybei ir lektoriams už rū
pestingą jų auklėjimą ir
mokymą, jausmingai ir įti
kinančiai išreiškė savo mei
lę ir prisirišimą prie “Almae Matris,” žadėdami nie
kados jos neužmiršti ir va
dovautis išėjus joje įgyto
mis idėjomis bei mokslu.
Svečias p. Rajeckas iš
Liet. Atstovybės Vašingto
ne savo kilnias mintis ir lin
kėjimus pasakė lietuvių, an
glų ir prancūzų kalbomis,
vartodamas gražią tarseną.
F. J. Laučka kalbėjo trum
pai, energingai, bet koncen
truotai. Žymus veikėjas ka
2 vai. toje jat vietoje įvy talikybės ir lietuvybės dir
ko išleistuvių aktas. Išlei voje kun. J. Kasakaitis en
džiamąją kalbą pasakė ko ergingu ir svariu žodžiu ra
legijos rektorius kun. dr. J. gino išeinančių abiturientų
Navickas. Anot jo, 15 metų neužmiršti kolegijos mate
patiems
vadovavęs mokslo
įstai rialiu atžvilgiu,
goms: pradžioje 5 metus dirbti ir organizuoti labda
Hinsdale, III., ir 10 metų ringą veiklą ir išjudinti
Marianapoly. Pavargęs. Da Amerikoje augusius jaunus
bar esą iš jų tarpo kas jį Į kunigus ir klebonus, kad
pavaduotų. Dažna proga mo remtų panašias naudingas
kiniams skelbęs mokslo ir mūsų švietimo įstaigas.
Rektorius dr. J. Navickas
gyvenimo tiesas. Daug kas
ateity pasikeisią, bet skie keliais atvejais kalbėjo: lie
pyti principai pasiliksią tie tuviškai, angliškai, prancū
patys amžinai. Jie juos per ziškai ir lenkiškai, kad įvai
duosiu kitiems ir įgyvendy- rių tautų svečiai suprastų,
sią. Kolegija dabar esanti ir valdžios išleidžiamąjį ak
lotynų kalboje.
vienintėiė
tokia
lietuvių tą skaitė
perstatė
mokslo įstaiga pasauly, šiuo Dr. J. Navickas
rektorių
metu užtat reikią į ją kreip naują kolegijos
ti didžiausio dėmesio vi kun. dr. Vašką, kurs po to
siems lietuviams. Dėkojo tarė padėkos žodį Jr kėliau’
mokytojų personalui už su bruožais apibūdino kun. dr.
tartiną bendradarbiavimą, J. Navicko nuopelnus ir kuk
už drauge pergyventus sun lumą. Pirmasis rektorius
kumus ir džiaugsmus; kvie kolegijos įkūrimo nuopelnus
tė ateity dar labiau sutelk lig šiol vis kitiems priskirti jėgas mokslo ir auklėji davęs. A. a. Vysk. Matule
mo darbe, kad pakėlus dar vičiui, kaipo pamatus pa
didesnius vargus ir visas šventinusiam, J. E. Vysk..
kliūtis nugalėjus būsiančio Bučiui, kaipo prieš 10 metų
karo akyvaizdoje. Studentai įstaigos aplankiusiam ir t.
darbštumu ir labai geru el t. Tikru įkūrėju ir iki šio
gesiu atsiekę gerų rezul aukščio įstaigos išugdytoju
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esąs niekas kitas, tik gerb.
kun. dr. J. Navickas. Jo pa
dedamas ir patariamas apsiimsiąs šią sunkią ir atsa
kingą pareigą nešti.

Brazilija
Lietuviu Kataliku
Vyru Sąjungą
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tikslui patys vyrai savo lė
šomis yra nutarę įsigyti tra
dicines procesijų lempas, Ku
rios, kaip teko patirti, jau
esančios užsakytos. Be to,
į vyrų veikimo planą įeis
visa tai, kas šiais laikais
svarbu ir būtina katalikui
vyrui, katalikiškos rer.nos
galvai.
Teko patirti, kad Bendruo
merėa valdyba visus pasy
vius Bendruomenės vyrus

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VVest Cermak Rd.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomįs susitarus.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ▼.

2423 W. Marąuette Road

Telefonas REPublic 7868

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YARda 4787
Namą tel. PROspect 1930

Tel. YARda 5921.
Res.: KENwood 5107

OR. A. J. BERTASH

REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.
Ofiso tel. VIRginia 0036
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. CANaI 0257
Res. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. P. ATKOČIŪNAS

PASKOLA

DR. V. A. ŠIMKUS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and 10AN ASSOCIATION;

DR. F. G. WINSKONAS DR. VVALTER J. PHILLIPS

JOS. F. BUDRIK

DR. G. VEZELIS

DR. RAČKUS

DR. PETER T. BRAZIS

DR. V. E. SIEDLINSKI

DR. PETER J. BARTKUS

DR. CHARLES SEGAL

Furniture House

Budriko Radijo Progoramai:

Bukite Malonus
SAVO AKIMS

Tėvams nėr brangesni•
daikto, kaip vaikai.

Tik viena pora akli) visam gy
venimui Saugokit Jaa. leisdami
IHekaamlnuotl Jaa modaruMklausl*
m.toda, kurta recOlmo mokslas
gali sutelkti.

82 METAI PATYRIMO
pririnkime, akintu, kurie pabalina
visa ak’« |M

JUODŽEMĘ
OO 1 LOOK AS t F 10

le.epuoiu.

Tel. CANaI 6122

Kun. dr. K. Urbonavičius
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Sao Paulo. — Bendruome
1821 So. Halsted Street
su kalbėtojo talentu puikiai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nės gyvenime įvyko keii su
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė.
apvainikavo šios šventės
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 VAI.A N DOS: 11 v. ryto iki 3 po į nei
sirinkimai, kurie įnešė dar
• iki 9 vai vakar*
756 VVest 35th Street
prasmę simbolišku supuoli
daugiau aiškumo į pačią Ben
mu. Esanti Šventosios Tre
druomenės
reorganizaciją.
jybės Šventė, kada Šventoji
LIETUVIAI DAKTARAI
Šioje vietoje tenka keli žo
Dvasia suteikus apaštalams
džiai pasakyti apie susior
išminties ir khlbų mokėji
ganizavusią Katalikų Vyrų
TeL YARda 3146
mo dovaną. Po to iš Kris
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.
' Sąjungą, Bendruomenės na
ČIA GAUSI
2 iki 4 ir 7 iki 9
taus mokinių, buvusių pa
ąrelt, leng
DANTISTAS
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
rį..
vais Išmo
prastų žmonių, įvairių tau Keli pasišventę iniciato
Sekmadieniais 11 iki 12
1446 So. 49th Court, Cicero
kėJi mala —
Antradieniais,
Ketvirtadieniais
NUO 5 IKI 20 METU.
tų minios girdėjusios joms
riai seniai rūpinosi šiuo rei
ir Penktadieniais
suprantamą kalbą. Lietuviai
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
kalu ir pagalios nutarė šauk
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3147 S. Halsted St., Chicago
turį kalbų mokslo gabumo
Taipgi akinius pritaikau.
ti vyrų pasitarimą.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
dovaną, šiandien iš jų lūpų
3343
So. Halsted Street
OP CHICAGO
ir Šeštadieniais
Vyrų prisirinko gana aps
Valandos:
3
—
8
popiet,
(
2202 W. CERMAK ROAD
girdėjome 3—5 kalbas. Už
Tel. CANaI 5969
Tel.: CANAL, 8887
čiai. Pasakytos kelios karš-.
1—4 įr 6:30—8:30 vakare
tat naudinga juos mokyti ir
Mokame 3y2^o Dividendų
tos kalbos (kun. K. Tarno-1 Ben. J. Kazanauskas, Sec.
t. t.
šiūno, S. Butrimo, J. Paukš
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
S1000,000.00
PHYSICIAN AND SURGEON
Šiemet Marianapolio Ko čio ir kit.). Surašius čia pat TURTAS
2155 VVest Cermak Road
VIRS r ’
’
2158 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
legijoj mokslą baigė 23 stu nariais visus norinčius įsto
Ofiso taL OASal 2345
1 — d ir 6:30 — 8:30 vakare
dentai. Bakalauro laipsnį ti, ėjo valdybos rinkimai. Iš
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—B
ir mūra, sutarti.
'
Trečiadieniais pagal sutarti.
gavo 4, iš jų 3 lietuviai ir rinkti šie: Jonas Paukštys
Kės. Tel.: HEMlock IlftO
OflM TeL:
Badd. TaL:
1 lenkas. Pradinį kolegijos (pirmininkas), VI. Šatas
VIRginia 1886
PBOspect 86*4
Tol YARda 2246
kursą baigė 11, iš jų 2 pran (sekretorius), J. Rinkevičius
cūzai, kiti lietuviai.
High (reik vedėjas). Kadangi Vy
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DANTISTAS
School kursą baigė 8.
rų Są-ga yra Bendruomenės
1853 VVest 35th Street
4645 So. Ashland Avenue
LIGONIUS PRLLMAi
narys,
jos
valdyba
sudaryta
arti
47th
Street
Po visų ceremonijų lietu
3409 S. Halsted St. vai.: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien įuo 2:00 iki 8:00 vaL
viai abiturientai gavo tauti tik iš trijų asmenų. į Her
Seredoj pagal sutartį.
Trečlad. Ir Sekmad. tik susitartus.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių
nės geltoną spalvos ženklą druomenės valdybą atstovas
Telefonui*; HEMlock 8840
— po geltoną raištelį ir vi taip pat išrinktas.
DANTISTAS
si prisiekė būti tautos sar Katalikai vyrai turi labai
4143
South
Archer Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
'daug
gražių
sumanymų,
jie
gyboje, priklaupę pabučiuo
Telefonas LAFayette 3650
6757
So.
VVestern
Avė.
įnori artimai bendradarbiaudami tautinę vėliavą.
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Ofiso valandos:
Penktadieniais.
jti su Bendruomene ir talki
Popiet — nuo 1 Iki 3! Vak. 7 Iki »,
Nedėliomis pagal eutartj
Lai gyvuoja Marianapo ninkauti visiems geriems
4631 So. Ashland Avė.
Akiniai teisingai
prirenkami
TeL YARda 0994.
lis, Kolegija ir Abiturientai! darbams ir remti gerus su per
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
patyrusį lietuvį daktarą.
Telefonas CANaI 7329
Šeštadieniais.
Vitolio Rauda.
manymus bei projektus. Pir
moje eilėje nutarė paįvairin
Smulkūs “Drauge” skelbi ti pamaldų . iškilmingumą, Dėl sąžiningo radijo pataisymo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pašaukite Yards 30X8.
2202
VVest Cermak Road
mai nedaug kainuoja, bet dalyvaujant jose organizuo
4729 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS: 2 4 ir 7-9
rezultatai esti geri. Bile ko tai, ypač procesijoje. Tam
ir pagal sutartį.
(2-tros lubos)

— Parduodu—

GO TO WORK FEEL1NG

Acme

Kompanijos atstovui, UAW viršininkai ir federaliniai tarpininkai sutarė nutraukti
darbininkų streiką Bohn Aluminum and Brass Corp. fabrikuose, Detroit, Mich. šiuo
streiku buvo sutrukdyta lėktuvų ir laivų dalių gamyba. Iš kairės (priešakinė eilė):
John Conner, federalinis tarpininkas; L. LaMotte, UAW rajoninis direktorius; James
Devvey, federalinis taikintojas; Joe Gaffe, lokalo prezidentas. (Viršutinė eilė iš kai
rės): E. M. Owen, valstybės darbo boardo atstovas; D. Garst, O. P. M.; F. Williams,
UAW-CI0 biznio agentas; F. Swann, lokalo sekretorius.

STANLEY GAVCUS

FPiEMD
(TAKE A 6000 UOOK
-yATME

k.urios dirbs kiekviena pas kirai, bet sueis visos į Ben
c druomenės valdybą ir per
j ą galės pareikšti lygų su
k:itais nariais balsą veikimo
lliausimais. Turės netrukus
I bendruomenės centrą, kuris
ljus jokių audrų neišjudinarnas, nes remsis vieno idealo
ssiekiančių organizacijų vierįybe ir troškimu kuo dau
jgiausia naudos padaryti ben<irajam labui.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau
go’ “Classified”. skyriuje.
EVE.RY YEAR- I TAKE
Ii MONTHS YACTIOH

nutarusi pervesti į Katali
kų Vyrų Sąjungą. Tuomet
turėsime labiau sucementuotą patį veikimą, nes jis bus
padalintas pagal narių pollnkius ir socialinę padėtį. Katalikai Vyrai, Katalikės Mo
terys, Bendruomenės jaunimas (vaidyba, choras ir spor
tas), “šviesa”, Tėvų Komitetas, Marijos dukterys ir
Kongregadai — vis tai tos
; pačios Bendruomenės šakos,
//
•

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

1 bušelis — 25c; 5 buš. už
$1.00; 10 buš. už $1.50

OPTOMKTniNTAI
1801 So. Ashland Avenue

Pr rk rausto Baldus, Vežioja Anglį*
Kreipkitės prie;

Kampas ll-ton

Stanley Gavcus

Telefonas CANAL MII — dtilraeo
OFISO

110 So. Ridgeland Avenue
Worth, III. Tel. Oak b»ws 1BIJ-1

•

*

Kasdien »
Treč. Ir

VALANDOS
00 a. m. Iki >.80 p. m.
tekt: 8:00 a. m. Iki

7:10 p. m.

VVCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30
va,, vakare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais
7 vai. vakare.
WAA 950 K. Hawaian — Sekma
dienyje 4:30 po pietų.

Res. telefonas SEEley 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

6

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

TeL MIDtvay 2880
Chicago, IU
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonai PROspect 6737

1 laaf taUtmM VDUtaU U£Q

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994
Rez. teL PLAza 3200
VALANDOS
*Juo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnk.
Vrdėliomis nno 10 iki 12 vai. dirnę

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodo
me pasauliui, kad esame lala
vėa verta tauta.
Gan. Skorupgkl*

>

DBsnvsa

Pirmadienis, birž. 16, 1941

3
:: (■>

PRAŠOME Į
MŪSŲ
VIRTUVĘ

*

AUKLĖTOJA

oterys
Sūrio piragaičiai

Apie Auklėjimą
Rašo — Mokytoja Saliomė Juozelėnaitė
(Tęsinys.)
IV. Protinis Auklėjimas.

duj, juos ardo ir nieko su
galvoti iš jų negali. Iš at
skirų medžio dalykų jie ką
nors kuria, stato, sužino,
kur daugiau, mažiau ir iš
moksta iš daiktų be vargo
skaičiuoti. Iš šmilčių supila
kalną, išveda upelį, užtvan
ką ir k. Apčiuopiama kūdi
kių pažintis per žaidimą su
trikampiais, volais, rutu
liais, ripkomis-skrituliais ir
kitomis figūromis palengvi
na jiems ateity mokykloje,
esant mokiniais ar studen
tais, geometrijos, trigono
metrijos, kosmografijos, ge
odezijos, astronomijos, sta
tybos ir kitų matematikos
mokslų apskaičiavimuose ge
riau orijentuotis. Mat, įvai
rių matematikos mokslų už
daviniuose tenka apskaičiuo
ti trikampio kampus, plo
tą, rutulio tūrį,
skritulio
diametrą, spindulį ir kitus
matematiškus dydžius.

Vincenta Lozoraitiene

Naujagimis atsineša už
(Pabaiga.)
stoja į naują darbą Nepri
Bet dabar apie tai kalbė
slėptam stovy, paveldėjęs iš
klausomybei
atgauti.
ti
dar per anksti ir per sun
Vien tik Lietuvos Mote
tėvų ir giminės, proto ga
rų Taryboj dalyvavo apie 20
Nepriklausomo gyvenimo ku, ypač mums, pasilikubumą, kaip ir kitas dvasios
labdaros ir kultūros moterų laikais dažnai stengdavo siems už Lietuvos sienų.
ir kūno jėgas. Iš karto trum
Reikia tiksliai žinoti da
organizacijų. Kita tiek su mės nupiešti inteligentėspai naujagimis nemato
ir
sispiesdavo aplink Katalikų lietuvės tipą. Stovėdamos bartinės Lietuvos sąlygas ir
negirdi. Per matymą, klau
Organizacijų Sąjungą. Abi per arti jos, neturėdamos galimybes, kad galėtum pa
są, palietimą ir kitus kūno
šitos didžiulės organizacijos perspektyvos, mums nesi sakyti, kuriuo būdu pradė
jutimus yra lavinamas pro
dalyvaudavo tarptautinėse sekdavo tai padaryti; vis ti vėl dirbti Nepriklausomy
tas. Kadangi pradžioje visi
organizacijose ir atstovau matydavom šiokių ar tokių bei atgauti.
kūdikio kūno jutimai
yra
Aš tvirtai tikiu, kad lie
davo užsieniuose lietuvių klaidų ir tai kliudė mums
gležnučiai, tai nieko išori
sudaryti objektingą jos ti tuvė jau jį rado ir vykdo.
darbui ir pažangai.
nio, kas juos jaudina, netu
pą. Dabar, taip netikėtai at Kai, iškovoję vėl laisvę, sta
ri būti perdaug.
Stipraus
Per 22 Nepriklausomo
sitikus katastrofai, bolševi tysim lietuvei paminklą, jis
garso, šviesos, aukštos ir
gyvenimo metus, mokslui es
kams okupavus Lietuvą ir vaizduos ne moterį su rate
žemos oro ar vandens tem
ant visiems privalomam,
per tokį trumpą laiką suar liu, bet kovotoją, ryžtingą,
peratūros kūdikio jutimai
priaugo tiek inteligenčių,
džius viską, kas buvo taip užsigrūdinusią ir triumfuo
nepakelia. Ilgainiui kūdikis,
jog nebuvo jam sričių, ku
jančią moterį.
ką nors matydamas, girdė
riose jos nedalyvautų. Ra rūpestingai ir su tokia mei
damas muzikos, kalbos ir
šytojos, poetės, dainininkės, le sukurta, per skausmo
dainos garsus, pradeda į
artistės vis plačiau pasi ašaras žiūrėdami, jau iš tam
viską atatinkamai reaguo
reikšdavo. Moterys profeso tikro atstumo, kuris sumaži
ti: šypsotis,' siekti rankutė
rės, teisėjos, daktarės, chi na ydas ir iškelia nuopel
mis, verkti ar savotiškai
rurgės konkuravo su vyrais. nus, matom moterį-lietuvę
dainuoti. Reiškia, per juti
Vėliau vaikų protą pui Dantų gydymas beveik vi tvirtą ir energingą, kupiną are common offenders
mus kūdikio protas yra pa kiai lavina lengvi darbeliai siškai buvo moterų rankose; iniciatyvos ir pasiryžimo,
žadinamas ir jis šį tą jau su vyresniais ar mokytoju būta chemikių, policininkių, nekeičiančią spalvos tik tam, j
pradeda atskirti, nusivokti— sode, darže, medelyne ir gė baigusių politikos mokslą; nebijančią persekiojimų ir
suprasti. Jeigu neduosime lyne. Gamtoje vaikas pati užsienio spaudos - dalykus kad išvengus čekistų areš
galimybės kūdikiui daiktų ria, kaip sėkla dygsta, au Lietuvoj per ilgus metus, li to arba užsitarnavus jų pri
regėti, paliesti, garsų girdė galas auga, leidžia šaknis, gi bolševikų invazijos, tvar tarimą, ji be reikalo nesieks
ti ir t. t., tai jo protas ir lapus ir naujus ūgius. Mo kė moteris (Amerikos lietu ponuoja, bet tyliai saugoja
vaizduotė liks neišlavinti. kyklose paskui lengviau mo vaitė). Gaila, kad vis dar savo įsitikinimus. Todėl mo
Kūdikio protui lavintis vy kytis botanika, augalų fizio per mažai turėjome drąsos terų tarpe, ačiū Dievui, la
riausia priemonė yra žaidi logija, sistematika, fitopo- ir iniciatyvos į atsakinges- bai nedaug tematom išga
mas. Žaidimą auklėtoja tu tologija ir gretimi gamtos nes ir daugiau eksponuotas mų, Tėvynės išdavikių, kaip
ri taip tvarkyti, kad kūdi mokslai, jeigu juos pasi vietas skirti moteris ir todėl Solomėja Nėris, kuri, lyg
If you’re past 40, the chances are
kis gautų daugiau galimy renka studijuoti. Dar žymus jos neturėjo progos savo tyčia, pasivadinusi brangios that your breath will be offensive
oftener than that of a young person.
bės lavintis. Žaidimo nauda 1 protinio lavinimo veiksnys gabumus pilnumoj parodyti. mums upės vardu, garbina Fermentation of tiny food particles
caught by partial platės and denpareina nuo tinkamų žaislų yra vaikų darželiai.
Juos Lietuvė moteris ne tik stovi Staliną ir sutinka važiuoti į tures freąuently cause this condition
ir įrankių patiekimo. Tinka lanko priešmokyklinio am greta vyro, bet ji yra jo pa Maskvą parduoti savo Tė vhich you yourself may not detect
būt vvhich is so offensive to others.
tokie žaislai, iš kurių kūdi žiaus vaikučiai. Čia jie pa tarėja, padėjėja, jo bendra vynę azijatams-barbarams, Why not take the easy, pleasant prethat so many fastidious peo
kis gali visko pasidaryti, su liekami dienos metu darže darbė. Sunkiais, kaip dabar, atlikdama tokiu būdu negir caution
ple
ūse
to halt this fermentation—
kombinuoti: namuką, tiltelį, lių vedėjų globai ir moko Tėvynės laikais ji nenusi dėtą Lietuvoje išdavimo Listerine Antiseptic employed as a
rinse. It immediately makes
vežimuką ir kitką. Žaisti mi melstis, žaisti, dainuoti, gąsta, nepalūžta, bet, turė darbą. Jei bolševikų spauda mouth
the breath svveeter, purer, less likely
duodama: lentutės, kartelės, deklamuoti, truputį skaičiuo dama savo tvirtą nusistaty mini kitas moteris, tai daž to offend. Lambert Pharmacal Co.,
S t. Louia, Mo.
voleliai, rutuliai,
ripkos, ti, daryti žaislelius iš popie- mą ir valią, palaiko vyro niausia prieš jų norą ir net
Before Any Date Ute
sviedinukai, trikampiai, dė ros, molio ir kitos medžia ūpą, teikia jam energijos, be jų žinios. Gerai pažįstam
LISTERINE ANTISEPTIC
žutės, kibirukai, kastuvėliai gos. Tai motiną pavaduo drąsos ir vilties, o pati vėl melagingą bolševikų spaudą.
To Make Your Breath Sule et er
ir smiltys. Visi šie žaislai janti ir gera vispusio kūdi
RIGNEY IŠTRAUKĖ SAVO ATIDĖLIOJIMĄ
daugiausia iš medžio. Gata kio lavinimo įstaiga.
vos lėlės, arkliai ir p. žaisti
(Bus daugiau.)
_____________
netinka. Vaikučiai iš žingei
dumo, pažiūrėti, kas yra vi- PLATINKITE ‘ ‘ DRAUGĄ’

MIDDLE-AGED
PEOPLE

Išsijoti pusantro puoduko
miltų su vienu šaukštuku
bakino,
vienu šaukštuku
druskos, vienu šaukštuku
paprikos, puse šaukštuko
muštardo miltelių ir trupu
tį pipirų.
Prie šio mišinio pridėti
pusę puoduko riebalų ir ge
rai išmaišyti. Sutarkuoti
geltonojo sūrio tiek,
kad
pasidarytų pusantro puodu
ko, ir įmaišyti į miltus. Pri
dėti apie du šaukštus van
dens arba tiek, kad būtų
galima padaryti neminkštą
tešlą. Išvolioti tešlą ant mil
tuotos lentos gana plonai ir
supiaustyti pailgais šmote
liais. Dėti ant neteptos kep
tuvės ir kepti karštame pe
čiuje apie aštuonias ar de
šimts minučių.
Šie piragaičiai tinka val
gyti su bulionu arba prie
įvairių salotų.

Murinę soother, cleanses and refreshes
irritated, reddened membranes caused
bv head colds, driving, windj, movies^
close work, late hours. Free dropper
with each bottle. At all Drug Stores.

NEGU

PIRKSITE

MATYKITE MUS!

Žuvis su makaronais
Galima vartoti bile virtą
ar keptą žuvį, bet geriausia
tinka konservuotas salmonas, kurio reikia imti apie
du puoduku. Išvirti makaro
nų tiek, kad būtų trys puo
dukai, kaip išvirs. Dėti ei
lėmis į keptuvę, eilę maka-

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI
MEDŽIAGOS STOGAMS
Finansuojame narni, pastatymą at
pataisymą. — Nieko jmokėti — 3
metai Išmokėti — Apkainavlmas
dykai.

ARTHRITIS

Lietuvis Pardavėjas
Stanley I.itttinas — Verkėjas

eome relief in
Ari
.rthritis dae

Carr-Moody Lumber
Company

to Sulphur deficiency Small
dailv coot. Mon
ey back if no
relief after 30
days’ dosage.
Begia takias
TODAY.

3039 So. Halsted St.
VIC. 1272

YouH>rag|isthMSUL£H<M<APS

D A C IX Lw
| C
l/A

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

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

Tapkite Finansiniai NepriklausomiHl
TAI I DVI/ITC
I AUl T 1x1

I tZ

mQs,l ištaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globojami ir ligi $5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
8K%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

Mokame

MŪSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMĖS REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo,
Vieno Klljentol

Nenuskriandžiant Nei

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

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.

Vasaros Grožybės

Tel. CALumet 4118

3236 So. Halsted St

Jovaras

Gražu tarp žaliuojančios dirvos rugių,
Kad žydinčios varpos ant lauko linguoja.
Gražu, kada kalnas lyg jūra banguoja,
Kad mirga sparneliai margųjų drugių.

V,

Sėdėt tarp sulaužytų sluogsnių uolių. ..,

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

bnANIiI

“every

month”:

Then Read WHY
Lydit E. Pinkham’s
Vegetable Compound Is
Real“Woman’s Friend”!

Gražu, kada žiba karoliai rasų,
Kad saulė iš rūko nuraudusi kįla,
Kad ryto vėsumas truputį apšįla,
Kada ašaros bįra nuo medžio kasų.

Klausytis šnabždėjimo vikšrių lapelių,

Chicago. III.

SICK,
NERVOUS
PDlIlIfV
n

Gražu, kada gėlėmis dengias laukai,
Kai liūdnai kukuoja raiboji gegutė;
Kad skambin ir šneka paukštytė mažutė,
Nuo vasaros vėjų kad šlama miškai.

Gražu tarp pražydusių pievų žalių
Gėrėtis gražybe vingiuotų upelių,

___ _

John Rigney, Chicago White Sox “pitcheris” (dešinėje) praneša drafto boardo, River Forest, nariams, kad jis ištraukia savo prašymą 60 dienų atidėti jo šaukimą ka
reiviauti. Jis pareiškia, kad nori būti pašauktas indukcijai birželio 20 d.

Rome enmen auffer aevere monthly
pain (erampe. bačkache. headache) due
to female functional d isorderi while
other’s nerve* ten d to become upset and
they get croea, restleae and moody.
9 Ro why not take Lydla F. Pinkham’s
Vegetable Compound made eapeetel/g
to help tired, run-dovm, nervnus women to go smlling thm “dlflleult days.'*
Pinkham’s Compound containa no opi*
atea or hablt-forming Ingredients It

i

ronų, eilę žuvies. Į du puo
duku pieno įmaišyti du
šaukštu tirpyto
sviesto,
šaukštelį druskos, ir trupu
tį pipirų, ir užpilti ant žu
vies. Ant viršaus apdėti
šmoteliais sviesto ir apibar
styti duonos trupiniais.
Kepti vidutinio karščio
pečiuje apie valandą.

PIRM

Don’t despair
of relief from
terribie Arthritia achea or
paina. The
NEW Colloidal
lodized Sulphur
eapsules ralled
SULPHO-KAPS
often bring wel-

S

Is made from nature’a own beneflrtal
roota and herbą - each with Its own
•pečio/ purpoae to HELP WOMEN.
Pamous for over 60 years— Pinkham’a
Compound ia the best knovrn and one
of the most e/ferKve “eoman'i" tonica
obtainable. Try it f

I
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Diktatorių "nesutikimai''

DRAUGAS

Dėl pradėtųjų skleistų gandų apie Hitlerio nesutiki

TUK LITHUANIAN DAILY FRIEND
I8S4 South Oakley Avė.
C’hlcaro, Illinois

Publishcd Daily, cxcept Sundays
A member of the Catholic Press Association
Subscriptlons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas” brings best results.

mus su Stalinu, “N-nos” sako:

“Šitie gandai pradėjo labai “tirštėti" nuo to laiko,
kai Anglijos ambasadorius Sir Stafford Cripps sugrį

žo į Londoną. Jisai, esą, išaiškinsiąs visas sovietų

politikos paslaptis.
“Jeigu Crippso informacijomis vaduosis Churchil-

las, tai britai gali skaudžiai išsišokti. To diplomato

DRAUGAS

vaizduotė yra labai turtinga. Darbo Partija prieš tre

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Trenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėsc: Me
tams — $6.00; Pusei Metų - $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam VA 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.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.
Lietuvių katalikų (licnraSčio “Draugo” rėmėjams lr skaitytojams
siunčiu sveikinimus tr geriausius linkėjimus!
Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodama*
apie įvairius katalikams {domius dalykus, bet nurodo tikėjimo tio.
sas, gina lr saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugarlopal tspadaugėja JOaų katalikiško dienraščio skaitytojų skal* AMLETO GIOVANNI CICOGNANI.
LaotUrea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Rusija

fantastišką “liaudies valdžios” planą”.

ša,

Džiaugiasi
Liberalų laikraštis “D-va” džiaugiasi p. Jurgelionio

“Tėvynės Balsu” sakydamas:
“Reikia pripažinti, kad šis Jurgelionio laikraštis

žymiai

prisidės

prie

atliuosavimo Susivienijimo

iš

tos klikos glėbio, kuri organizaciją valdydama taip

“nuvaldė”, kad pagaliau pradėjo griebtis visokių “e-

Amerikos

riai šiomis dienomis pasko

Yra kartota jau šimtų-šimtais kartų,

lino Rusijai 50 milijonų do

Kad meilikauti ir žalinga ir koktu,

pinigais

Tais

užmokėsianti

Rusija

Bet meilikautojas dažnai širdyje vietą turi.

Valsti

Suv.

joms už amuniciją.

Varnelė, kažinkur suradus kąsnį sūrio,

Ramiai tupėjo aukštame liepe

•

Jurgelionis nurodo”.

St. Louis, Mo. pasibaigė de

Laputė tuo tarpu visai arti ten bėgo.

Mat, tautininkai tikisi, kad Jurgelionis, vakarykštis

mokratų partijos konvenci

Laputė sūrį mėgo

Tik kažko užsimąstė, o sūrį saugojo snape.

socialistų šulų draugas, su savo laikraščiu daug padės

ja.

“apvalyti” SLA nuo socialistų vadovavimo. Jurgelionis

VVilson išnaujo suvažiavusių

Sustojo — mato sūrį.

duodąs viltį, kad:

delegatų vienbalsiai nuskir

Neleisdama tuščiomis laiko,

“Tautinė srovė, rimtai žiūrėdama į SLA ateitį, tu

tas kandidatu į S. V. prezi

Prislinko atsargiai ir žiūri

ri progą atgrąžinti organizaciją į tas rankas, kurioms

dentus. Dabartinis vice-pre-

Akis įsmeigusi į varną

zidentas Marshall

Paiką:

priklausė,

dabar,

kada atėjo Laikas

Dabartinis prezidentas

taip pat

išnaujo nominuotas...

Taigi, ar neteisingai sakoma, kad kai kada ir “blo

gas išeina į gerą”.

Ir tarė lapė varnai taip tyliai,

Padalinimas

Meiliai:

sosto įpėdinis,

“O, kaip atrodai tu dailiai!

feldmaršalas

Hindenburgas

O kas kaklelis, kas akytės!
Aš šito grožio anei kaip“nestengčia aprašyti!

ir kunigaikštis Biulovas pri-

sumanymui

Lenkiją

Lietuviai negali nė pasijudinti. Už mažiausį sujudėji

Vokietijos...

“Darbininkas” rašo:

Lenkijos...

Vokietijos

jaučia

Ketvirtasis Islamo "globėjas"

Ir skanų sūrio kvapą jautė.

Būtų gerai užkąsti — žarna gainioja žarną.

•

yra 700,000 kariuomenės ir tūkstančiai GPU agentų.

siai kankinami.

(Iš J. Krylovo).

bankie-

Ir rengėsi pietauti,

mija Lietuvą okupavo. Nuo tos dienos okupuotoji Lie

mą yra areštuojami, į kalėjimus grūdami ir žiauriau

<•£

»

VVilsonas nuskirtas kandi
datu į S. V. prezidentus.....

zacijai dirbti norinčių ir mokančių asmenų sąrašą
sudaryti ir eiti prie tikslo rimtai”.

menėje ir GPU agentuose. Mažoje Lietuvos teritorijoje

Varna ir lapė

konomijų”, bet ir jas iš kito galo ėmė vykdyti, kaip

Vakar suėjo vieni metai, kai raudonoji Rusijos ar

kančią. Visas kraštas yra paskandintas Rusijos kariuo

kad

lerių.

bės.

kenčia nesvietišką

A-

dolerių... Laikraščiai prane

“Reikia tik rimtų, padorių, visuomenei ir organi

ir pavergtoji lietuvių tauta

iš

pasiskolino

merikos bankų 50 milijonų

šluoti sauvališką ir savanaudę kliką iš SLA vadovy

Vieni metai kryžiaus keliu

(“Draugas”, birželio 16 d.,
1916 m.).

jetą metų pašalino jį iš vykdomosios tarybos už jo

Susivienijimas

tuva

1941

padalyti

tarp Austrijos

ir

O tos plunksnelės, o snapelis!
Spėju, kad tavo dangiškas balselis!

Pragisk miela! O ką, sesute,
Jei prie to viso tu turėtum balsą gerą?

Rockefellerio fondas šelps

Tikrai tuomet geisčiau tau tapti

“Ketvirtasis islamo mėgėjas — Hitleris jau vadi

Lietuvą... Lietuvių centraiis

Paukščių karaliene!” Čia užbaigė laputė.

komitetas Rusijoje gavo nuo

Nuo pagiros dainų juoda visai išgvero:

tančių lietuvių jau yra išsiųsta į gilumą Rusijos — į

namas “protektoriaus protektorium”, kitais žodžiais,
Mussolinio viršininku. Iš visų keturių* jis gali išeit

Juozo Gabrio telegramą, kad

Jai sukėsi galva ir džiaugsmas gerklę spaudė....

Sibirą ir kitur. Išsiųstųjų tarpe yra buvęs ministeris

sėkmingiausiu. Tiesa, jis pertoli nuo Vokietijos nu

Rockefellerio

Suriko — sūris liapt, o lapė kapt jį —

pirmininkas Merkys, jo pavaduotojas Bizauskas

(bu

žygiavo, bet turi naują susisiekimo kelią, būtent, oru,

žadėjo pasiųsti maisto į Lie

vęs Amerikoje Lietuvos atstovu), užsienių reikalų mi

kuriame jis kol kas vyrauja. Taip pat moka sau iš

tuvą. Visos kliūtys esančios

nisteris Urbšys ir visa eilė kitų įžymiausių Lietuvos

dirbti susisiekimą ir sausu keliu. Tam tikslui nerei

prašalintos...

žmonių.

kalauja nė islamizmu apsimesti, nes turkai ir persai
ir taip prieš jį dreba. Tik Irake mėgino islamizmu

Sprogimai ir gaisrai ra-

operuoti, sukeldamas prieš Angliją dalį jo gyventojų,

nevėžyje... Viename Panevė

bet tai jam bent laikinai nepavyko. Tačiau tas nepa

žio priemiestyje sprogo po

sisekimas neeutramdė jo ryžtingumo. Jis turi pasiža

žeminis

bojęs prancūzus, kurie bejėgiškai leidžia vokiečiams

Virš 50 kareivių užmušta ir

Sirijoj šeimininkauti, žodžiu, Mussolinio “protekto

sužeista.

Lietuvos kalėjimuose jau nebėra areštuojamiems lie
tuviams vietos. Visi kalėjimai perpildyti. Virš 10 tūks

Iš lietuvių visi turtai yra atimti ir Sovietų Sąjungai
pavesti. Daugelis tų turtų buvo sudėta Amerikoje ir

vienokiu arba kitokiu būdu perkelta Lietuvon. Turtin
gesnieji žmonės ne tik kad nunuoginti, bet ir į gatvę

išmesti — jokio darbo jie gauti negali. Jeigu kam duo

da kokį nors darbą, tai tas darbas yra apmokamas taip,
kad žmogus negali uždirbti daugiau, kaip duonos sva

rą į dieną. Sunkiausi darbą dirbdamas, mišką kirsda

mas, arba akmenis versdamas, vyras uždirba nuo rub

lio iki dviejų rublių į dieną. O duonos svaras kainuoja

rius” nepalyginamai britams pavojingesnis už susmu-i

fondas

parako

tikrai

sandėlis.

Dažnai ir gaisrai

būna Panevėžyje.

Neseniai

Ir lapę vėjai gaudė.

J. Martinaitis.
sudegė benzino sandėlis. Ke
lias dienas prieš tai nuo ug

sirinkimas

nies labai nukentėjo kariš

vakare. Rašt. E. W. Mikutis

įvyks pirmadie

nį, birželio 16 d., 8 valandą

kųjų automobilių garažas ir

šalia jo sandėlis miltų...

Jei nori

savo

giminei,

draugui padaryti malonumą,
Cicero. — Visų Šventųjų
draugystės priešmetinis su-

užsakyk jam dienraštį ‘Drau
gft’-

kusį fašistų vadą. Britai negali to nežinoti, nes jau
ne kartą buvo jo sužaloti. Visomis pajėgomis jie ruo
šiasi Hitlerį atremti. Ar jiems tai pavyks? Spėlioti

neišsimoka. Vetčiau valandžiukę palūkėti”.

Uncle Sam, būk atsargus, Hitleris pasirengęs stumti..

pusantro rublio, cukraus svaras 10 rublių, sviesto —
15 rublių, ir t.t.

Ūkininkai yra netekę t'eisių prie savo ūkių, bet yra

apdėti dvigubais mokesčiais ir nepakeliamomis kontri
bucijomis. Jeigu kuris neišgali mokesčius užmokėti arba

Apie Londono svyravimą
Brooklyno lietuvių katalikų savaitraštis “Amerika”

Stalinui kontribucijų pristatyti, yra išmetamas iš ūkio,

pastebi, kad iš Londono pranešta, kad stengiamasi pa

apšaukiamas sabotažniku ir paliekamas badu mirti ar

gerinti Londono ir Maskvos santykius. Pradžiai anglai

ba išvaromas į Sibiro kapus akmenų skaldyti ir ko

padarę vieną nuolaidą: jie sutikę grąžinti į užgrobtas

munistiškose rankose savo gyvenimą baigti.
Komunistų atimta iš lietuvių industrija ir visokia

Baltijos valstybes 350 jūrininkų, kurie pasiliko Angli
joje birželio viduryje. Šie jūrininkai su 20 laivų pasili

gamyba bei prekyba yra 75 nuoš. suardyta ir į chaosą

ko Anglijoje, kai raudonoji armija įžygiavo į Lietuvą,’

įvaryta. Kraštas nebeturi krautuvėse prekių ir stipriai
jaučia maisto stoką — ergo ligas ir eventualį badą.

Latviją ir Estiją.

t

Nežiūrint visų persekiojimų ir kančių, lietuviai ru
sams okupantams nepasiduoda ir visur ir visokį pasi

priešinimą jiems reiškia. Nors visi laikraščiai ir visos

organizacijos, įskaitant skautus ir vaikų kliubelius, yra
uždaryta, tačiau žmonės randa galimybės bent mažais

būreliais ir įvairiomis žiniomis pasikeisti. Rusai, šitą
žino ir už tai žmones nepaprastai skaudžiai baudžia ir

terorizuoja. Iš priežasties visokio teroro ir kankinimo

jau daugelis žmonių yra nuėję į kapus ir daugelis išėję
iš proto. Tačiau tas žiaurumas lietuvių patrijotižkumo

nemažina, bet didina. Lietuviai yra pasiryžę kovot už
savo laisvę ir nepriklausomybę iki pergalės ir laimėji

mo.

Maskva tuojau reikalavo, kad Lietuvos, Latvijos

ir

Estijos laivai būtų atiduoti Sovietų Sąjungai, kad jūri
ninkai būtų išsiųsti į bolševikų užgrobtus uostus. Mask

va reikalavo ir tebereikalauja, kad Anglija pripažintų
Lietuvos, Latvijos ir Estijos užgrobimą. Po ilgų reika

lavimų, anglai, matyti, susvyravo. Jie sutiko paaukoti
350 jūrininkų ir <ieną laivą nežinia kokiems laimėji
mams iš Maskvos gauti.

Atsižvelgiknt į tai, tas pats laikraštis rašo:
“Sis Anglijos žygis yra labai skaudus smūgis, vi

siems tiesą, laisvę ir žmoniškumą gerbiantiems ir my
lintiems žmonėms. Tai yra skandalinga nuolaida ti

roniškai Maskvai, norinčiai pavergti visas tautas. Tai
yra dėmė Anglijos užsienio politikai ir jos daugeliui

pastangų laimėti dabartinį karą.

Daugumoje Amerikos lietuvių kolonijų vakar įvyko

“Lietuvių amerikiečių organizacijos turėtų aplan

masiniai susirinkimai, kuriuose priimta griežti protes

kyti savo Laiškais ir protestais Anglijos ambasadorių

tai prieš okupantų žvėriškus elgesius su Lietuvos gy

lordą Halifaxą. Anglija labai skaitosi su amerikiečių

ventojais ir taip pat prieš pačią okupaciją. Gausingų

viešąja nuomone. Tad ir reikia anglams parodyti, kad

susirinkimų dalyviai panaujino savo ryžtingumą dirb

jų vyriausybės žygiai labai sekami, kad lietuviai a-

COMMUNNAZI

ti. kovoti ir aukoti Lietuvos išlaisvinimui iš baisių bol

merikiečiai nuosekliai budi pavergtųjų Baltijos val

3Tfc.lKEK

ševizmo nasrų.

stybių teisių sargyboje. Nepagailėkime savo balso!”

V/r/*r
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Alia Rachnianpva

PARSIDUODA PASLĖPTAS TURTAS!

Studentai, Meilė Ir Ceka

ANTANO LALIO

LIETUVIŠKAS-ANGLIŠKAS

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

■

ir

Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys)

ANGLIŠKAS-LIETUVIŠKAS

Fedozija Stepanovna mums net parodė Serjoškos
laišką, parašytą storame, brangiam rašomajam popie
riuje, kuriame buvo įspaustas herbas.
— Ir viskas iš rūmų! — pastebėjo ji išdidžiai. —
Jis rašo, kad rašomojo popierio dabar turės užtektinai
visam gyvenimui, ir tai su įvairiais herbais!
— Dabar, — įsikišo mano tėvas, suraukęs kaktą, —
man rodosi, kad mūsų studentai jau nė kiek nesiskiria
nuo paprastos gatvės minios.
— Ir aš taip manau, — pridėjo Vasilijus Ivanovičius; — bet tik palaukite, kol jis parvyks namo: tada
bus menki juokai! Plėšimas yra plėšimas ir plėšimu
liks! O ši pasenusi kupranugarė čia sau sėdi ir tuo dar
džiaugiasi!
Vargšei Feodozijai Stepanovnai jos vyro žodžiai
visai numušė ūpą, dėl to pusryčiai praėjo neįdomiai ir
net nuobodžiai. Galop Vasilijus Ivanovičius dar pridūrė:
— Mano Serjošką jie išrinko darbininkų ir kareivių
atstovu. Ką jūs pasakysit į tai?
— Aš visai nesuprantu jūsų Serjoškos! — atsakė
mano tėvas rūščiai.
— Ir aš ne. Bet kaip ten bebūtų, tačiau vogti aš
jo nemokiau, — atsakė Vasilijus Ivanovičius su kartu
mu ir patempė lūpą.

ŽODYNAS
Trečias, Išnaujo Taisytas ir Gausiai
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 Lietuviško-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
.
("Draugas" Acme telephoto)
Apatinis vaizdas: Senato pirmininkas viceprezidentas H. A. Wallace sveikina sena liais, ir parduodama už prienamą kainą.
Žodyno ir kitų knygų reikalais kreipkitės prie:
torių James Byrnes dem. iš N. C. (kairėje),jo generalinis solicitoris F. Biddle (dešinė
je) ssveikina generalinį prokurorą R. Jacksoną. Byrnes ir Jacksoną prez. Rooseveltas
"D R A U G A S"
paskyrė vyriausiojo teismo teisėjais. Sveikinimai vyko senato rūmuose gavus prezi
2334 So. Oakley Ave.
Chicago, Illinois
dento pranešimą.
'
Tel. CANAL 8010

Darbas, pasiaukojimas ir kova
Rašo

Dr. Pranas Šacikauskas

Didžiųjų pasaulinių sukrė mis, sunkumais, kurie kilda-: budinti, kaip pastangą išsiBalandžio 7 d. timų sukūry praėjo die vo dėl to, kad vienas ar ki Į skirti iš kitų aplinkinių tau
Šiandien staiga mirė Grigorijus Petrovičius Dmitri- na, kada smarkiau suplakė tas iš aplinkinių veiksnių tų tarpo į atksirą savo liejevskis, Vadimo dėdė, vieno vietos mašinų fabriko direk kiekvieno lietuvio širdis, ne- nenorėjo Lietuvai pripažin- tuvišką vienetą ir tą vienetorius. Jo žmona, gydytoja, paskambino man telefonu ir žiūrint, kas darytųsi ap- į ti kurios norint jos gyvy- tą padaryti tiek įvairiu, turpaprašė, kad netrukus pas ją ateičiau. Aš maniau, kad linkui. Toji diena — bir- j binės teisės. Būdami negau- tingu, kad bent kam iš mūją rasiu baisiausiai susikrimtusią ir nusiminusią, bet ji želio 15-toji. Toji diena yraį si tauta, būdavome, gal būt, sų išnyktų ir mintis apie
mane pasitiko su ramiu, net giedriu veidu. Aš atsimi krauju ir liūdesiu įrašyta • vienas kitas iš mūsų apnin- Į kitokius kelius. Mes remianiau Vadimo žodžius, kuriais jis pavadino ją akmenine lietuvių tautos širdin, bet kami kartais abejonės, ar mės teise, teisingumu, mes
“moterim.” Ligi tol su ja buvau beveik nepažįstama ir drauge taip pat didžiausią verta iš viso tiek kovoti ir atkakliai gynėme, giname,
dėl to nustebau, kad ji paprašė kaip tik mane.
ją viltim nužymėta. Nes tiek aukotis tam, kad išlai- j ginsime mūsų teises į savo
— Aš apie jus girdėjau tiek daug gero pasakojant, kiek metų mes liūdėsim bir kytume savo atskirumą ki- tautą į savo žemę, į savo
iš mergaičių ir iš Vadimo, jog tik į jus ir noriu su sa želio 15-tąją dėl Lietuvos, , tų tautų tarpe, ypačiai, kad kraują. Mes taip pat lojavo prašymu kreiptis. Aš noriu jus paprašyti, kad apie tiek kartų semsimės vilties,' aplinkui mūsų matėme gau- liai vykdėme, vykdome
ir
mano mirusį vyrą parašytumėt nekrologą.
kad pagaliau liūdesys virs sias, galingas ekspansijos vykdysime tas pareigas, ku
Tokio prašymo aš niekuomet nelaukiau, ir dėl to džiaugsmu ir mes savo tik- kupinas tautas. Galėjo ras- rių turime iš bendros ir su
jis man pasirodė labai keistas.
rąją Tėvynę Lietuvą laisvą tis, gal būt, mūsų tarpe vie tartinės tarptautinės teisės.
— Bet aš jūsų vyro beveik nepažinojau! — atsakiau įr nepriklausomą atkovosi nas kitas tokios kovos nu
Mes, lietuviai, gyvendami
aš nustebus. — Be to, o ką aš turiu rašyt ir kaip visa me. Lietuviui įgimtas tikė- vargintas, tokio nuolat pa užsienyje, laisvose šalyse,
tai padaryti? Juk aš savo gyvenime dar nė karto ne jftnas teisės ir teisybės ga vojingo gyvenimo
pailsin Amerikos kontinente, esa
krologo nesu rašiusi.
lutiniu
laimėjimu
davė tas, kuriam nedaug tetrū me laisvi ir prisiekiam lais
—r Jūs mokėsit tai geriau padaryti, negu kas kitas! mums jėgų savo laiku skau- ko, kad būtų ėmęs svajoti. vę apginti. Mūsų laisvė per
— atsakė ji man neleidžiančiu prieštarauti balsu. — Ne dų Lietuvos laisvės ir nepri- gal net ir susvajojo
apie brangią kainą atpirkta, kad
krologui reikia pirmiausia širdies, o tai jūs turite. Rei klausomybės netekimą pa ramų priebėgos uostą, žino jos galėtumėm išsižadėti, ir
kalingas bijografijos datas pasakysiu aš pati, — ir ji kelti be mirštamosios despe ma, svetimuose vandenyse. todėl, kad ją iškovoti (at
įdavė man visą krūvą popierių, laikraščių iškarpų ir racijos, be viltiško rankų
Ir toks, susilpnėjęs, turi vaduoti), turime atsiminti
diplomų.
nuleidimo ir atsisakymo nuo progos šiandien įsitikinti, tris dalykus, darbą, pasiau
— Žinote ką, kuo aš džiaugiuosi? — kalbėjo ji to tolimesnės kovos. Visi žmo kad iš tų priebėgos uostų, kojimą ir kovą. Mes turi
liau. — Kad, būtent, Grigorijus Petrovičius mirė kaip nės, visos tautos pirmiau-j apje kurjuos jįa susvajoda- me kovoti, nes į mūsų Lais
tik po revoliucijos. Jis mylėjo liaudį ir nekentė cariz siai rūpinasi savo ateitirųi. į vo dabartinis okupavimas vės Rūmus klastingai įsi
mo daugiausia už viską. Jis žmonėms buvo paskyręs vi Todėl ir mes visų savo inte-1 įr gyvenimas po svetima brovė įnamis ir viską užė
są savo gyvenimą, ir tai darbininkai supranta visai resų priekin statykime sa- apsauga” mūsų tautai, mū mė. Mes kantrūs buvome,
puikiai, šiandien pas mane buvo atėjusi delegacija ir vo skaudžiausią ligi šiol ne- Sų kraštui ir jam pačiam bet per ilgai, ir, gal būt,
prašė, kad jį palaidočiau raudonam karste ir apdėčiau pagydomą žaizdą
atgau yra nepalyginamai sunkes- greit teks parodyti prie
ti laisvę ir nepriklausomy nis, nei savoje valstybėje. šams, kaip mes mokame
raudonomis gėlėmis. Ir aš su tuo mielai sutikau.
Aš iš arčiau įsižiūrėjau į jos aštrų, gražų veidą bę ir išvaduoti mūsų Tėvy- Šiandien mūsų visa tauta savo garbę ginti. Budėkime
Trumpai kirpti plaukai pridavė jai vyriškų charakte- nę iš okupantų rankų. Lais nustojo visko, neteko pasto- tr būkime kovai pasiruošę,
rio, kurį dar padidino rūbai ir tamsi bliuze su vyriška vė ir nepriklausomybė mū- gių, neteko maisto, netekę Kaip mūsų rūmuose įnamis
apikakle.
sų Tėvynei Lietuvai buvo iš- tėvynės, vargsta dalis sve- skriaudžia pavergtus broNors ir kaip stengiausi ją įtikinti, kad aš visai ne- plėšta apgaulingu
būduu tur ir, labai apgailėtai, kad liūs, taip sode, žydinčiam
moku ir nesugebėsiu jokiu būdu nekrologo parašyti, bet — jėga, sulaužant pasira-_ (jar ejna vjenį prješ kitus, prie Nemuno, prie jūros,
ji tik paprastai įdėjo man į aktų papkę popierį ir pa
sutartį, ir mūsų kaltė liekas mus neverčia, čion kaimynai piktą sėja, dejuovedėjo ikidurų. Taigi, dabar turiupareigąparašyti ne- buvo tik- toji, kad mes, akiaiBvose
Amerikos šalyse, ja mūsų broliai ir šaukiakrologąapie žmogų, kurio
iš tikrųjų visainepažinau.
lai laikėmės neutralumo tei- kitg kitą naikinti tam, kad si pagalbos; jų šauksmas
šių ir buvom persilpni anuo- tretieji iš to turėtų laimi- mus pasiekia. Turėsime juos
|
Balandžio 9 d. met ją jėga atsiginti iš kjQ Tačiau turime saugotis, vaduoti, mokėkime kovoti!
Mūsų poetas, Arkadijus Zelinskis, šiandien man at- į gruobuonies. Tačiau mate- ka(j nenutoltume nuo to dva
Lietuviškoji nuomonė pra
nešė iškvėpintą voką, kuriame buvo didelėmis, viena rialių jėgų silpnumas nereiš gjnįo baltinio, kuris gali at- deda daugiau įsigalėti plamūsų tautai ir valsty- tesnėje masėje, pradeda
prie kitos suglaustomis raidėmis parašyta mano pa kia šventųjų teisių išsižadėjimą.
Atvirkščiai,
teisė
ir
.
,
j___ =
—i._ <žmonių
___ —;lw
vardė.
bei laisvę ir _____________
nepriklausomy- Idaugiau
aktyvių
pri
yra
tam
pasauly,
kad
apsaubę.
sidėti. Grįžta daugumas tų
— Ar tai jūsų poezija? — paklausiau.
gotų
silpnesnį
nuo
stipres

Mūsų idealai glūdi lietu lietuvių, kurie ligi šiol vis
— Ne, tai jums laiškas! — atsakė jis, padaręs ypa
niojo
sauvaliavimo.
Jei
tei

vybės
plotmėje. Todėl mes dar skeptiškai žiūrėjo į lietingai poetišką ir drauge juokingą grimasą, kuri visai
sė
šios
savo
svarbiausios
negalime būti šalininkai tų tuvių tautinį ir patrijotinj
netiko prie jo mažyčio, lyg lėlės, veido.
pareigos
neatlieka,
tai
ji
į,
vairia8palvių internaciona- judėjimą visame pasaulyje.
įvairiaspalvių
— Man? Jūsų laiškas? Lyg jūs negalite man to
jau nėra teisė ir jos pats lizmų, į kuriuos dažnai lie- Bet, deja, reikia prisipažinpaties pasakyti žodžiu? — paklausiau nusistebėjusi.
— Yra daiktų, kurių negalima išreikšti žodžiais. buvimas pasauly būtų betik tuvi; ^ėggta Uip 'lengvai ti kad Pietų Amerikos Lie
atsikreipti. Suklumpa tokie tuvių Kūnas yra labai su
Juos reikia tik parašyti, — atsakė jis pro nosį, taip, lyg slis ir beprasmis.
Dvidešimts
dvejus su lietuviai, nes jie hueina dėtingas. Daug veiklių vi
būtų sirgęs sunkia sloga. — Prašau, o vietoj atsakymo
viršum
naujos
nepri- prieš prigimtį. Todėl mūsų suomeninįų pajėgų nėra
jūs pasakysit man vieną žodelį: taip arba ne!
klausomybės metus buvo politikos tikslą turime da- Dalis įsikalę fanatišką, ne

jBua daugiau.),

Lietuvai paženklinti

kovo- bar, turėsime ir ateity pa- perkalbamą

tikėjimą,

tik Maskvoje “saulė teka.”, davimas progos (auksinės)
Jų buvę “bendro fronto “penktakojams” užimti svar
draugai” per 22 metus šmei- bias pozicijas, kurie sėja ne
žę Lietuvą ir panieką maty apykantą tarpe išeivių lais
ti pripratę, dabar nesioren- vose šalyse ir dažnai juos
tuoja ir neranda savyje rei demoralizuoja — tempia
kiamos Tėvynės meilės. Da ant savo kurpalio ir daro
lis ištautėjo, arba gyvena juos nesukalbamais fanati
“zoologiniu” gyvenimu. So kais.
vietų Rusija finansuoja neGyvenimas moko. Pasiimkuriuos “parsidavėlius-judokime iš jo nors vieną pa
šius;” kurie — vieni spaus
moką. Per kovą,dėl Lietuvos
dina propagandinius
laik
Nepriklausomybės
metų
raščius, — kiti tarpininkau
(1918-1919 metų)
ilgokai
ja pasaulinėje spaudoje ir
bartasi, svyruota, bet, ga
stengiasi kenkti visiems ge
liausiai buvo sukurtas Vyk
riems Lietuvai vaduoti dar
domasis Komitetas, kuris ii
bams. Mūsų Tauta kol kas
padėjo Lietuvos reikaluose
vis dar ko tai laukia ir jo
kio propagandos biuro ne Taikos Konrerencijoje Pary
turi. Tai yra didžiausias žiuje. Dabartės tą trūkumą
mūsų neapsižiūrėjimas
ir turime stengtis pašalint'.
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Laivas Išplauks Iš NAVY PIER 9:30 Vai. Ryte
(Chicagos Laiku)
Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare
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MISSOURI VANDUO UŽLIEJO FAKMAS

IZVIESTIJA" APIE KOLCHOZUS SOV. RUSIJOJ

Sovietų Sąjungos oficio
zas ‘Izviestija’ įsidėjo straips
nį, kuris pačių komunistų
lūpomis nupasakoja, kas da
rosi sovietiškuose kolcho
zuose. Pasak laikraščio, nuo
1939 m. liepos 1 d. prie kol
chozų pradėta steigti specialiniai gyvulininkystės ūkiai. Juose 1940 m. rugsėjo
1 d. buvę 3,3 milijonai ra
guočių, 400,000 kiaulių ir 3,5
milionų avių ir ožkų. Tačiau
tie ūkiai iki šiol neturi tin
kamų pastatų, todėl, kaip
sako “Izviestija”, “tūkstan
čiai jaunų gyvulių žuvo .
Ketvirtajai avių daliai, penk
tajai daliai kiaulių ir pusei
raguočių kolchozuose nesą
jokių tvartų. Todėl, pav.
Maskvos ir Leningrado sri
tyse gyvuliai paliekami ar
ba iš lentų sukaltose prapučiamose daržinėse, arba net
stačiai naktį paliekam; po
plynu dangum. Valdžia tvar
tams statyti paskyrusi 140
milionų rublių, tačiau vie'rnės rajoninės organizacijos
visiškai nesirūpinančios, ro
dei tam reikalui tebuvę iš
leista 66 milionai rublių. To
liau “Izvestija” tvirtina, kad
esą
tūkstančiai kolchozų
(virš tūkstanties tiktai Le
ningrado rajone), kultuose
nieko nepadaryta, kad žiemą
gyvuliai galėtų būti laiko
mi pritaikintuose tvartuose.
Daugelyje vietų nesą darbą
suprantančių technikų
ir
statybininkų, bet svarbiau
si tokio apsileidimo priežas
tis esanti ta, kad neparuoš
ta statybinės medžiagos.
Vietose nesą nei medžio (o

Turtas Virš$6,000,000.00

sovietų Rusijoje yra milio
nai hektarų miško), nei ge
ležies, nei plytų. Vielinės or
ganizacijos visiškai nesirū
pinančios, kad miško būtų
paruošta vietoje. Tt’p pat
plytinės neveikiančios. Vie
tinės organizacijos, rankas
sudėjusios, laukiančios, kad
viskuo jas aprūpintų cent
ras.
Ta proga primintinas vie
no čekų diplomato patyri
mas sovietų Rusijoje. Va
žiuodamas automobiliu, jis
Maskvos rajone po atviru
dangum pastebėjęs sukrau
tus raštinės stalus, spintas,
kėdes ir kitokias raštinės
reikmenis. Susidomėjęs, kad
atviram lauke sukrauta tiek
daug raštinės baldų, čekų
diplomatas pradėjo teirau
tis, ką visa tai reiškia. Di
džiausiam jo nustebimui,
jam buvo papasakota tokia
pikantiška istorija. Toje vie
toje turėjo būti pastatyta
didelė įmonė. Pagal sodietiš
kus “planus”, statyba buvc
pavesta vienam trestui, o
raštinės baldai — kitam.
Pasirodė, kad baldų trestas
dirbo “stachanoviškai”, tad
laiku baldus pagamino. Tuo
tarpu statybos trestas nieKo
laiku neatliko, tad įmonės
namai nebuvo pastatyti. Bet
baldų trestas vis deiio pri
statė į vietą pagamintus
baldus ir juos stačiai iškro
vė po atviru dangum. Taip
raštinės stalai, spintos ir
kėdės gulėjo laukuose ir lau
kė, kol statybos trestas pa
statys įmonę...

Pavergtosios Lietuvos Gyvenimas
Faktų Šviesoje
Panaikintas Lietuvos
Raudonasis Kryžius

Pirmadienis, birž. 16, 1941

tai humanitarinė įstaiga bu
vo palaidota.

Maskva davė daktarui
Garmui įsakymą tuojau pat
Bolševikų okupacijos pra-1
paruošti naują Lietuvos Rau
džioje Lietuvos Raudonasis
donojo Kryžiaus statuto pro
Kryžius raudonųjų rankų
jektą pagal sovietiškojo R.
nebuvo ypatingai paliestas.
Kryžiaus pavyzdį. Visas Rau
Okupantai pakeitė tik Raud.
donojo Kryžiaus įstaigas
Kryžiaus vadovybę, būtent,
(ligonines), vaistines, gai
vieton dr. J. Aleknos pirmi
lestingųjų seserų kursus ir
ninku paskyrė dr. Garmų.
kt.) reikėjo perduoti susoAtrodė, kad R. Kryžius ga- ■
vietintosios Lietuvos val
lės ir toliau normaliai -veik
džios įstaigoms. Lietuvos
ti. Tačiau šios viltys nepa
Raudonojo Kryžiaus centro
sitvirtino. Kiekviena sovie
tarnautojų skaičius turėjo
tiškos okupacijos diena ne
būti sumažintas iki 15 žmo
šė vis daugiau neaiškumų.
nių. Tuo pat metu buvo įsa
R. Kryžius, kaip ir dauge-1
kyta uždaryti jaunimo Raud.
lis kitų humanitarinių įstai-Į
Kryžiaus organizaciją
ir
gų, įkliuvo į užburtąjį sovie
laikraštį “Žiburėlis”. Centro
tiškos santvarkos ratą. Dar
ir skyrių vadovybę buvo įbo disciplina pakriko, pra sakyta “rinkti” pagal sovie
dėjo pristigti vaistų ir tvar tiškus metodus, t. y. daly
stomosios medžiagos, o li vaujant tik bolševikų par
gonių skaičius diena iš die
tijai ir sovietinėms profe
nos vis didėjo. R. Kryžius sinėms sąjungoms, o pats
kreipėsi į Sveikatos komisa
Lietuvos Raudonasis Kry
riatą, kuriam jis buvo lai žius perėjo Maskolijos —
kinai subordinuotas, ir pra Raudonojo Kryžiaus žinion
šė nurodymų, kaip toruose
sąlygose jis turi veikti. Ta
čiau jokio atsakymo nega
vo. Matyti, ir pats komisa
Kazlų valsčiuje buv. Ak
menių, Daustorių ir Adosišriatas nežinojo, ką daryti.
kių dvarai sujungti į vieną
Pagaliau, šių metų vasa
ir iš jų padarytas soveho
rio pradžioje pirmlninaas
zas 600 ha didumo.
dr. Garmus nuvyko į Mae.rvą. Kaip ir galima buvo
Kas myli savo vaikus, tas
laukti, ši brangi lietuvių tau baudžia ir save. — Bacr-Oos

Didelis sovehozas

Apart Apsaugos, Turime O i 7c
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ATSARGOS FONDĄ Viršurrl JįuUUiUU
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONDS
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LOAN ASSOCIATION ofChicaj*
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

4192 Archer Avenue
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Skaitykite Katalikišką Spaudą
OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

- •- -■ - . «•> «<■»
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(“1 )ruug«ts“ Acine tc»ephoto)

Farmos mašinerijos Kickapoo Island, ar ti Leavenvvorth, Kas., stovi kaip paliktos,
kaip Missouri upės vandenys užliejo plačia sias žemumas. Dideli nuostoliai padaryta
derliams.

Valys komunistus
iš CIO vadovybės

Kur yra Telšiai?

Iš Lietuvos šią savaitę ir
vėl atėjo keli laiškai, žmo
nės labai atsargiai bet drau I LCS ANGELES, birželio 13
ge ir labai skaudžiai skun d. — Skaičius žymesniųjų
džiasi nepakeliamomis gyve Į CIO pareigūnų pakviesta į
nimo sąlygomis po žiauriu Los Angeles. Jie atvyksta
rusų jungu. Ant vieno laiš kviečiami Richard T. Franko uždėtas Telšių pašto ant kensteen, kad padėtų išva
spaudas. Anksčiau nors ženk lyti Californijos United Au
lai ir būdavo rusiški, tai to Workers vadovybėje esan
antspaudos dar buvo lietu čius komunistus.
viškos. Dabar jau ir antspau
Frankensteenas, CIO avia
dos rusiškos, ir žodis “Tel cijos dalies nacionalis vadas,
šiai” parašytas rusiškomis radio kalboje pareiškė, jog
raidėmis. Žodis žodin įvyko jų tikslas yra “išvalyti ko
tai, ką mes rašėme anksčiau munistus iš tų pozicijų, ku
— grįžo graždankos gadynė. riose jie galėtų dominuoti
Daugelis “draugų” mus dėt CIO nusistatymams” organi
to koliojasi, ruskius ir rus- zuojant darbininkus.
kes gynė, sakė, kad rusai
nevers savo kalbos atsisa PLATINKITE “DRAUGA
kyti ir jų vartoti, Lietuva
yra nepriklausoma ir t.t.
Dviejų Metų Mirties
Sukaktuvės

Naudokitės pilnesniu
"Draugo" patarnavimu

Ar reik pašto ženklelių?
Ar norit, registruoti lalSKą,
išpirkti “Money Order”, addrausti siuntinius? Kreipki
tės į “Draugo” raštinę!
Ar reik notaro parašo ar
ba antspaudos? Ar gavote
iš valdžios kokias nors blan
kas, kurių visiškai nesu
prantat? Kreipkitės į “Drau
go” raštinę!
Ar reik kokio nors verti
mo anglų ar lietuvių kalbo
je? Kreipkitės į “Draugą ,
2334 So. Oakley Avė., Chiea
go, III, Canal 8010.
*1*1 3XXlAVJVn asotlrf
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PETRAS BLIUDIS
Jnu sukako du metai, kai ne
gailestinga mirtis atskyrė IS
mūsų tarpo mylimų vyrų Ir tė
vų Petrų Blludj.
Netekome savo mylimo bir
želio 17. 1939, 9 vai. ryte.
Nors laikas tęsiasi, bet pieš jo
niekados negalėsime užmiršti,
lgu gailestingas Dievas sutei
kia jam amžinų ntllsj.

Mes. atmindami tų Jo liūd
nų prasišalinimų iš mūsų tar
po. užprašėme gedulingas Sv.
Mišias nntradienj. birž. 17 d..
X vnl. ryte. Nekalto Prasidėji
mo švenė. Panelės parup. baž
nyčioje. Ir dvejas Sv. Mišias
toj pačioj bažnyčioj šeštndlenj,
birž. 21. 7:00 vai. Ir cnlunavos 8:00 vai. rytų.
Kviečiame visus gimines
draugus, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se Ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Petro sielų.

/"V'//

oiams MKiM,

Nuliūdę llekn Moteris,
nai, Dukterys, Marčios,
tai Ir Anūkai.

Mi
Žen

Anglai bombardavo
Ruhro kraštą

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

'Musu Atlikti Darbai Kalba už Save

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

LONDONAS, birželio 13 d.
— Didelė grupė Anglijos
bombanešių pravedė atakas
Vokietijos Ruhro krašte.

Tai buvo viena smarkiau
sių anglų atakų šioj indus
trinėj Vokietijos dalyj, kai
tuo pačiu laiku vokiečių pa
skiri bombanešiai numetė
bombų rytinėj Anglijoj.

'4 '• fe?
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ŽEMOS KAINOS

t

TEISINGAS PATARNAVIMAS
•i

v
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Venetian Monument Co.

527 N. Western Avė. Tel. See. 6103
/Z

PASKUTINIS

A.

"f"

A.

PAGERBIMAS

ANTANAS JANKAUSKAS
(.lankas)
Mirė birž. 14, 1941, 1:15 vai.
ryte. sulaukęs senatvės.
Gimęs
Lietuvoje
Kaseinių
apskr., Kvedaruos parap.. Mo
dalių kaime.
Amerikoje išgyveno 45 m.
l’aliko dideliame nuliūdime
tris sūnus:
Antanų.
marčių
Frances ir anūkų Kelinei h;
Albertų ir marčių Uršulę; Jo
nų ir marčių
Albinų:
brolj
Walter ir jo šeimų: uošvius
Augustų ir Paulinų Barauskus
Ir jų Sidniu: Svogerkų Jan
kauskienę ir jos šeimų, ir ki
tas gimines, daug draugų ir
pažjstamų.
Kūnas pašarvotas Itadžiaus
koplyčioje. C68 VV. ISth St.
laidotuvės Jvyks antradieni,
birž. 18 d.. Iš koplyčios 9:00
vai. ryto bus atlydėtas j Die
vo Apvelzdos purap. bažnyčių,
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po
pamaldų Ims nulydėtas J Sv.
Kazimiero kapines .
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstaiiius dalyvauti
laidotuvėse.
Nuliūdę Sūnal. Marčios, Aniika*. Hmlls. Uošviai, švogerkn Ir Giminės.
Laidotuvių direkt. J. F. Radžius. Tel. CANaI 6174.

ft

JOHN F. EUDEIKIS

Laidota Direktorios
AMBULANCE Dieną ir Naktį
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programos — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais,
Iš Stoties WH1P (1520). su P. Šaltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIEN4 IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
I. J. ZOLP
1646 VVest 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

IBARCDTIT
RADIO LAIKRAŠČIO JO-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJ^

Vienintėlis
Vakarinis Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius j Savaitę
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. ir ŠEŠTAI). 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

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

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

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

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 1270

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avė.
Tel. LAFayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

I

DRAUGAS

Pirmadienis, birž. 16, 1041

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Iš Labdarių 3 kuopos
veikimo

POTVYNIAI SUGADINO GAZOLINO KUBILUS

rinkimus

rinkėjų vardai ir kiek kuri
surinko:
M. Kraučiūnas .... $7.76
J. Rimkus .............. $7.21
M. Šileikienė .... $14.04
V. Mozerienė . . $8.20
D. Valančius .......... $5.05
$0.18
O. Vaišnorienė ..
$4.92
A. Johnsonienė
$4.bd
O. Vaišnorienė ..
$4.66
A. A. Ambrozas
Sal. Žukus .............. $4.62
F. Kaminskas .... $4.44
B. Sveringa .......... $4.36
M. Rimkus................. $4.01
Miliauskas ............... $4.79
B. Zupkus .............. $4.57
M. Puikis ..........
$4.35
S. Ambrozas .... $5.23

Labdarių 3 kuopos, Cice
ro, susirinkimas buvo 8 d.
birželio. Iš pranešimų svaibiausias buvo kuopos pasi
darbavimas Atminimo die
noj prie Šv. Kazimiero ka
pų ir Vytauto parke. Pasi
rodė, kad mergaitės surinko
aukų $48.00. o Vytauto par
ke kuopa padarė pelno $J25 40 (išlaidų padaryta $17.40).
Visi pinigai perduoti Lab
darių Są gos centrui.
Kitas pranešimas buvo 15
viešos rinkliavos Ciceroj.
Surinkta $436.37. Pinigai
A. Valančius
taip pat perduoti Labd. Sągos centrui. Visiems pasidar
bavusiems ir prisidėjusioms
kuopa vardu senelių prieg
laudos statybos komiteto ir
visos Labdarių Sąjungos
reiškia ačiū. Ačiū taipgi Ci
Taip ir buvo trečiadienį,
cero biznieriams, kurie tą
dieną tiek valgio aukojo, birž. 11 d. Astuonios Anta
kad kuopai nieko nereikėjo ninos, vienas Antanas ir tik
pirkti. Tą dieną kuopa pa rai labai linksmas vakaras
valgydino apie šimtą asme pas Mazeliauskus, kur Lie
nų. Taipgi kuopa dėkoja vi tuvai Gelbėti Fondas suren
siems, kurie savo automo gė puotą pagerbti visus sa
biliais išvežiojo rinkėjas po vo draugijos narius Anta
miestą, ir biznieriams, ku nus ir Antaninas. Atsilankė
rie aukojo dovanų rinkė ir daugiau žymių svečių ir
joms, surinkusioms daugiau nuoširdžių tos draugijos
šiai aukų. Dovanas gavo aš- prietelių. O priruoštos vai
tuonios rinkėjos. Itin gražią šės tikrai buvo “first class”,
dovaną aukojo Antanas Po nes nieko netrūko ir visi da
cius. Tai buvo ir brangiau lykai kuo skaniausiai buve
sia dovana. Antanas Pocius prirengti. O kai pradėjo vi
ir savo automobiliu per v.-są sas Antaninas ir Antaną kil
dieną patarnavo ir šiaip' noti ir vinčiavoti, tai nebudaug prisidėjo prie garsini vo galo klyksmams ir juo
mo. Jo krautuvė randasi ad kui.
resu 4930 W. 14th Str-LaeSvečių tarpe matėsi kun.
J.
Prunskis, kun. K. Rėklai
tuviai turėtų kiekvienam
reikale paremti jo biznį An tis ir kun. P. Cinikas, MIC.
tanas Pocius visados lietu Sekantieji buvo pagerbti:
viams patarnauja. Darbuo Antaninos: Leščinskienė, Na
jas organizacijose, taipgi ir vikaitė, Juškienė, Stoškienė,
jo žmona neatsilieka, gra Vaišvilienė, Budrienė, Bubžiai darbuojas moterų drau nienė, ir iš Marąuette Park
Antanas Vaišvila.
gijose.
Kitų biznierių vardų maa
nepridavė, tai negaliu jų iš
vardinti. Kai gausiu, tai tą
padarysiu.
Pirmą dovaną turėjo gau
Yra gyvenime tokių atsi
ti pirm. K. Sriubienė. bet
tikimų,
kada širdis tiek no
jinai atsisakė ir savo dova
ną pervedė M. Narbutienei ri pasakyti, bet jaučiasi vi
Antrą dovaną gavo Jonas siškai bejėgė.
Mes, Jonas ir Ona Valat
Naumavičius, didelis Labd.
Są gos rėmėjas. Jo sesuo v- kai, taip jaučiame atsiminra Cicero biznierka ir Gai dami n^ėt, mū.ų 25 me
buotoja. Tai Baubkienė. tu-1‘4 vedybinio gyvenimo pa
rimi biznį ant 13 ir 19 Ct. minėjimo “Surprise party”
Džiugą labdariams turėt to-I kuri 8urenSė mum8 rnŪ8U
kius rėmėjus. Trečią dovaną gerieji draugai ir pažįstami
gavo Ona Rudaitienė, ket birželio 1 d., Šv. Antano pa
virtą — Bronė Jakštaitė, rapijos salėj.
penktą — Agota Jauksienė,
kitas — K. Gilvidiene, L.
Cerkauskienė, E. Braunicnė.
K. Leketienė, M. Šileikienė.

Astuonios Antaninos,
vienas Antanas, ir
linksmas vakaras

Jono ir Onos Valatkų
nuoširdi padėka

PAS
VILEIŠĮ
EIK!
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Mt. PETRAS
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COMPANY

IOUII C. OOIMIATT. Mm.
m W. MAOISON ST.

Phone DEARBORN 8444
|^SnMATIS^tRE^E-OIMONST«AnOlJ

The Prudential Ins.
Co. of America
OFFICR;

175 W. JACKSON BLVD.
SUITE A-IR2O
Home Office: Nevrark, N. J.
RESTDRN^TJA •

5922 W. Roosevelt Rd.
Phone: Austin 1175

100 Dol. Dovanų

Kriminalinių bylų teisme
nuteistas nuo 1 iki .10 me
lų kalėti demokratinis precinkto kapitonas San. Orlando, kurs pripažintas kal
tu už atliktas suktybes per
teisėjų rinkinius 1930 me
tais.
Teisėjas Boiton jį iticeii sė ir išlaisvino su o.jOJ dol.
užstato 90-iai dienų, kad
duoti progos jo advokatui
paruošti apebacijoc skundą

Tam, kuria j rody h, kad pirkti n.uiių.
lutų, arba l'armų nCra .saugus invi-Ht ineiitua.
Pašaukite, kurie norite nusipirkti
urliu išmuinyti. naujų nuimi paatatyti, neini pataikyti. Taipgi turimo
keletu desėlkų KilltHIlių llllllių po
visų Uhieugų, visokio didumo, bizniavų ir prlvutlškų. Kuinus nuo ik
šimtų iki 185 tūkstančių. Galima
pirkti ulba atatyti mu mažai jinokėjimu, kilus mokėti kaip randų.

CHARLES P. SUROMSKIS & CO.
6921 S. Hestern TA ve.
Rep. 3713 — Vakarais Pros. 1111
“SHOE

KEI’AIK” BIZNIS,
G AKY, IND.
Parduosiu urliu išraniluosiu savo
"ahoe repuir" šapų. Turiu apleisti
biznį dėl nesveikatos. Gal priimsiu
iiienedtlerlu; mainysiu ant karo, ur
kų turite?
lenu w«*t tsth st.,
Gary, Indiana

Gerą darbą artimui pada
rysi, jei prikalbinsi jį užsi
sakyti “Draugą”.
(•‘Draugas"

Tas pokylis buvo taip vi
siškai netikėtas, ir taip
mums malonus siurprizas,
kad manome mums buvo at
leista, kad nepaprastai su
sijaudinome tą vakarą.

Mūsų kaimynai ir drau
gai visados buvo mums toki
geri ir vis užjautė mus mū
sų džiaugsmuose ir nelaimė
se. Tik pereitą metą, rugsė
jo mėnesį, mirė mūsų bran
gioji dukrelė Aldona, kuriai
ateitis ir gyvenimas tiek
daug žadėjo. Tą pačią sa
vaitę mirė Lietuvoje mūsų
brolis ir švogeris Aleksan
dras Daubys.
Dar mūsų širdyse buvo
gyvos netekimo savo myli
mos dukrelės ir brolio žaiz
dos ir atmintis mūsų gerųjų
draugų užuojautos žodžių —
o, štai, tie patys mūsų ge
rieji prieteliai atminė sukel
ti mums mūsų sidabrinio
moterystės jubiliejaus poky
liTodėl nieko kito negalime
sakyti, kaip tik ačiū, nuošir
dų ačiū! Ypatingai dėkoja
me Barborai Rimdžienei i.
Albertinai Jokubauskaitei.
kurios buvo to vakaro ren
gėjos.
Kada nors gal pajėgsime
atsilyginti Jums už Jūsų ge
rą širdį ir draugiškumą....
Tuo tarpu, teatlygina Dievas
Jums šimteriopai!
Jonas ir Ona Valatkai,
1636 No. Meade Ave..

Litttn to

e

PALANDECH’S
rUGOSLAV-AM ERICAN
RADIO BROADCAST

PARDAVIMUI Mf'KINIH NAMAS
Parsiduoda mūrinis bizniavus narnas
22x85 pp. Krautuvė užima 22x50 pp.
, Trys . gyvenamieji kambariai. Beiai nrontas iStisal. Kuršto vandenio Ši
P.M. luma. 2-jų karų garadžius. Priva
tus savininkas. Mainų nenori.
2435 W. 7 lst St.,
Tel. REPllbllc 9212

žuvo. Sunkvežimio vairuoto
jui perlaužta koja.
Ivery Saturday, 1:30 to 2:30
Seržantas su šeima pla
automobilio
STATION WHIP
navo be kitko atlankyti sa
1480 kllocyclea
nelaimėje
vo dvi seseris, vieną San
(First Statloa oa Toar Dial)
Chicagos policijos seržan Francisco ir kitą El Paso,
Featuring a program of
tas Arthur McGuire, 57 m., Tex. Pastaroji yra Gerojo
Yugoslav Folk Mūšio
su žmona Nora, 50 m., sū J Ganytojo vienuolyne moti
num Arthur, 12 m., ir duk J na perdėtinė.
terim Mary Theresa, 9 m i Seržantas McGuire poli
Nesiduok blogam įveikti
amž., praeitą antradienį iš cijoje ištarnavęs 25 metus. bet įveik tu blogą geru.
savo namų, 1245 W. 95 gat..
išvažiavo automobiliu ato
UNIVERSAL
stogauti. Sakėsi jie aplan
PRADEDI PLIKTI?
kysią Pietus ir Vakarus.
RESTAURANT
PLAUKAI SLENKA?
Dabar gauta žinia, kac!
Suteikiam Patarnavimą
GALVA NIEŽTI?
Vestuvėms, Krikštynoms ir
arti Rosvvell, Nevv Mexico,
MATYKITE FOLLETT
kitokiems Bankietams
EKSPERTUS!
Linksmas Patarnavimas
jų automobilis susidaužė su
Visiems
Garsūs Plaukų ir Skalpo
sunkvežimiu ir visi keturi Eoliett's
Ekspertai jrodys Jums, kad galima

Visa šeima žuvo

turėti sveikus,

INDIGESTION
roiy affeet the Heart

On tnpped in tho stonach ar fullet may act Uka a
halr-trtaaer on tho beark At the ftrst Man of d latre m
•mart men and *omm tfrptnd on Rell-ans Tablete to
aet gaa free. No latathe bot made of th© faatestartlng medlrlnea knnwn for acld lndtgestlnn. If tha
FIRST DORE doean't prov© Bell-ana better. return
bottle to ui tnd recelre DOUBLE Money Back. 25c.

REIKALINGI VAIKINAI
Reikalingi vaikinai, nuo 17 m. Iki
23 m„ dirbti ant išvežiojlmo troko.
Atniftaukite 7-tą vai. ryte J 329 W.
18 Iii St. — Mr. Wllkin; lr 3940
Seliubert St. — Mr. Ebelt.
_____
PARDAVIMUI NAMAS SU
TAVERN BIZNIU
Parsiduoda vieno anksto mūrinis na
rnas. «u tavern bizniu. 4 gyvenamieji
kambariai užpakalyje. Biznis gerai
išdirbtas, laibai pigiai.
3425 W. 51st St.,
Tel. HEMloek 1345

Acme telephoto)

Tas įvyko Kansas valstybėje nuo lietaus išsiliejus Big Blue upei. Vandeny pliuduriuoja gazolino tankai. Panašaus potvynio ten nebūta nuo 1903 metų. Yra ir žuvusių
žmonių. Padaryta dideli nuostoliai žemės ūkiui. Žuvę daug gyvulių.

I

WHOLESALE
LIQUOR
ĮSTAIGA

Prašalinkite Pandruff. Galvos Nie
žėjimų, Plaukų Slinkimų. Mūsų kai
nos nepalyginamai žemos.
Pavieni
trytmentai, arba 30 trytmentų už
335 ($45 ant Išmokėjimų).

DARBAS

KEIK Al.INGA MOTERIS
AK MERGINA
Reikalinga moteris ar mergina benilraui namų durimi ir ligoniu prižiūrai. Gali gyventi ant vietos, Atsišaukite tuojau.
6235 So. \Vhlpple St.,
1-tna.s aukštas

PAKDAVIMUI MfltlNIS NAMAS
Parsiduoda mūrinis 6 fletų, po 4
kamb. namas, 44 51 So. Wood St.,
Uždaryti užpakaliniai porėtai. Rendos neša apie 4100 j mėnesį. Sko
lų nėra. Kaina $8.500. Įmokėti pusę.
JOS. A. BAGOB,
619 Belilen Avi*.
Tel. PlVeĮM-y (1725
PABSIIK ODA SHOE BEBAIK
SHOP
Parsiduoda
gerai
išdirbta
per
daugel] metų slioe rejvalr shop, si,
gerais Įrenginiais ir mašinomis pri
einama kaina.
Pardavimo priežas
tis mirtis. Shoe repuir shop randa
si po antrašu 2309 So. tlo.vnc Ave.
Savininkė E. ltuplis gyvena po ant
rašu 2008 W. 23rd St.

756 W. 31st Street

gražius plaukus.

Kartą jau pradėjus pulti,
reikia pulti iki galo.

A. A. NORKUS, Sav.
Tel. Victory 9670

- ,

Napoleonas

GARANTUOTAS

Jr
LIETUVIAMS YPATINGAS
PASIŪLYMAS
Įsigyti nhiljų lietuvių kostumerLų,
mes siūlome nepaprastų nuolaidų. Iš
kirpklte S) pagarsnlnrų ir atneškite
( mūsų ofisų ir duosime Jums 35
nuolaidų ant 30 trytmentų kurso.

'■
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WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

FOLLETT HAIR EXPERTS
17 NO. WABASH
Tel. RANdolph 9827

DINING ROOM SETS — PAR.
iX)K SETS — BEDKOOM SETS
—- RŪGS — BAIGOS — BEERIGEKATORS — WASHERS —
MAN GELS — STOVĖS.
AII NatiotMilj Advertlaed

Uveilojame
po vis*
Chicago

CONRAD
Fotografas
M. KANTER, 8*v.

REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ
DRAUOĄ

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted SL
Tel.

JUBILIEJAUS

BOULEVARD 0014

PROGA

Studija Įrengta pir
mos rūšies su modtinlškoinls užlaido
mis lr Hollyvvood
šviesomis. Darbas
Garantuotas.

Al£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - KNGletvood 5883
Res.: - ENGleuood 5844

Telefonas REPUBLIC 6051
z?

J

r*:

10 Savaičių Prenumerata Siūloma

UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS
SKAITYTOJAMS
Jei leme Reik, Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:

Visoms rinkėjoms širdin
giausiai ačiū. Žemiau telpa

CLASSIFIED

Už suktybes per

Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą”
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
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę prieteliams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!
Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.
Užsakymus siųskite Šiuo adresu:

"DRAUGAS"

2334 So. Oakley Ave.

Chicago, Illinois

arba šaukite CANai 8010

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Rez. TeL VICTORY 2499

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

VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:
806 West 3lst Street
Chicago, III.
Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTORA

Nauja

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAPayette 2022

i
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lll. legislatūroje svarstyta,
kaip pardavinėti kiaušinius
Illinois legislatūros že
mesniuose rūmuose svarsty
ta iškeltas klausimas, kaip
pardavinėti kiaušinius: tu
zinais, ar svarais. Tuo klau
simu bilių iškėlė atstovas
Fred Hayne (dem.) iš Ottawa.
Hayne argumentavo, kad
kiaušiniai turi būti parda
vinėjami svarais. Sakė, to
pageidauja šeimininkės ir
jas reikia patenkinti.
Atstovas J. S. Mundy
(dem.) iš Marshall, farme
rys, atrėžė:
“Jei aš remčiau šį bilių,
aš negalėčiau ilgiau senai
vištai dirstelti į akis.”
Atstovas J. L. Rategan iš
Chicago (dem.) norėjo žino
ti, ar sveriami kiaušiniai
turi būti su lukštu, ar be
lukšto. Hayne jam atsakė:
“Tamsta pirkdamas kiau
šinius visados esi apgauna

Teismas panaikino

savo pirmesnį

nuosprendį

Illinoiso vyriausias teis
mas. Apelsinai parduodami
svarais. Tai kodėl ne kiau mas 1939 metais nusprendė,
kad pašaliniai asmenys ne
šiniai?”
gali piketuoti jokių įmo
Atstovas
Reed Cutler
nių, su kuriomis jie neturi
(resp.) iš Lewiston, pajuo
jokio sąryšio.
kė bilių sakydamas, kad
šalies vyriausias teis
krautuvininkas parduoda
mas šiemet vasario 10 d. iš
mas kiaušinius turėtų dalį
sprendė, kad pašalinių as
kiaušinio nukąsti, kad gau
menų kur nors ramus piketi reikalaujamą svorį.
tavimas yra leistinas, nes
Atstovų balsavimas tuo tas supuola su žodžio lais
klausimu sulaikytas ir bi ve. Mat, piketininkai sten
lius atidėtas, kai rūmų pir giasi neunistus darbininkus
mininkas (speakeris) Elmer patraukti unijon.
J. Schnackenberg perskaitė
Šiuo šalies vyriausiojo
Howardo Leonardo, žemės teismo nuosprendžiu remian
ūkio direktoriaus praneši tis Illinoiso vyriausias teis
mą.
Direktorius pataria mas dabar atšaukė aną sa
kiaušinių klausimu bilių at ve nuosprendį, kun.io buvo
mesti tuo pagrindu, kad to draudždiamas reketavimas.
naujo įstatymo vykdymas
būtų “nepraktiškas.” Tad
Areštuotas apskri
kiaušinių
pardavinėjimas
ir toliau turi pasilikti taip ties iždininko
kaip yra — tuzinais.

klerkas

Praeitą penktadie/.į areš
tuotas Cook apskrities iždi
gas 8 centų ratai
ninko J. Toman ofiso kler
gal atsikels į
Gatvėkarių
kompanija kas John L. Filzsimmons,
Chicagą
Chicagoj didir..- darbinin 5S m. amž.
Grįžęs iš Washingtono kams atlyginimą >r planuo
Jis kaltinamas prieš kele
mayoras Kelly pasakoja, ja padidinti ratą iki 8 cen tą metų nusukimu 8,000 do
kad, rasi, iš * Washingtono tų už važinėjimą gatvėka lerių, kuriuos jis išgavęs už
atsikels į Chicagą socialinės riais. Šiandien yra 7 centų trauktais taksais iš Beardapdraudos (sočiai security) rata.
sley and Piper kompanijos.
biuras.
Miesto mayoras Kelly sa Teismo nuosprendžiu kom
Mayorui teko Washingto- kosi, kad jis ratos didini panija turėjo išmokėti minė
ne kalbėtis su socialinės ap mui nėra priešingas, jei tą sumą.
draudos administratorium kompanija teiktų žmoniškes
P. W. McNutt. Jis mayorui nį visuomenei patarnavimą,
sakęs, kad yra galimumų jei ji veikiau sutiktų jung Trys katalikiškos
biurui atsikelti į Chicagą, tis su kitomis transportacimokyklos bus
tik reikalinga rasti ruimin jos šakomis ir darbuotasi
ga vieta raštinėms. Sociali išugdyti naujovirę trans atidarytos
nės apdraudos biuro raštinė portacijos sistemą
Chicago
arkivyskupijos
se apie 10,000 tarnautojų
Anot mayor?,
šiandie mokyklų direktoriaus kun.
pastoviai dirba. Ta? armija. daug kas vengia saudonmo
D. F. Cunningham praneši
Maryti iš WasLingtono ne si gatvėka ria s tik dėl to, ma, pradines katalikiškas
vienas kuris valdinis biurą* kad niekam tikęs ir nepa mokyklas šiemet baigė apie
turės nusikelti kur į kitus kenčiamas patarnavimas.
14,000 bernaičių ir mergai
nuėstus. Ne3 V/ashingtone
čių.
yra galybės va'd’ios ta •
Per vasaros atostogas
nautojų. Negalima jiems
bus atidarytos dvi katalikiš
gauti tinkamų butų, visui
Edward Brandys, Doro- kos vidurinės mokyklos ir
susikimšimas, brangus pra thy Boho, 27—18.
viena pradinė. Vidurinės:
gyvenimas.
George J. Ruether, Helen St. Mel ir St. George para
Norys, 34—31.
pijų. Pastaroji yra Evan
PLATINKITE IR REMKITE
Joseph Martinkus, Mary stone. Pradinė mokykla St.
KATALIKIŠKĄ ŠIAUDĄ. Kolinski, 26—21.
Felicitas parapijoje,

Apdraudos biuras

Mayoras nepriešin-

Kuria šeimos židinį

Pirmadienis, birž. 16, 1941

PATARNAUJA PROSCNAKIO ŽMONAI

X Agota Minelgienė
iš
Marąuette Parko dar tebe
serga namuose 6915 S. Tal
man ave. Ją stropiai prižiū
ri jos duktė Bernice Vollis.
X J* ir M. Janušauskų, ži
nomų Brighton Park biznie
rių ir veikėjų, dukrelė Ber
X Tarnas Shamis, žinomas ta šiemet baigė šv. Kazimie
spaustuvininkas
persikėlė ro akademiją. Po atostogų
gyventi į Vašingtoną, kur ketina įstoti į kolegiją.
darbuojasi Dėdei Šamui.
X Kun. M. Švarlio išleis
X Serga žinoma veikėja tuvės ir kun. V. černausko
E. Ogentienė, 5648 So. Jus priimtuvių bankietas įvyks
tine St. Randasi dr. Račkaus ta Šv. Juozapo parap. sve
tainėje birželio 29 d., 6 v. v.
priežiūroj.
Programą išpildys žymūs ar
X Edvvardsville, Pa., ge tistai. Bankieto tikietus pra
gužės mėn. 31 d. čia pasimi šomi įsigyti iš anksto iš ko
rė sena Lietuvių R. K. Su miteto narių.
sivienijimo Amerikoj 209 kp.
X Antanas Lickus iš Mar
narė a. a. Katrė Vektarienė.
ąuette Parko, kuris dirba
X Kelinta savaitė namie, savo seseriai B. Pužauskie6955 So. Talman ave., sir nei išvežiodamas mėsą buguliuoja Charles Druktenia, černėms, patiko nelaimę.
("Draugus” Arine telephoto) I ziflOmOS jaunos daininin.
Stockyarduose
bedėdamas
Chicago ligoninėje Mrs. Jach Schussler gimė kūdikis Druktenytės brolis. Jo liga mėsą trokan ir užsidarius
berniukas. Jai patarnavo dr. Walter Schussler, jos vyro tikrai nenustatyta.
durims, buvo negyvai už
•
prosenolis (great-grandfather).
X Vienas neseniai j Ame troškęs nuo “sausojo” ledo.
riką atvykęs lietuvis ieško Pašaukti ugniagesiai su pull
Čikagoje gyvenusios savo motoriu atgaivino ir, išbu
giminaitės Onos Macienės. vęs keletą dienų ligoninėje,
Kas žinotų jos adresą, ma dabar sveiksta motinos na
loniai
prašome pranešti muose.
“Draugo” redakcijai.
X Šv. Jurgio parapija ruo
Tikietai reikia įsigyti iš
M. Paukštienę, 4318 So.
X Mokykla Šv. Jurgio pa šiasi savo auksiniam jubi
anksto, nes važiavimo dieną I Maplewood Ave. Lafayette
rapijos šiomis dienomis tu liejui. Rengiama speciali
prie laivo nebus parduoda- 1630.
rėjo išvažiavimą vaikučių, knyga, kurioje bus straips
mi.
įSo. Chicago:
tarnaujančių šv. Mišioms. niais ir fotografijomis pa
J.
Stanaitį,
8857
Houston
Bridgeporte:
Linksmai pažaista Michiga vaizduotas parapijos praei
Ave.
no pakrantėse — Miehigan tis ir dabartinis veikimas.
Gudų krautuvėj, 901 W.
Cicero:
Numatoma išdekoruoti baž
City.
33rd St. Virginia 9474.
A. Valančių, 1226 So. 50
nyčią ir svetainę. Lėšų nu
O. Aleliūnienę, 3251 So. Ave.
Washingtone
mirė Mrs. matoma sukelti per pikni
Union Ave. Victory 5635.
North Side:
Belle Biggs, 78 m. amž., iš kus ir kitus darbus. Be to
Viktorą Balandą, 926 W.
V. Rėkų, 1639 No. Wood *
Havana, III., federalinio Il parapija leidžia laimėjimui
3vrd St.
St. Bru 4422.
naują
automobilį
linois senatoriaus Scott W. gražų
West Side:
Town of Lake:
“Buick” firmos. Tikietus iš
Lucas, dem., uošvė.
“Draugo’ raštinėj. Canal
M. Sudeikienę, 1632 West
laimėjimui perka ne vien
8018.
46 St. Yards 6952.
lietuviai, bet ir kitataučiai.
. Relieve
J. Čepulienę, 5526 S. Wol- Dievo Apvaizdos parapijoj:
HchFaii
Bridgeportiečiai dėkingi vi
•orNinųlid
cott St. Prospect 3655.
Kaz. Ivanauską, 726 W. Forquickrcliet tom itching of cczcma, pimples, siems, kurie paremia pirmą
athlete's foot, scubirs. rasheii and other exWest Pullmane:
temally causcd skin Iroubles. ūse world-famous,
18 St. Canal 8925.
cooltng. antiaeptic. liųuid U. D. D. Prescription.
ją lietuvišką parapiją Čika
“Draugo” agentą Karolį
stainless. Soothes irritation and
Kuriems neparanku šie Creaseless.
quickly stopa intense itching. 35c trial bottle
goje platindami automobilio
proves it. oryour money back. Ask your
Railą, 12148 So. Lowe Ave. išvardinti asmenys pasiekti, druggist
today for D. D. D. PRESCRIPTION.
tikietus, ar juos pirkdami.
Commodore 3259.
tie gali rezervacijas padary

Kur galima gauti "Draugo
ekskursijos tikietų

^Scratchint;

ti “Draugo” ofise telefonu:
Maruuette Park:
B. Nenartonį, 6540 So. Canal 8010.
Campbell Ave. Hemlock 0124

Parapijos piknikas

“Draugo” agentą S. Sta
niulį, kurį sekmadieniais per
Town of Lake. — Birže
visas Mišias galima sueitilio 22 d. įvyks Šv. Kryžiaus
prie bažnyčios.
parap. piknikas Vytauto
R. Andreliūno krautuvėj, parke. Visi prašomi tikietus
6324 S. Western Ave. Repub įsigyti iš anksto. Skiriama
lic 4932.
trys puikios dovanos. Kaip
kasmet, taip ir šiemet vir
Brighton Park:
E. Samienę, 3751 So. Cali tuvėj darbuosis sąjungietės,
vadovaujant M. Sudeikienei
fornia Ave.
Skiriaus krautuvėj, 4558 ir J. Čepulienei.
So. Fairfield Ave.

Parapi jonas

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT 2IEMOS METU?1

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laukui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
monsm DOCK WOPL
1. Sutaupysite 40% kfiro;
Ftnoui haunin tiesu

2.

Apsaugo gyventojų sveikatą ;|

CiMmMGuiinin

3.

Padidina namų vertę;

SRi«kOT-XXa> m. Gmk Pi

4.

Taupo namų šilumą;

M*nWb»Ou>NaOMKh

5. Duoda gerą apsaugą nuo
gaisrų;
fl.

Greitai ir lengvai įtaisoma.j

Apskaičiavimai
kjuRtv, CMombt

Dykai!

Parflplname F.H.A. PMkoitnhm
•T lAinnlt AJImtU.

Mes taip pat' parduodame visokiausių stogų ir sienr
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAOO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Ave.

Republic 605]

War«hoaM: 9401 8a Stony Ialnnd Ava. toL

KNYGOS! KNYGOS!

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

LITERATŪRA
JONO RTLIONO RAŠTAI, Tilžė. 1913 m. 150 pusi........JI .00
ŽEMAITES RAŠTAI, I t.. Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS. II t., surinko Dr. J.
Ra sanavičius. 260 pusi .............................................. $1.00
PRAGIEDRULIAI. III t.. Vaižeanto, 290 pusi.............. $1.00
VAIŽGANTO RASTAI TV t.. (Vilniaus ir Kauno laiko
tarpis — 1918-1921 m.). 240 pusi..............................$1.00
V. KRĖVĖS 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.) .............................................................. 75c
MAŽTOSTOR LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi...................... 75c

EILCRASČIAI

’

SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,

225 pusi............................................................................... $1.00
VAINIKAI. Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis. 230 pusi........................................................... $1.00
JAUNOJI LIETUVA. MATRONTS. 130 pusi............................. 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas irDasaitis,125 pusi.................. 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
J. Šlapelis, 90 pusi ............................................................. 50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liūdas Gira. 65 pusi.......................... 35
RUDENS ATDAI. A. Jakštas. 100 pusi............................. J5
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen .................................................... 35
METT.E. M. Gustaičio, 1914 ra.................................................... 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m................................................ 25
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2334 S. Oakley Ave.
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Chicago, III.
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