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Stalino linija sulaužyta
ANGLIJA PASIRAŠĖ
Kaip Anglijoje, taip Ame
rikoje britai nevaržomai SUTARTĮ SU MASKVA

NELAIMĖJE LAIMĖ

PROPAGANDA

H

vykdo propagandą už J. A.
Valstybių uniją su D. Bri^nija. T^a^?ia;:?irs!™ ‘
unijai pritaria tik nykus
skaičius amerikiečių, kurie
yra susigiminiavę su bri
tais. Pritaria žinoma šios
šalies plutokratija. kuri sie
kia britų titulų ir lordų privilegijų.
Protaujantieji ir
sveikai nusistatę amerikiečiau neigia šią propagandą.
Jie supranta, kad unijos
klausimas keliamas tik šį
kartą, kai Anglija pragyvena didelį pavojų. Normaliniais laikais britams nė ne
sisapnavo šis klausimas.

KARO LAIMĖJIMAS
Amerikoj viešįs unijos su
britais propagandistas An
glijos
parlamento narys
pulk. Josiah Wedgwood pa
reiškia, kad daug kas ame
rikiečių yra pabūgę šios
proponuojamos unijos. Bet
jie turi atminti, kad be uni
jos karo laimėjimas stačiai
neįmanomas. Tik abiems
valstybėms susijungus bus
galima nugalėti priešą.
Anot Weegwoodo, šiandie
unijai svarbiausia kliūtis
yra dvi vėliavos. Įsteigus
uniją turėtų būti viena vė
liava.

LONDONAS, liepos 13.
Anglija su sovietų vyriausy- 'Pranešta, kad Sirijoj
be pasirašė savitarpio para-1
mos sutartį.
Pasižadama ' karas nutrauktas
bendrai kovoti su Vokietija I
KAIRO,
Egiptas, liepos
iki galutino karo laimėjimo,
arba iki žuvimo. Pasižada 13. — Pranešta, kad Sirijoje
ma paskyrium nedaryti su britai su prancūzais visgi pa
Vokietija paliaubų, arba tai- darė ir pasirašė paliaubas
kog
ir tenai karas
nutrauktas
Sutartis pasirašyta, Mas Kol kas nepatirta, kokiomis
kvoje> Pasirašė komisaras sąlygomis tas padaryta. Tik
Molotovas ir Anglijos amba- spėjama, kad Vichy vyriau
sadorius Sir Stafford Cripps. sybės pajėgos pasiduoda ir
Sutartis nereikalinga ratifi- Sirijos valdymą
užleidžia
kavimo. Įsigalioja po pasi “laisviesiems” prancūzams,
kurie bendrai su britais ko
rašymo.
Čia pažymima, kad sutar voja prieš neokupuotos Pran
tis yra išimtinai karinio po cūzijos vyriausybę.
būdžio ir ji galios iki bus
(••Draugas'1 Acme telephoto)1
Pranešta, kad Vokietija
Hitleris suklupdytas.
Lakūn&s Victor Woodrick (dešinėje) iškrito iš oryra priešinga toms nepalan
Oficialiai pranešta, kad
lai
vio,
skriejančio 500 pėdų aiugštumoj Belleville, III., bet
kioms paliaubų sąlygoms ir
Anglijos vyriausybė apie šį į Siriją siunčia prancūzų suspėjo pagrobti orlaiviui už uodegos. D. J. Mattis (kai
savo žygį buvo painformavu kariuomenę ir bombonešius. rėj) vairavo orlaivį ir laimingai pasiekė žemę.
si Washingtoną ir, matyt,
gavusi pritarimą.
Spėjama, kad jei Sirijoje
(Iš Maskvos pranešama, paliaubos padarytos, Tas at
kad vokiečių puolimai esą likta Vokietijos pritarimu.
visu ilguoju frontu ne tik Kitaip ten karo nutraukimas
sulaikomi, bet kai kur patys neįmanomas.
VVASHING’Į’ONAS, liepos
vokiečiai puolami ir atgal
13.
— Karo laivyno reikalų Kongresas priešin
atbloškiami su dideliais nuosenato komitetas, kaip prastoliais. Bolševikai ir Mas- Bolševikai degina
kvos netekę tvirtins, kad jie
neštą^. kųgųg^rpnu balsu pa gas ilginti kareivia
vįsur “laimi”).
reiškia, kad britų karo pa
nuosavus namus

PIRMIEJI ŽINGSNIAI
Anot jo, pirmieji unijai
žingsniai turi būti abiejų
šalių gyventojų pilietybės
subendrinimas. Amerikiečiai
ir britai turi skaitytis lygūs
abiejų šalių piliečiai. Vieni
ir kiti turi turėti lygias
balsavimo teises. Turi būti
pasikeitimai visų ginkluotų
dalių karininkais. Prez. Rooseveltas turi turėti nuolatinius pasitarimus su ministru pirmininku Churchilliu.
•Amerikos senatorių nusta
tytas skaičius turėtų būti
siunčiamas Anglijos parla
mentan ir kita tiek britų
lordų — Amerikos kongre
san.

Tai
sniai

toki

SOVIETŲ ARMIJOS
BETVARKIAI BĖGA

pirmieji žing

KAS GI TOLIAU
Daug kas kelia klausimą,
ar tokia amerikiečių britų
unija, derėtų visiems lai
kams? Nei Wedgwood, nei
kiti britai propagandistai
apie tai neužsimena. Tadgi
ir atrodo, kad britai unijos
su Amerika nori tik karo
laikui, kad Amerikos pa
stangomis ir lėšomis ka
riauti ir laimėti karą. Karą
laimėjus unijos šalininkai
amerikiečiai, ypač stambieji
politikai, būtų atžymėti ka
rališkais ordinais ir unija
būtų uždaryta.

Vokiečiai arti Petrapilio. Kitos vokie
čių armijos veržiasi Maskvos ir Kije

vo kryptimi. Jau reiškiasi sovietų ka

riuomenės susmukimas. Stalinas šau
kiasi pagalbos

BERLYNAS, liepos ? 3. — Į — Petrapilio ir Kijevo puoŠiandie vokiečių specialiu limo. Maskvos
paėmimas
taip
pat
gali
ilgai
netrukti.
pranešimu pareiškiama, kad
visa tariamoji sovietų Stali- Bolševikų vadai
no tvirtovių linija visu karo
Vokiečių briovimosi sulai
frontu sulaužyta ir sovietų
“galingosios” armijos bet kymui diktatorius Stalinas
varkiai atsimeta, kad išven paskyrė tris savo parinktus
gti vokiečių spąstų. Vokie vadus. Komisaras maršalas
čiai oficialiai pareiškia, kad Timošenko paskirtas šiauri
tai lemiamasis žygis ir so- niam fronto galui — ginti
vietams eina paskutinės su Petrapilį. Maršalas komisa
ras Vorošilovas paskirtas
drebimo valandos,
vadovauti
centro fronte —
Vokiečių legijonų “blitz
ginti
Maskvą,
o gen. Budekriegas” vyksta trimis kryp
timis: prieš Petrapilį, Mask nny — pietiniam fronto
vą ir Kijevą. Spėjama, kad sparnui. Stalinas juos įpa
Petrapilis (Leningradas) ir reigojo nieku būdu nepasi
Kijevas greit bus paimti. duoti vokiečiams ir gintis
Maskvos paėmimas gal už iki žūsiant.
truks. Nes tas miestas yra
Pasirodo, kad tie rinktitoliausia. Iš Maskvos sovie niausi vadai nėra tinkami.
tai jau baigia pašalinti mo Vargiai jie galės išsiteisin
teris ir vaikus. Petrapilis ti Stalinui, kai pačiam dik
vokiečių
subombarduotas. tatoriui prisieis dumti iš
Vakar pranešta, kad vokie Maskvos.
jėgos kuo veikiau
apleistų vimą
čių lakūnai Petrapily sukėlė
Islandiją, kurią J. A. Vals
VVASHINGTON, liepos 13. didžiausius gaisrus orinėmis Šaukias pagalbos
tybės okupavo. Tuo reikalu
— Tarp šalies administraci bombomis. Daugiausia kliuBerlyne gauta žinių, kad
kreiptasi į prez. Rooseveltą.
jos ir kongreso kilę rimti vo karo reikmenų fabri- Stalinas šaukiasi Anglijos
Komitetas yra nuomonės,
nesusipratimai dėl draftu kams.
! ir Amerikos pagalbos. Tas
kad toje saloje esant bri
pašauktų
vyrų,
nacionalij
Maskvą
reiškia, kad Sovietų Rusijai
tams vokiečiai vienaip, ar
nės gvardijos ir atsargos
artinasi neišvengtinas pavo
kitaip gali prieš juos kėsin
karininkų tarnybos prailgi- Į Centriniam fronte, Mins jus. Kaip tik sudribs visa
tis. Tada į susikirtimą turė
ko srityje, vokiečiai jau per raudonosios armijos struk
nimo klausimu.
tų įsivelti ir J. A. Valsty
simetę per Stalino liniją — tūra, tuojau grius ir Stalino
Tarnybos prailginimo
il
bės. Tas gi yra ne tik negei
už 125 mailių rytuose (nuo režimas.
giau
vienerių
metų
reikalau

stina, bet ir pavojinga.
Maskvos apie 250 mailių).
Komitetas šį sprendimą ja kariuomenės štabo virši
Ukrainoje vokiečių legijo
padaręs slaptam posėdy, ku ninkas gen. Marshall ir ka nai artinasi prie Kijevo. To
riam buvo ir laivyno depar ro departamento sekretorius liau pietų link rumunų ir
tamento
sekretorius
F. Stimson.
vengrų padedami vokiečiai
BERLYNAS. — Paskelb
Kongresas tačiau yra grie
Knox. Po posėdžio sekreto
taip smogė sovietams, kad ta, kad vokiečių šarvuotoji
žtai nusistatęs prieš šį su
rius aplankęs prezidentą.
raudonarmiečiai betvarkiai kariuomenė sėkmingai ver
Prezidento
nusistatymo manymą. Jis gauna tūkstan
nešinasi kas kur išmano. Pa žiasi Maskvos kryptimi. Ki
remti Angliją senatoriai ša čius protestų prieš sumany žymima, kad rumunų ka
ta armija jau atsidūrusi į
lininkai pareiškia, kad J. A. mą. Kaikurie kongreso ats riuomenė vejasi bėgančius
Kijevo apylinkes.
Valstybių aktyvus įsikiši tovai pareiškia, kad keisti
raudonarmiečius, kurie ne
mas karan yra negeistinas konskripcijos įstatymą yra
gauna progos niekur susto
BERLYNAS. — Pabaltijo
ir reikia būtinai to vengti. I pavojinga. Vyrai pašaukti
ti ir pasitvarkyti.
fronte vokiečių armija persiTad britų ištraukimas iš Is- tik vieneriems metams. Jei
vožė per Stalino liniją ir ne
administracija peržengs šią Į Petrapilį
Į landijos yra reikalingas,
sulaikomai
veržiasi Petrapi
ribą, ji neteks reikalingo pa
Šiauriniam fronto gale vo lio link.
sitikėjimo.
Bus patikrintas
kiečių armija Peipus ežero
Šiuo klausimu prez. Roo
rytinėmis pakrantėmis verž
LONDONAS. — Britų la
seveltas pirmadienį į Baltuo
taksų bilius
damosi uždaro Estiją ir kūnai puolė Bremeną ir ki
sius Rūmus sušaukia kon
Pskovo geležinkeliu žygiuo tus Vokietijos miestus, kur
VVASHINGTON, liepos 13. greso lyderių
demokratų
ja Petrapilio kryptimi. Te- yra karo pramonės centrai.
— Baigiamas kongrese svar

Britai turi apleisti
Islandiją - U. S. senatas

Suomija kovoja už
civilizaciją
HELSINKIS, liepos 13. —
Jan Sibelius, žymusis suo
mis muzikas ir kompozito
rius, per Ass. Press atstovą
atsišaukia į amerikiečius,
kad jie suprastų sunkiąją
Suomijos padėtį.
Kompozitorius nurodo, kad
kaip 1939 metais, taip šiandien Suomija^ kariauja prieš
barbarus bolševikus ne tik
savo gyvybę, bet ir už
Europos civilizaciją.
Nes
Maskva yra pasišovusi visą
Europą subolševistinti.

Švedai šelpia
suomius maistu
STOKHOLMAS,
liepos
13. — švedų vyriausybė nus
prendė padėti Suomijai jos
kovoje su sov. Rusija.
Švedija siunčia Suomijai
5,000 tonų miltų, 1,500 tonų
mėsos skardinėmis, 1,300 to
nų sviesto ir tūkstančius to
nų kitų maisto produktų.

Turkai išginklavo

prancūzų laivus

NEREIKIA UNIJOS

ANKARA, Turkija, liepos
13. — Turkijos autoritetai
išginklavo prancūzų karo
laivus, kurie nuo britų pa
sislėpė turkų uostuose. Tur
kijos vyriausybė pranešė,
kad sulaikyti prancūzų lai
vai bus išlaisvinti tik pasi
baigus šiam karui.

Jei britai savo galvose tu
ri tokią schemą, tai abiejų
šalių unija nė nereikalinga,
Juk ir be tos propoguojamos unijos J. A. Valstybių
vyriausybė visomis priemonėmis Angliją remia, kad ji
laimėtų karą. Šiuo tikslu

Amerika užsitraukia milžiniškas skolas, kurių išmokėjimas nebus įmanomas
per šimtus metų.
Jei taip yra, tai kam reikalinga propaganda už uniją? Ji nereikalinga.

HELSINKIS, Suomija, lie
pos 13. — Suomių karo va
dovybė praneša, kad bolševi
kai atsimesdami nuo pažangiuojančios suomių armijos
paskui save degina savo na
mus ir viską naikina,
kad
suomiams kas nors tnetektų.
Kai kurių kaimų bolševi
kai visgi nesuspėja sunai
kinti ir jie kaip buvę pa
kliūva suomiams, pareiškia
karo vadovybė.

16 danų laivų
sekvestruota
WASHINGTON, liepos 13.
— Maritime
komisija
se
kvestravo 16 Danijos laivų
daugiau J. A. Valstybių van
denyse. Be to komisija paskelbė, kad reikės 3 milijonai
dolerių išlaidų pataisyti sekvestruotus vokiečių ir italų
sugadintus laivus.

Valstybes sekreto
rius sveiksta
VVASHINGTON, liepos 13.
—
Valstybės
sekretorius
Cordell Hull s veikta. Jis yra
White Sulphur Springs, W.
Va. Už poros savaičių grį
šiąs į Washingtoną.

Maginoto plotai
įdirbami
NEW YORK, liepos 13. —
Iš Berlyno per radiją pra
nešta, kad Prancūzijos gar
siųjų Maginot tvirtovių že
mės plotai įdirbami — sėja
mi javai.

ROMA. — Pranešta, kad
daugiau kaip 100 Italų lėktu
vų puolė britų salą Malta,
Viduržemio jūroje.

Svetur

konferenciją.

styti taksų bilius sulaikytas

Įspėjami neeikvoti
tas reikalauja daugiau bili
jonų šalies apsaugos stipri
nimui.

gazolino

nai, anot vokiečių, bolševi-' Be to dar pulti naciai ir okukai mažai priešinasi. Apimti puotoj Prancūzijoj.
baimės aus toliau atsimeta.
Nė politiniai komisarai ne
VICHY. — Iš Berlyno per
įstengia jų sulaikyti kovos radiją paskelbta, kad ven

laukuose bolševikai
viską grų armija sumalė sovietų
palieka ir nešinasi
taip kariuomenės priešinimąsi iš
greit, kad vietomis vokie ilgai Pruto upės. O rumunų
čiai neįstengia jų nė pavyti. armija persimetė per DniesDidžiausia sovietams ne • tro upę.
laimė yra tas, kad vokiečių
lakūnai bolševikų užnugary
LONDONAS. — Anglijos
naikina plentus ir geležinke pusėje veikiąs danų submalius ir tuo būdu uždaro susi rinas sutorpedavo ir nus
siekimus. Tad atsimetimas kandino nacių 8,000 tonų kuyra apsunkintas. Tuščiomis bilinį laivą.
sovietų kareiviai gali pas
BERLYNAS. — Vokiečių
prukti. Negali su savimi pa
siimti karo mašinų ir me bombonešiai puolė Angliją
džiagos. Viskas paliekama išilgai Thames upės. Netoli
be.
Cromer orine bomba nuskanCHICAGO IR APYLIN vokiečiams.
Montenegrai kreipės į Ita
Artimiausiomis
dienomis
|
dintas
apie 4,000 tonų britų
lijos karalių paskirti šiam KĖS. — Šiandie numatoma
reikia laukti svarbių įvykių , laivas.
,
giedra ir šilčiau.
kraštui regentą.

WASHINGTON, liepos 13.
— Vidaus reikalų sekreto
riaus Ickes nuosprendžiu čia
policija ėmėsi įspėti autoistus, kurie eikvoja gazoliną,
šeštadienį sulaikyta 50 autoistų, kurie pripažinti eikvoją gazoliną. Įspėti, kad jie
CETINJE,
Montenegro savo tą praktiką nutrauktų.
(Juodkalnija), liepos 13. —
Gazolino eikvojimo klausi
Montenegro kraštas, po pir
mu
nėra įstatymo. Tad vei
mojo pasaulinio karo pri
klausęs Jugoslavijai, pasis kiama prieš juos tik admi
kelbė nepriklausoma valsty nistraciniu keliu.

Montenegro
pasiskelbė
nepriklausoma
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Pirmadienis, liepos 14 r''

Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Pas Amerikos lietuvį ūkininką
čiąjį. Sumokėjom tik 1200
dolerių (24 kontus).
Išgirdęs tokį atsakymą,
likau apglušintas. Jei nema
tyčiau savo akimis, netikė
čiau. Ūkio produktus mies
tan vežioti turi sunkveži
mius, o arklius laiko tik
pramogai — pajodinėti.
Lietuvis pasilieka lietu
Sėdame į dar naujutėlę
mašiną ir birzgiame iš kal viu ir svetimame krašte
nuoto ir medžiuose pasken Vos įėjom vidun, tuoj pra
dusio Waterburio. Automo dėjo mus valgydinti ir vai
bilis švilpia 90 kilometrų šinti, kaip sako Pr. Vaičai
per valandą lygiu kaip sta tis, kiek tik leidžia ištek
las meksfaltuotu plentu per lius. Besivaišindami ir be
apie tris
vadinamąją Naujosios An sišnekučiuodami
glijos Šveicariją. Visas ke valandas, arčiau susipaži
lias — tarytum gražiausia nom. Vaišingieji šeiminin
alėja, iš abiejų pusių liepo kai su Brazilijos lietuvių
mis ir žydinčiais sodais pa gyvenimu buvo susipažinę
Kareivis George Morrow iš Fort Robinson, Ark., nežiūri į merginas. Mat jis
puoštas. Rodos, tie patys iš lietuviškų “popierių”
(laikraščių).
Paklaustas,
ar
sykį sušuko merginoms “yoo—hoo.” Už tai buvo nubaustas
liepų, tie patys obelių ir
neima
kokio
Brazilijoj
lei

vyšnių žiedai, kaip ir myli
moje Nemuno Tėvynėje, ku džiamo lietuviško laikraš
vos švarko alkūnės buvo jau gegužės vakarą, per kalnuo lietuviai grobte išgroosto
rioje, deja, lietuvio širdies čio ir man parekomendavus praplyšusios.
tas apylinkes spaudėme į juos ir su ddžiausiu įdomu
skausmo ir gedulo neįsten “Šviesą”, tuoj pat ir užsi
Waterbury.
mu skaito žinias apie mūsų
— Vieną dieną didelis
gia nuskaidrinti nei pava sakė.
Kun. P. Ragaainska? tėvynę Lietuvą. Ir tikrai,
sario linksmoji saulė, nei
Yra sakoma, kokiame ve netikėtumas: ateina kuni
mums “Draugas” labai bran
pasipuošusi gegužės mėne žime važiuoji, tokią ir dai gas. Klausia, kokio esu tikė
gus, nes Australijoj negali
sio gamta, nes tas gražusis ną dainuok. Viešėdamas jimo. Atsakau, kad esu ka
ma gauti jokios knygos, jo
Gintaro Kraštas svetimųjų pas Amerikos lietuvi ūki talikas. Klausia, ar turiu
Lietuvos pabėgėlis kun. kio laikraščio lietuvių kal
kanopų trempiamas. Juk ninką suvalkietį (kilęs iš rąžančių, škaplierius. Paro
J. Tamulis iš Australijos ra ba.
ten iš vieno valsčiaus nega Slavikų), teiraujuosi ir ū- džiau, kad turiu. Pagaliau,
klausė, ar turįs maldakny šo:
“Mes lietuviai pabėgėliai,
lima pereiti kitan! Vaka kio reikalais.
gę.
Ir
tą
parodžiau.
Kunigo
“Visi Australijos lietuviai kiek galimybės leis, ben
rais neskamba žaliajame
•
— Kiek žemės turite, ko
būta
lenko.
Pažiūrėjęs
į
pabėgėliai
nuoširdžiausiai drausime su “Draugu” siun
kaime daina. Gal tik viena
kia ūkio šaka verčiatės? —
maldaknygę,
jis
visai
nieko
lakštingala 'dar tebeturi
dėkoja už atsiųstus “Drau tinėdami, bent kas mėnesį
ir visą eilę kitų klausimų nesuprato. Atvertęs giesmę,
laisvės apdainuoti skaudžią
go” numerius. Mes tikrai žinių apie mūsų veikimą ir
pabėriau. ,
kur yra “Aleliuja”, liepė už nemokam kaip atsidėkoti už
Lietuvos dalią...
— Mano ūkis turi, maž giedoti. Tai buvo Velykų
šitą lietuvišką raštą, kuris
Pavažiavę keliolika kilo daug, 80 suvalkietiškų mar
PIKM NF.GD PIRKHITE
giesmė “Linksma diena”, taip pasidarė mums bran
MATYKITE MUS!
metrų, įsukame iš plataus gų, — pasakoja šeiminin
kurią užtraukiau iš visos gus Australijoj. Vos tik aš
vieškelio į daug siauresnį kas. — Sėjam javus kaip
savo jaunos krūtinės. Pa gaunu “Draugo” numerius,
kelią — į Amerikos lietuvio Lietuvoje, verčiamės pienoklaustas, ar lankausi baž
ūkininko kelią, kuriuo tik ūkiu. Kiekvieną dieną prinyčion, atsakiau, kad gėTaking your giri to tha
jis bevažiuoja ir tie, kurie statom pieną miestan. Vie
I džiuosi, nes drabužiai nu
movies?
pas jį atvyksta. Iš tikrųjų, ni vaikai dirba namieje, ki driskę. Tuomet kunigas da
yra tas pats puikusis plen ti važiuoja miestan į fabri
vė dar mažai nešiotus dratas, tik tas skirtumas, kad kus.
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
i bužius, labai madnai pasiūLENTŲ,
MEDŽIO REIKMENŲ
jis daug siauresnis.
Bet ir Amerikos lietuvių • tus, gražiai išprosytus, lie
STATYBAI,
Watch out that your breath does nei
— Štai, jau ir atvažiavo gyvenimo pradžia buvo su pė apsirengti, o ant galvos, offend .. . you yourself probably don't
MEDŽIAGOS STOGAMS
know whether lt's offenalve or otherwlae.
Finansuojame namų pastatymą ar
me — sako mano prietelis rišta su ištisa grandine sun
Jf you want to make a hlt wlth your
pataisymą — Nieko Įmokėti — 3
lyg kokiam ministeriui, už giri
frlend, there’s a way to make your
metai išmokėti — Apkainavlmas
kun. Gauronskis.
kumų ir vargų.
movė cilinderį! Jei buvo breath more agreeable. And lt's easy. dykai. Lietuvis Pardavėjas
Tikrai, ja/u huvome vidu
— Buvau vos penkiolikos nejauku su nudriskusiais Simply rlnse the mouth wlth Llsterlne
Stanley Eltwlna« — Vedėjas
Antiaeptic before you start out. Llsterlna
ryje kiemo. Po kairės sto metų vaikėzas — pasakoja
halta food fermentatlon ln the mouth,
drabužiais viešai rodytis, the usual cause of breath odors accordvėjo gražus dviejų aukštų p. Bensevičius apie savo tai daug nemaloniau pasi ing to some authorities, then overcomes the odors fermentatlon produces.
namas, baltai dažytas, prie praeitį — kai bijodamas,
Lambert Pharmacal Co., St. Lonia. Mo.
jutau poniškai apsirengęs.
gonkų gėlių darželis — kaip kad užaugęs nepatekčiau
Before Any Date Us«
Praėjo keleri metai. Pa
3039 So. Halsted St.
Lietuvoje. Toliau sodas. Kai rusų kariuomenėn, atsisvei
LISTERINE
ANTISEPTIC
VIC.1272
augau, užsidirbau pinigo.
rėj pusėj tvartai, kurių iš kinau su savo gimtuoju
To Moko Tour Breath Soreeter
Pradėjo kalbėti apie kilsianviršinė išvaizda (langų) pa kraštu — Slavikais. Išėjau
į tį Europoje karą. Nutariau
naši į... seklyčią! Vištos ir Vokietijon. Apsistojau EsSTANLEY GAVCUS
r palikti ir Vokietiją. Atvy
kiaulės apšviestos* elektros suose (taip vadinama viena
— Panliifnla—
kęs Amerikon, ligi šios die
šviesa. Ant kelio stovi trak Vokietijos provincijų). Dar
JUODŽEMĘ
nos sėkmingai ūkininkauju.
torius ir kitos žemei dirbti bo, nemokant kalbos, sun
Ir, tikrai, pažiūrėjus į A- I 1 bušelis — 25c; 5 buš. už
mašinos, man dar ligi šiol ku buvo gauti. Prisėjo kone merikos lietuvio ūkį, tai jį
$1.00; 10 buš. už $1.50
nematytos.
badauti. Vieną kartą, beieš drąsiai gali statyti šalia o- Perkrausto Haidnu, Vežioja Angį b
Kreipkitės prie;
Mums besidairant, pirk- kodamas darbo, pailsau, Pa
Didelis pasirinkimas laikrodėlių
lando ar dano ūkio.
čios tarpduryje pasirodo kelėje atsisėdęs ant griovio
Nė nepasijutom, kai be
pats “gaspadorius” p. Ben- kranto, nuvargęs, kalbėjau
sidalinant įspūdžiais, atėjo 110 So. Ridgeland Avenue
sevičius, kuris lietuvišku rąžančių. Jaunam ‘ išklydus dešimta vakaro.
Worth, III. Tel. Oak Latro 1BS-J-I
nuoširdumu svetelius kvie į pasaulį buvo sunku. Mal
Skaniai pavaišinti ir nuo X
doje ieškojau paguodos.* Vos
čia vidun.
.
'
širdžiai
atsisveikinę,
vėlu
Būkite Malonus
— Tur būt, nemažai šian grįžau namon, iš netolimo
dien svečių turite — pa kaimo atbėgo viena mergai
Akiniai teisingai
prirenkami
SAVO AKIMS
per
patyrusį
lietuvį
daktarą.
klausiau beeidamas vidun tė pranešti, kad vienam ūki
Tik viena pora aklu visam gy
ČIA OAt'SI
venimui. Saugokit Jas. letadaml
greit, ln»gninkui reikalingas darbinin
šeimininko.
Urkaamlnuott Jas madarnUklauata
•
vals l&inometodą, kuria reglllmo mokalaa
ttjlmato —
— Kodėl?
kas. Nuėjus, tuoj išegza*
gali sutelkti.
Dėl sąžiningo radijo pataisymo
31 METAI PATYnnfO
NIO B IKI BO METU.
— Na gi, trys “armabi- minavo ar moku kinkyti ir
pririnkime akintu, kurie paAalIna
pašaukite Yards 3OXX.
vl*u aklą įtempimu.
lai” stovi ant kiemo — aš iškinkyti arklius ir t.t. Ūki
Dr. John J. Smetana
aiškinu. O vienas dar visai ninkas buvo katalikas. Šven
OF CHICAOO
*
Dr. J. J. Smetana, Jr, Budriko Radijo Progoramal:
tadieniais visa šeima eida
naujas buvo.
OPTOMETRISTAI
VVCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30
CERMAK ROAD
— Ne, tai čia mūs visi. vo bažnyčion. Ir mane ra 2202 W.
vai. vakare
Tel.: CAN AE MB7
1801
So.
A«hland
Avenue
Mokame 3ys% Dividendų
Ligšiol turėjom du. O da gindavo, bet aš nekiekvieną
VVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais
Kampas 13-tos
Ben.
J.
Kazanauskas,
See.
Telefonas
CANAL
0621
—
Chtcaca
7 vai. vakare.
bar šeimyna dar užsimanė sekmadienį eidavau, nes bu
OFISO VALANDOS
VVAA 950 K. Havvaian — Sekma
Kasdien *.00 a. m. Iki *.|0 p. pa. dienyje 4:30 po pietų.
trečiojo, štai, dar tik prieš vo gėda, kad esu prastai ap
?1,000,000.00
Treč. Ir Neit: 1:00 a. m. Iki
t;30 p. na.
porą dienų ir nupirkom tre sirengęs. Atsinešto iš Lietu-

— Ar nenorėtum aplanky
ti lietuvio ūkininko — pa
klausė manęs vieną pava
karį Waterburio klebono
Valantiejaus dešinioji ran
ka kun. B. Gauronskis.
— Būtų nesąmonė — at
sakiau — tokios progos ne
panaudojus.

Dėkoja už "Draugą"

WATCH OUT!

Carr-Moody Lumber
Company

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.

Stanley Gavcus

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and ILOAH ASSOCIATION:

gyvenimą Australijoj. Siun
čiu kitu laišku šiek tiek ko
respondencijos. Jei bus kas
tinkamo, galite patalpinti
“Drauge”.
“Tiesa, mes Brislano lie
tuviai užmezgėme ryšį su
seniau atvykusiais į Austra
liją Sydneys lietuviais. Bet
pas juos jaučiasi didelis nu
tautėjimas. Tačiau ir jie ža
da su mumis susiburti ben
dradarbiauti su “Draugu”
ir siuntinėti žinių apie sa
vo veikimą Sydney.

“Baigdamas dar kartą
dėkoju už “Draugą”, “Stu
dentų Žodį” ir manau, kad
ir toliau jie aplankys mus
Australijoj, o mes iš savo
pusės paremsime siuntinė
dami korespondencijos.
Kiek tauta parodo kūry
binių jėgų, tiek ji įneša nau
jo ir originalaus į žmonijos
kultūrinį iždyną.
Yab. Gudaitis

PLATINKITE IR REMKITE

AMERIKOS UETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Rea. 6968 So. Talman Ave.
Ree. TeL GROvehiU 0617
Office teL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West Cermak Rd.

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

Valandoa: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

2423 W. Marguette Road

Telefonas REPublic 7868

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

REZIDENCIJA:

6631 S. California Ave.
Ofiao teL VIRginia 0036
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomia pagal autartį.

Office tel. YARda 4787
Namą tel. PROapeet 1930

Tel. YARda 5921.
Rea.: KENwood 5107

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

756 West 35th Street

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

Tel. CANal 0257
’
Rez. tel.: PROspeet 665.

DR. P. ž. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Arteaian Avi
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiei
iki 9 vaL vakare-

6

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

TeL YARda 8146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Sekmadieniais 11 iki 12

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

3343 So. Halsted Street
Tel. CANal 5969

DR. F. G. WINSKUNAS DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PHYSICIAN AND SURGEON

2158 West Cermak Road
Oflao UL OANal 8846
Ofiso VaL: 2—4 ir 7-9

Trečiadieniais pagal sutartj,
Rea. Tėti HBMlock >1*0

TaL YARdi 2846

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

2155 West Cermak Road

1—

OFISO VALANDOS
4 u 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį.

Ofiso TsL:
RiSetd TeL;
VTRglnia 1886
P&OBpeot 8684

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1653 VVeat 35th Street ,<

LIGONIUS PRIIMA j
arti 47th Street
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien auo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. lr Sekmad. tik susitartus.
Seredoj pagal sutartį.
Telefofnas; HEMIoclc 6349

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Ave.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 lkt 3! Vak. 7 Iki B
Nedėliomia pagal sutartj

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniam.
J

4631 So. Ashland Ave. (TeL YARda 0994.

Telefonas CANal 7829

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
šeštadieniais.

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

2202 West Cermak Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9

4729 So. Ashland Ave.

ir pagal sutartį.

Res. telefonas SEEIey 0434.

Tel. Cioero 1464

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 0 vak.
ir pagal autartį.

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS i
Nuo 1—4 ir nno 7—9 vakare
Taipgi pagal sntartį.

Ofiao telefonas PROspeet 6787

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.
Tel. YARda 0994

Rez. Tel. KENtvood 4300
VALANDOS

Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vnk.
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai, dieną

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lala
vės verta tauta.

(tam. Bkorugalds

DIIDVII

Pirmadienis, liepos 14, 1941

Užkvietimas
Mūsų

Moterys

Į Radio Parodą
Aplaikysite Dykai Knygą, Radiolog ir Katalogą

Pas Budriką Jau Yra Iškrautos Visos 1942 Metų
Radios, Visų Geriausių Išdirbysčių

Apie Auklėjimą
Rašo — Mokytoja Saliomė Juozelėnaite

Vitaminas C.

“SHOW” MOTERIMS

tusios kaulų ligos — rachi

tas ir osteomaliacija.
RaC nedateklius
chitu daugiausia serga masukelia organizme škrobuto
♦
,
.«
. ži vaikai. Rachitas pasi
ilgs. Skrobutas pasižymi1 .
,
,
...................... . ,
. reiškia nenormaliu skeleto
kraujo indų liguistumais,
augimu: kaulų kremzlės au
nuo ko dantų smagenys su
diniai menkai jungiasi su
minkštėja, patinsta, atkrin
mineralinėmis
druskomis
ta, dantys kliba ir išbira;
(anglies
rūgšties
kalcis
toliau ištinka plaučių užde
CaCO3 ir posforo rūkšties
gimas ar širdies paraližas ir
kalcis Ca3 (PO4)2) ir nekie
mirtis. Jauni žmonės la
tėja.
Del medžiagos ne
biau jautrūs prie škorbutitvirtumo pasidaro kaulų
nio veiksnio stokai maiste.
kreivumų ir įlenkimų. Rachi
Liaudyje yra įsigyvenus
tas įsigali nuo netaisyklin
klaidinga nuomonė, kad sal
go medžiagų pakeitimo or
dumynai vaikams dantis
ganizme. Šį reiškinį suke
gadiną. Dabar yra žinoma,
lia mineralinių druskų, D ir
kad tas dantų gedimas nuo
kitų vitaminų stoka maiste
vitaminų C ir D trūkumo.
ir saulės šviesos trūkumas
K
Jau senai yra pastebėta
gyvenamuose butuose. Raskorbuto pasireiškimų su
chitingi organizmai neatspa
maitinimąsi kai kuriais pro
rūs infekcinėms ligoms ir ki
duktais. Senovėje atskiras
tiems susirgimams.
kariuomenės dalis pozicijose
("Draugas” Acme telcphou»>
Osteomalizacija serga su
ar įvairių ekspedicijų daly
Golfininkų turnamentas Denver, Colo. Žaidėjų moterys žiūri, kaip jų vyrams
vius laivuose jūros kelionėse augę ir pasenę žmonės. Ši
ištikdavo skorbutas ir stip liga pasižymi kaulų sumink sekasi savo roles atlikti.
riai juos kamuodavo todėl, štėjimu dėl minėtų druskų
į augimą; didelėmis TZ—.J Pnlorimi
kad šie žmonės buvo pri nutraukimo kitiems kūno įtakos
dozomis, duodamas prepara- ■4V.vJ.k4. vJV4.1v?V*lV4 U,
versti ilgą laiką vartoti sau tikslams (vaisiaus augimui
to formoje gyvūnams dau
sus ir konservuotus valgius, nėštumo metu ir k.) Atski
Kad galėčiau aš pakilti,
giau mažiau yra nuodingas
nesant galimybės pristatyti ros gyvulių rūšys rachitu ir
Virš debesų pilkų,
Organuose atsiranda sukai.žalių daržovių ir vaisių. Il osteomaliacija serga savo
Ir ten amžinai nutilti,
kėjimai.
gainiui į jūrių laivų įgulų tiškai.
Nes gyventi ilgu....
Moksle senai kalbama apie
maitinimą buvo įvestas cit
Maiste turi būti kalcio, i
.
.
,
j,
,
i
,
D
—
provitammą
ir D — virinos ir apelsinos apsaugai posforo
Jau pasaulis neramina,
druskų pakankamas
.
. , . . ,. .
i-iv ' taminą. Provitaminais
---- A---------- iai
nuo skorbuto. Šiais laikais ,kiekis
Man širdies suspaustos,
ir tinkamas kiekybi
jūrų laivai kelionei ima ža nis santykis tarp jų. Prie komos tos medžiagos, ku
Tik varguose vis skandina —
lių produktų, nes gali juos optimalių ir nepatogių drus riose, paveikus saulės ultra
Nuolat be pabaigos.
šaldytuvuose ilgiau išlaikyti kų sąlygų vitaminas D visa violetiniais spinduliais, atsi
randa antirachitinis fakto
šviežius.
Kad galėčiau pasiskųsti
da yra naudingas. Jis pa
rius arba vitaminas D.
Nors žvaigždutėms aukštai,
Vitaminas C sustiprina deda organizmui geriau su
Provitaminas D randasi
Ir ramybėje užsnūsti
kai kurias organizmo funkci vartoti mineralines druskas
augaliniuose riebaluose, au
Su jomis amžinai..........
jas: kovoje su limpamomis kaulų statybai ir p. Pasi
galuose, ir kitose medžiago
ligomis (džiova ir k.) jis yra taiko, kad pašare nėra kal
se.
Nuo
ultravioletinių
PO ŠLICBO
prieš nuodas ligos bakteri cio, posforo reikalingo san
spindulių kai kurios riebalų
joms; lengvina pašalinimą tykio ir vitamino D, bet
rūšys (cholesterinas, ergo-1
iš kraujo suskaldytų organi rachitas nepasireiškia. Mok
sterinas ir kiti sterinai)
nių medžiagų nereikalingą slas šį dalyką ištyrė ir taip
įgauna antirachitinę gydo
dalį (ureja ir p.), nuo ko aiškina: organizmas ilgai
mąją galią. Todėl šio3 me
įvyktų apsinuodymas; pade užlaiko vitamino D atsargą;
džiagos yra provitaminai.
da geriau asimiluoti orga- pas kai kurias gyvūnų rū
(Sterinai įeina į augalų ir
ninius ir neorganinius jungi- šis ta atsarga gali būti pa •
gyvulių riebalų sudėtį). Žali
nius.
1 veldima iš patelės pusės;
pašarai džiovinami ir suima
vieni
gyvuliai
gali
sudaryti
Vitaminas C kūne ilgai ne
mi saulėtą dieną turi dau
savo
kūne
vitamino
D
atsar

silaiko ir jo atsarga ten ne
giau vitamino D., nes au
Ultravioleti
susidaro. Vitaminas C yra gą, kiti ne.
saulės
galų provitaminas
nepastovus įvairiems veiks niai spinduliai daro įtakos į įtakoje pavirsta į vitaminą
niams. Jis gaišta nuo aukš vitamino D atsiradimą gy D. Vit. D gauti minėtose
tos temperatūros, šviesos ir vuose kūnuose, augaluose ir medžiagose galima kvarco
tikruose riebaluose.
oro deguonies. Konservuo tam
lempos, radio ir anodiniais
(Vienodai
šeriamos kiaulės
tuose ir virtuose produktuo
spinduliais.
se beveik jo neužsilieka. tamsoje ir šviesoje :tamsoje
Vitaminas D randasi žu
apserga
kojų
šiaip gamtoje Vitamino C uždarytos
vies trane, mielėse, nenu
* yra labai daug. Jo turi ko stangrumą, o saulės šviesoje
laikomos lieka sveikos). Ra- griebtam piene, morkose,
pūstai, citrinos, apelsinos,
burokuose, iš žalių pašarų
vynuogės, pamidorai, mor chito reiškiniai jau praside
daugiausia dobiluose ir liu
kos, bulvės, pienas, vaisiai da gemalėlio stadijoj. (Iš to
galima spręsti, kokią reikš cernoje; piene ir kiaušinio
ir žali pašarai. Jei gyvuliai
mę turi motinos organizmas tryniuose yra maksimum
su pašaru negauna vitamino
vitamino D tada, jei karvė
vaisiaus augimui).
C, tai jų mėsa ir pienas
Šie daviniai paimti iŠ gy ir vištos laikomos lauke ant
prieškarbutinio veiksmo ne
žalio pašaro.
turi.
švieži-žali kopūstai vulių pasaulio todėl, kad su
(Bus daugiau)
vitamino C turi 50 kartų mažais gyvūnais patogiau
daugiau ir citrinų, apelsinų į mokslininkams atlikti įvai
Kai tėvynei bus gera, tai
sunkos 35 syk, daugiau, negu rius bandymus. Bet tie
Benson Ford, Henry Fordo anūkas su savo žmona
geriausias pienas.
mokslo patyrimai daug pa- ir visiems tėvyniečiams bus
išeina iš bažnyčios po šliūbo. Nuotaka yra Edith Mcgera joj gyventi.
sako ir dėl žmogaus.
Vitaminas D
Naughton, detroitietė.
Pulk Plechavičius
Vitaminas D turi didc'ės
Žmonijoje yra labai papli-

Niekas Nėra Geresnio Namuose Kaip Turėti Gerą
Radio ir Gėrėtis Gera Muzika, Dainomis ir Žiniomis.
Tam Reikalinga Gera Nauja Radio

Vitamino

Jūs nusistebėsite kokią gerą, didelę, gra-<
žią radio pirksite iš Budriko už............
Tikra vertė yra $100.00 ir dar nuolaida už seną radio.
Pasirinkimas didelis mažučių radio, radio kombinaci
jų ir Lietuvišų Rekordų.

Už $119 50 didelės mieros garantuotas 1941 metų
Elektrikinis šaldytuvas

Pas Budriką rasite didelį pasirinkimą ir
Lengvus Išmokėjimus.

JOS. F. BUDRIK, Ine.,
FURNITURE HOUSE
3409-11 South Halsted Street
Tel. YARds 3088
žymus nedėlios radio programas WCFL, 100 k. nedėlios vakare
6:30 P. M.

Pirmadienis, liepos 14, 1941
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Jei tuos būtiniausius žmoniškumo reikalavimus So
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vietų Rusija atsisakytų išpildyti, tai tada būtų aiš
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ku, kad ji nėra verta garbingų, laisvų, demokratiš

kų Jungtinių Amerikos Valstybių paramos.

Demokratinė valstybė, remdama aršų demokratijos

laužytoją, tautų pavergėją, gali nepalengvinti, bet pa

sunkinti vedamą mirtiną kovą, kad apvalyti pasaulį
nuo kraugerių, nuo banditų.

Iieina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėsc: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 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 rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin nei dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, Iii.
Under the Act of March 3, 1879.
Lietuvių katalikų dlenraSClo “Draugo" rėmėjams lr skaitytojams
siunčiu sveikinimus tr geriausius linkėjimus!
Jūsų dienradtis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodamas
apie įvairius katalikams įdomius dalyk ua bet nurodo tikėjimo tiesas, gina lr saugo Jas nuo amtlnojo išganymo prleių.
Daugeriopai tepadaugėja Jūsų katailkUko dlenraičlo skaitytojų -irai,
filiui
* AMLETO GIOVANNI CICOGNANI.
Laodleea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Vokietijos vyskupu balsas
Neseniai Vokietijos vyskupai laikė svarbų susirinki

mą, po kurio paskelbė kolektyvų ganytojišką laišką.

To laiško turinys pasako, kad religija Vokietijoj yra
persekiojama. Tikintieji raginami savo namuose gar
binti Dievą ir stiprinti savo sielas, kad išlaikyti tikė

jimą šiais labai sunkiais laikais.

>,

Pabrėžiama ir tas, kad Katalikų Bažnyčia Vokietijoj

Pasirodo, kad prieštikėjimiškas nacių antagonizmas

Rusijos sostinėje....

Martyno

Yčo,

neseniai

atsilankiusio Lietuvoje, pra

ir karas su vokiečiais, valug

lietuviškų balšavikų,

sakė: sako, visi, lietuvių ko

‘ ‘Raudonoji

munistų priešai dabar turė

armija duoda priešui nuosto

sią atvirai su Hitleriu stoti.

depešą:

tokią

smūgius, o pati, kur

lingus

reikia, pasitraukia sveikutė

valdžią, kuri uždarė katalikiškas mokyklas ir net vai

elgiasi perdėm žiauriai. Kep

kų darželius, kuriuose mažyčiai būdavo globojami tė

ti duoną namie, pas save,

Matot, kariauk ir no

Bet, tavorščiai, nesijuokit.

lietuviškų

mą katalikiškojo veikimo, trukdymą katalikiškųjų ins

balšavikų gazietos

ti. Daugiau pusės svaro vie

titucijų darbo, persekiojimo katalikiškosios spaudos.

iš karo fronto, ale iš Rose

nam žmogui per dieną ne

lando, III., parašytas H. Jag

duodama.

mino.

miai sėdės ant tvoros ir žiū
rės kaip vienas

dai

deda ne

ragių

11

Dra

rublių.

nės

ir

duos

geriems žmonėms

progos

pasaulyje vėl

ir

krikščionišką

žmonišką

už pinigus esą sunku gauti

Šiomis dienomis sukanka atLuri metai kai eina kinųJaponai yra užkariavę šiuos svarbius centras; Tien-

(sostinė), Hankow,

Canton, Ichang ir Ningpo bei Foochow dalis, taip pat

kad šiame kare žuvo netoli pusantro milijono kiniečių

tūkstančių ir sužeista vienas milijonas.

Karas japo

nams labai brangiai kainavęs — virš šešių bilijonų
dolerių.
Japonija įsteigė valstybę ir pastatė Wong Chingwei
vyriausybę' Nankinge, kurią pripažino Vokietija ir Ita

Pirmoje vietoje Rusijoj turėtų būti atidarytos baž

lija. Tačiau tikrasai karas eina generalissimo Chiang

nyčios, kurias bolševikai laikė uždarę arba pavertę te

Kai-shek vadovaujant. Jisai gauna medžiaginę para

atrais, muziejais, sandėliais. Paleisti iš kalėjimų ir iš

mą iš Jungtinių Amerikos Valstybių.

Lietuvoje.

Cukraus

svaras

Prieš porą metų Sov. Są
karo ir revoliucinė

jungos

kaštuoja 50 kap., bet dau

taryba nutarė

giau vieno ir pusės svaro

kalba paskutinį buv. vokie

neis mūsų komunacių

viai

keliu!

išleisti rusų

1 rub. 50 kap. Mėsos visai

soms Sovietų

karo

paja

Ar gi neteisybė?

nesą......

moms rekomenduoti

kaipo

reichwehro

Gal dėl to dabar raudono

Lenkų delegatai pas Wil-

soną... Siomis dienomis

iš

Chicagos išvažiavo prie Wil-

nazius,

Valstijų prezidento, kad šis
pasirūpintų

gauti

vos vidutinės rūšies.

Sov. kariuomenės taktikas.

— Tokios neturime, — at

nuo kariaujančių

valstijų

sakė krautuvininkas. — Tu

Spicpirvirvio Dumkos

rime tik tai gerą, geresnę ir

Grigaičio ir Zymonto De

leidimą

mokratijos

ir Lietuvos Ne

priklausomybės sąjunga iš

— Tamsta pasielgei, kaip

Lenkijoje....

leido skambų

pareiškimą ir

tikras didvyris — išgelbėjai

kad

gink, Lietuvos reikalams pa

— Kaip gi negelbėsi!

kurios galva yra milijonie

nigų. Tas pats ir Lucko-Žitomiro vyskupijoj.

Sibire

rų Sąjungos seimai. Prie visų seimų yra rengiamasi

rius Morgan, paskelbė, kad

buržuazija prilipo prie kry

1935 metais buvo likęs tik vienas kunigas. Dabar jau

ypatingu rūpestingumu, nes to rūpestingumo reikalauja

skolinanti Prancūzijai

žiokų, kaip smala.”

abejojama ar bent vienam iš kunigų yra leidžiama pil

šių laikų nepaprastai didelės reikšmės pasaulio įvy

$100,000,000.

dyti kunigiškas pareigas.

kiai. Tikrai būtų gera, kad visų šių kilnių mūsų or

man pinigų skolingas.

“lietuvių

Pruseika sako:

Mums

regis, kad kryžiokai (naciai)

Mažam Petrukui rodo tik
ką gimusią sesutę.
— O tai tėtis!
tė.

broliuką ...

ginių institucijų mokytojai.

■'vit

’ 4-

kad ji sustabdytų šlykščią priešreliginę propagandą,

Eks-slakeriams

«

Nekurie lietuvių bolševikų šulai Amerikoj “slakeria-

Turėtų būti grąžinta laisvė kalbėti ir rašyti apie
religinius dalykus.

r

*0^

vo”, slapstėsi nuo tarnavimo Dėdės Šamo armijoj Pir
mojo Pasaulinio Karo metu. Mat, tada jie buvo “tai-:

Tiek, kas liečia religiją.

kos apaštalai” — ginklas į rankas buvo baisu paimti.

Jei yra žadama duoti parama Rusijai, jos valdžia

Bet jau dabar, ponai bolševikai, kuomet taip smarkiai

tnri pripažinti visiems žmonėms lygias pilietines teises.

agituojate už karą, turėtumėte stoti į armiją. Bet jums

Jie turi turėti laisvę kalbėti, rašyti, streikuoti ir patys

būtų geriau ir smagiau tarnauti sovietų armijoj, nes

išsirinkti sau tokią valdžią, kuri, jų manymu, geriau

tada tiesioginiai galėtumėt ginti Maskvos “saulę” Sta

sia galės aprūpinti jų reikalus ir rūpintis viso krašto

liną. Tad, vyrai, ko laukiate — marš Rusijon!

:•»?!-

gerove.
Jei ištikrųjų yra kovojama už pavergtųjų tautų iš
laisvinimą, Maskva tuojau turėtų padaryti žygius grą^-

finti nepriklausomybę visoms tautoms, kurias turi pa

grobusi ir kurias ji naikina. Ji turi pasisakyti, kad pri
pažįsta Baltijos valstybių nepriklausomybę ir niekuo

met nebesikėsins jų paglemžti.

Turime prietelių
“New Yorko didieji dienraščiai, o jų tarpe New

Ji, Sovietų Rusija, tuojau turėtų paleisti iš kalėjimų
visus politinius kalinius, grąžinti juos atgal ten, iš kur

York Times ir Herald-Tribune, pastaruoju laiku ra

išvežė, tūkstančius lietuvių ir kitų, kuriuos laiko Sibi

šo ta linkme, kad lietuviai yra jau tokio pribrendi

ro ar kitų tolimų kraštų stovyklose. Jei negalima tuo

mo, jog gali valdytis patys be jokios diktatoriškos

tarpu jų grąžinti į tėvynę, tai bent nelaikyti kaliniais,

protekcijos. Amerikos patriotingieji ir demokratiš

duoti jiems žmonišką užlaikymą, duoti progos sau duo-

kai nusistatę lietuviai šiems mūsų tautos draugams

ną atbirbti,

už tai taria širdingu ačiū".

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

---------------------------
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“T-nė” rašo:

šo Lietuvai ir lietuviams prielankius editorialus. Ra
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E CUĄDOPs
—

Vėl sesu

O žadėjo man mažytį

..........

Taip pat reikia pareikalauti iš bolševikiškos valdžios,

Jis

aukoti!

kongresas, Kunigų Vienybės, Lietuvos Vyčių ir Mote

kalingas.

skęstantį žmogų.

nereiktų, Dieve

buvo likę Sovietų Rusijoj. 1935 metais liko tik 16 ku

net

r

geriausią rūšį . . .

vežti maistą badaujantiems

dolerių Prancūzijai.... Ame

dvasioj. Religijos dalykus turi dėstyti pripažinti reli

— Prašau duoti svarą ka

nes šie žino visas

rican F-oreign Securities Co.,

tinkamas gaires tokiam veikimui, koks dabar yra rei

dol!

sono į Washingtoną 11 len
kų delegatų. Jie prašys Suv.

To

ji armija ir neatsilaiko prieš

Rugpiūčio mėnesį įvyksta A. L. R. K. Federacijos

leisti tėvams savo vaikus auklėti ir mokyti religinėj

— Ištikrųjų teisybė!

kiu būdu paskolink man 50

vadovėlį.

katalikų žmonių 1,160,546. 1926 metais tik 85 kunigai

maniausius mūsų veikėjus, kad jie pajėgtų nustatyti

jei tokią maža

tų tarpe mus draugiškumą...

Paskolins šimtą milijonų

Be to, Sovietų Rusijos valdžia turėtų būti priversta

gaila būtų,

gen. von Seecht veikalą ir vi

čių

lėpė,

ganizacijų seimai sutrauktų pačius veikliausius ir su

skolinimas

da. Žvakių svaras kaštuoja

neduo

dar giliau savo dolerius pas

Negeresnė yra stačiatikių ir kitų padėtis.

— Žinai ką,

pinigų suardo santykius, o

suma — 10 dol. — nutrauk

per mėnesį

yra laikomi be jokio nusikaltimo.

Seimu mėnuo

— Paskolink man 10 dol.

viršininko

žmogui

ten

sokį religinį persekiojimą.

Lietu

tvarką įgyvendinti.

Prašau Nesijuokti

Gal dėl to . . .

bužių, avalinės, kerosino net

ir trečdalis milijono sužeista. Japonų žuvę trys šimtai

kuri yra vedama plačiu mastu ir, be to, sustabdyti vi

diktatorius

kaštuoja 16 kapeikų, 3 pū

Taip lyg išrodytų. Pažadėta Sovietų Rusijai parama

tik katalikų kunigų buvo 473, bažnyčių ir koplyčių 337,

depešas

Tokias

uždrausta. Visi privalo pirk

ma pastangų, kad tą bradą išgelbėti ir jo pavergtus
žmones palikti pikto žvėries nasruose!

1917 metais Mohilevo ir Minsko arkidiecezijose vien

Jie ra

Visai ne, drauge!

kitą dulkins — abu susilp-

vams išėjus į darbą. Protestuojama ir prieš suvaržy

duonos

P

gudriai

Andrulis

kagos balšavikų gazietoj net

rėk.

Svaras

važiuoti

kvailą pasaką aną dieną pa

bė su Lietuvos gyventojais

vokiečių

sovie

savanoriu bijąs

Maskvon

tams yra lygu žaidimui. Či

labai griežtai ir energingai kelia protestą prieš nacių

riems priešinasi du milijonai kiniečių. Apskaičiuojama,

kurie

Laikraštis

lė.”

Bet kaip su Rusijos bolševizmu? Nejaugi bus deda

dvasininkus,

lenkų

vyriausy

Okupacijos armija susideda iš milijono japonų, ku

visus

vienatinis

pęs?

taip, negu visam sviete. Net

nešimu,

prancūzų Indo-Kinų lėktuvų bazes.

stovyklų

gradzki”. Tai, berods, buvo

O kasžin kaip pats

lipo.”

Pas balšavikus viskas ki

nėra sumažėjęs, bet padidėjęs. Tarp kitko, vyskupai

kratija sutramdyta, religija persekiojama.

dalykų, už kuriuos santarvininkai sakosi kariaują.

Petro-

ko

tsin, Peiping, Shanghai, Nanking

rą progą iš Sovietų Rusijos valdžios pareikalauti tų

“Dziennik

laikraštį

kompromisų religiniuose dalykuose.

japonų karas, kurio frontas yra 2500 mailių ilgumo.

Jungtinių Valstybių vyriausybė dabar turi labai ge

lenkų

Šelpimo Draugijos pirminin

progą duoda kilęs karas tarp Sovietų Rusijos ir Vo
kietijos, kurių ribose daug tautų yra pavergta, demo

nepastatant jai jokių sąlygų, bet tik šiaip jau pasisa
kyta prieš komunizmą, kaipo tokį.

leidinėti Petrograde

bė šiuo metu uždeda. Bet jų kooperavimas prieiti prie

Liūdna sukaktis

jau veikiama.

Pruseika prie Maskvos prili

Kaip gyvenasi Lietuvoje...

tų yra pasisakiusi stovinti už mažųjų tautų išlaisvini

Prieš Vokietijoj siaučiantį nacizmą ir pasisakyta ir

Pas juos viskas kitaip

šventimu pakelia tą sunkią naštą, kurią jiems valsty

Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybė daug kar

Dabar yra laikas eiti nuo žodžių prie darbų. Puikią

sų vyriausybė užgynė toliau

lenkų

yra ištikima valstybei. Tikintieji kantriai ir su pasi

balsą, ateitis parodys.

mą, už demokratiją ir religijos laisvę.

prie lietuvių kaip smala pri

laikraštį Petrograde.... Ru

Po svietą pasidairius

vienintelį

Uždarė

Ar nacių vyriausybė atkreips dėmesį į šį vyskupų

Kokios turėjo būti sąlygos Rusijai

koncentracijų

nebeis,

(“Draugas”, liepos 14 d.,
1916 m.).
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LIETUVOS DIPLOMATAI IR BOLŠEVIKŲ
AGRESIJA PRIEŠ LIETUVĄ
(Tęsinys)

apleisti

Pasiuntinybių

na- pači jos. Komunistai yra ne

1940 metų gegužės mėn.' mus' jie neatidavė JM bolže^tik mūsų-lietuvių, bet ir vi-

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

15 dieną diplomatijos šefas vikam8' ne8udart ’okio ak'
t
to, kuriuo bolševikai galėtų
kreipėsi telegrafu į
Išvertė Ant Pauliukonis
kada nors pasiremti.
tikrus asmenis, nurodyda
(Tęsinys)
Besiginant nuo bolševikų
mas, kad bolševikų agresi
Rugpiūčio 18 d. jos reikia laukti netrukus. spaudimo, lygiagrečiai buvo
Aš vėl esu laiminga. Mano laimė sugrįžo taip neti- , Jig prašė todžl imtig memo. pradėta rūpintis ateities
ketai, taip nelauktai! Vakar vakare pas mus buvo daug randume pasiūlytų priemo- veikla Lietuvai vaduoti. Tik
svečių, ypač jaunimo. Kadangi Maša turėjo padėti Na- nįų Kurių priemonių buvo kelioms dienoms nuo bolšetočkai oiusivilkti, todėl aš, kai vėl pasigirdo skambutis, imtasii įįandien dar per vikų įsiveržimo į Lietuvą
pati nubėgau atidaryti durų. Ir ką prieš mane pama- j anksti kalbėti.
' praėjus, įvyko pirmas kelių
čiau! Vadimą! Aš iš nustebimo negalėjau praverti nė1
*
_ t diplomatų pasitarimas. Po
lūpų ir sustojau kaip įbesta vietoje. Dėl to jis net šypmetų erzelio men.,
.. . E
___
15 d. bolševikai, kaip ir bu- “vaites klt°3 Europos sostelėjo.
— Alia, — tarė jis, - aš taip jus pasiilgau, jog vo
nuosudarvmo
pat Maskvos
sutar’
ties
momento maa’ kuriame buv0 aptarti

80 P8881*110 PrieSaL . J°kia
nauja pasaulio organizacija
nebūtų galima, jei bus leis
ta kalinti Bolčevikijoj visą
eilę civilizuotų tautų.
Žinokite,

kad kiekvienas

komunlata«> kurias tautybės
r kur*ame krašte jis bebūty’ yra mirtillas kiekvieno
,ietuvio priešas’ nes Lietuvos brutališkaa užgrobimas
yra darbas Komintemo, vienijančio ir valdančio viso
Paulio komunistus

Laisvoji Lietuva ir religija
Skaudžios žinios iš mūsų'
brangios Tėvynės spaudžia
ir drasko širdį. Tačiau visi
turime didžiausių vilčių ir
pasikliaujame geresne atei
timi. Mūsų širdys virpa, kai
išgirstame vis naujus smū
gius, kuriuos duoda Lietu
vai žiauri bolševikų ranka.

Tuo pat laiku tos pačios
širdys mums aiškiai sako,
kad Lietuva nežus,
kad'
anksčiau ar vėliau bus vėl
laisva ir sutvirtėjusi geruose pasiryžimuose bei tikėjime.

sau ir savo kaimynams,
Laisvosios Lietuvos planai,
turi būti vidujinio gyvenimo tvarkymo planai. Gi tų
planų pagrindas turi būti
religija.

Kiekvienai tautai Dievas
skyrė tam tikrą misiją.
Mums skirta misija yra ka
talikybės skleidimas Euro
pos šiaurėje. Mes esame, paties Popiežiaus žodžiais, toūmiausias Katalikų Bažnyčios avampostas šiaurės
Europoje. Mūsų tauta yra
grynai katalikiška ir turi
būti valdoma grynai katali
kiškais pagrindais. Būtų
tikra nesąmonė, jei katali
kišką kraštą valdytų visai
priešingi katalikybės ele
mentai, leidžią Bažnyčiai
kenkiančius įstatymus.
Tokio valdymo pasekmės
mums aiškiai rodo istorija.
Matėme prie ko privedė taip
katalikišką Prancūziją viso
kie masonai ir liberalai.
Taipgi Portugalija masonų
valdoma pergyveno visą
šimtmetį riaušių ir civilinių
karų. Aukščiau buvo daug
pasidarbavusi krikščionybės

Pasirodė
laikraščiuose,
paprašiau mane įrašyti į frontą. Kas tikrai vyksta į
aulnuž" a t ti K 1* laba* svarbūs ateities klau-1 Stiprinkite savo organiza tai Jungtinėse Valstybėse,
frontą, gauna tris dienas atostogų. Aš negalėjau išbūti
4 ’•
i-v
simai. Tie pasitarimai buvo cijų darbą Lietuvos vadavi tai Londone daromi naujos
Alatyre jūs nepamatęs! Aš norėjau nors dar kartą ps, įvykdyti taip’ kad nei Kau’------mo obalsiu. Jeigu anksčiau Į Lenkijos planai. Matome,
matyti jūsų akis. Prašau, atiduokit man savo sąsiuvinį
® _e ° ®
' no bolševikų, nei Maskvos vienijotės savo
lietuvybei kaip juokingi ir nerealūs ysu eilėraščiais. Rytoj važiuosiu namo, o poryt vėl bū- įvera® i mūsų kraštą, Jau bolševikų vyriausybės, kurių apsaugoti ir ugdyti, tuo vic- ra jų planai: jie yra pilni
siu čia, kol išvyksiu į frontą. Jūs mane palydėsite, tiesa? nuo sekan^ios nakties Lie vienas svarbiausių įrankių ningesni būkit dabar, kovo- imperialistinių tikslų ir sieVisa tai jis pasakė labai skubėdamas ir baigė ligi tuvos diplomatiniai atstovai yra špionažas, net apie mū- darni už teisingiausią Lietu kimų uždėti naują jungą
nucratiniame kontakte
mes spėjome įeiti į saloną. Jį pamatę, visi pastatė akis,' buvo
savo tarpe telegrafu ir telc-! 8ų diPlomatl< keliones niek° vos Nepriklausomybės bylą. kitoms tautoms. Nepnošalį
nes niekas čia jo taip greit nesitikėjo. Man visą vakarą fonu. Tas kontaktas buvo
A‘»us dalyk<w. Naudokitės tuo, kad esat būtų ir mums lietuviams
degė veidai; aš jutau atkreiptas į save jo akis ir visą palaikomas ne tiktai Euro-j kad už tai mes turime d5ko’ laimingesnėj padėty,
kaip paruošti laisvosios Lietuvos
vakarą buvau laiminga. Bet, kai ėmė artėti vakarienės poje, bet taip pat ir su Ame-1 “ taiP pat ir toms vyriau mes čia, nes daug daugiau planus. Tik, žinoma, mums
laikas, man darėsi vis graudžiau ir graudžiau, o kai stu rika. Visi atstovai iš karto, 8ybSma- kurios
nėra reikalo daryti imperia
galit veikti viešai.
dentas Sūra Ponomariovas uždainavo romansą “Ir kam,
Atsiminkite, kad jokia po listinių planų, nes mes nie
buvo vieningai nusistatę ne simpatijos Lietuvos bylai,
kam aš tave pamačiau,” aš vos begalėjau sulaikyti iš
litinė veikla nėra galima be kada nesiekėme ir nesiekia
pripažinti
Maskvos
raudonų nekliudė mums susitikti.
akių plūstančias ašaras. Tyliai, niekeno nepastebėta, iš
Vėliau buvo sušauktas pinigų. Reikalinga lėšų ko me dominuoti svetimas tau
jų barbarų įsiviešpatavimo
slinkau iš salono, nuėjau į kabinetą, atsisėdau ten ant
vai už Nepriklausomybę, tas. Mes trokštame laisvės
Nukeltas į 6 pusi.)
Lietuvoj. Tuo būdu reikėjo Lietuvos atstovų—Ministedivono ir susiėmiau rankomis veidą.
mūsų
politinėms
ir
diploma

tiktai derinti jų diplomatinę
E“'“?0)® suvažiavimas,
Po dviejų dienų Vadimas išvyks į frontą!
veiklą ir tuos žygius, ku- kuriame dalyvav° dauguma tinėms įstaigoms palaikyti,
Paskum pas mane atėjo ir jis pats, atsisėdo šalia riuos jie turėjo padaryti akredituotM Europoj atsto tremtiniams apsaugoti nuo
DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR
ir tarė:
bado.
Tos
lėšos
priklauco
GRAŽIA IŠVAIZDA!
okupantų pastatytos Kaune vy' Pa3t»raJam« suvažiavi— Alia, aš tada išėjau dėl to, kad viską supratau vyriausybės atžvilgiu. Jūs me buv0 audarytas Uetuvos tiktai nuo pasaulio lietuvių,
ir kad nežinojau, ką, ką---- ir kad.... ir.... — ir jis
nuo Jungtinių Valstybių lie
jau seniai žinot, kad visi ' Tautinis Komitetas Europo
nutilo. Taip mes sėdėjom ilgai. Aš pajutau, kaip man
tuvių duosnumo.
Lietuvos diplomatiniai at je ir nustatytos jo funkciant rankos nukrito ašara.
Jau baigiasi metai kai
stovai įteikė atitinkamoms jos.
Salone svečiai pradėjo traukyti kėdes. Vadimas at
Lietuva tapo okupuota!
vyriausybėms notas su proIr šiandien nei vienas mūGaminame Fleitas tiktai Iš
sistojo, paspaudė man tvirtai ranką ir išėjo. Aš nuėjau
Visa tai, ką aš čia esu at
dantistų receptų.
testais prieš Maskvos agre- , sų diplomatų nesėdi, sudėpaskui jį. Svečiai jau skirstėsi. Su jais išėjo ir Vadi
virai pasiautęs* nėra jnieko
80 Dienų Išmėginimui. Jei
siją (kai tik bus galima, jęs rankas. Kiekvienas, nenebūsite pilnai patenkinti, tai
mas. Po dviejų dienų aš jį dar kartą pamatysiu porą
nauja. Taip pat galvojo ir j
sugrąžiname kiekvieną {mo
protestų notos bus paskelb- žiūrėdamas sunkių medžiakėtą centų.
minučių, o paskum jis išvyks į frontą....
taip pat elgėsi ir kitų kraš !
tos) ir protestavo Kaune gmių ir dvasinių sąlygų,
dalis MKTa,sOll,c ir perdirbama senas
tų išeiviai, kurie kovojo už
*
Rugpiūčio 22 d. prieš bolševikų surinktų veikia kaip ir kur reikia,
PI.eitų ’
Pleitas. — Mėnesiniai mokes
ti P. Johnson, Pres. čiai. 1 dienos patarnavimas.
savo gimtojo krašto Laisvę.
šįryt anksti atėjo Vadimas ir paprašė, kad paly agentų nutarimus “prašyti”, rūpinasi visokiariopais Lie
VALANDOS:
Ir visados jie laimėdavo.
A.
A. A. Dental
Laboratories
Tolimesni Ofisai:
dėčiau jį į garlaivį, kuris turėjo išeiti po pusės valan kad Lietuva būtų prijungta tuvos piliečių, tremtinių rei
. ,
INCORPORATBu
Taip elgėtės ir Jūs ano ka
Kasdle iki 8 vai. v
Didžiausia Piritų Gaminimo I •’.boni tori ja Pasaulyje
dos. Mes kartu papusryčiavome. Aš negalėjau nuryti nė prie Bolševikijos. Petrui Kli kalais, veikia spaudoj, vi
1855 5lilwaukee Avenue — Tel. AR.M. 5550
ro metu ir taip pat laimė
Vidumi. Ofisas:
202 South State Street — Tel. <VEB. 4630
’ieno kąsnio, bet Vadimas kirto su dideliu apetitu ir mui, Broniui K. Balučiui, suomenėje, politikos srityje.
Kasdien
iki
8
vai.
4831
Irvine Park Roulevard — Tel. PAL. 4227
jot.
Antrad tr Ketvirtad. «O Side — 404 F, 47th SL — Tel. ATI. «XX0
suvalgė viską, kas tik buvo jam padėta. Po pusryčių aš Dr. šauliui, S. Girdvainiui, Aš manau, kad skaitytojai
iki 7-tos vai. vak. North Skie — 4731 Kn><ulway. Tel. LON. 4490
Kai Nepriklausoma Lietu
jam įdaviau sąsiuvinį su eilėraščiais, bet drauge pasta P. žadeikiui, V. Gyliui, E. nereikalaus iš manęs dau
So. Side — 8447 S. llųiMrd St. Pb.: NOK. 3720
J
vos Valstybė bus atstatyta V
čiau sąlygą, kad skaitytų tik tada, kai jau bus garlaivy. Turauskui, K. Škirpai, Dr. giau žinių, kur ir kas deda
geresnė, tobulesnė ir teisin
Rugpiūčio 23 d. Graužiniui ir šių eilučių au- plytelę būsimos Laisvos ir
gesnė, Lietuvių Tauta galės
Lietuvos
Vadimas išvažiavo. Jo išlydėti susirinko didelis toriui — nei vienam jų ne- Į Nepriklausomos
su pasididžiavimu pareikšti
žmonių būrys. Atvyko taip pat jo tėvas ir teta. Kiek kilo mintis pasiduoti bolše Valstybės pastatui, nes ki
pasauliui, jog nei vienas tik
laiko pakalbėjęs su svečiais, jis paėmė mane už ran- vikų viliojimams ir grąsini taip mes pakenktumėm ir
ras Jos sūnus, nei viena tik
kos, pasivedėjo į šalį ir paprašė, kad būtinai nueičiau mams. Taip pat garbingai sau, ir tiems, kurių simpa
ra duktė, kad ir kaip toli
drauge su juo į kajutę — jis turįs man kažką įduoti, pasielgė Gen. Konsulai, Kon- tijomis naudojamės.
pasaulyje jie būtų buvę, ne
Praeidama pro šalį, žvilgterėjau į didelį veidrodį ir ne- sulai, Patarėjai, Sekretoriai
Aš žinau tikrai, kiek pabuvo užmiršę savo gimtojo
tikėtai pamačiau, kad ir jis ant dešinės rankos nešio — visi kiti mūsų diplomati- guodos suteikė ir suteikia
krašto, kad pavojaus valan
nių bei konsularinių atsto okupuotos Lietuvos žmo
ja juodą apirankę, lygiai tokią, kaip aš.
Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos
doj patriotų eilėje netrūko
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai
vybių nariai. Taip elgdamie- nėms žinios, kad Lietuvos
•«
— Vadinasi, ką tai reiškia? — paklausiau jį.
nei vieno tikro lietuvio ar
užkirtus kelią lietuviškų knygą spausdinimui, LIETUVIŠKA
— Aš tąsyk mačiau jus nešiojant, — atsakė jis su- si, jie negalvojo apie savo diplomatai paliko ištikimi
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol
tikros lietuvės.
Jų dar lieka.
mišęs, — todėl ir aš sau tokią užsisakiau. Aš supratau, ateitį, apie tai, kad pasilie- savo pareigoms bei priesai
Stasys Lozoraitis
kad jūs ją užsidėjot dėl to, jog tąsyk aš išėjau neatsi- ka svetimuose kraštuose, kai ir, kad jie tęsia kovą.
Buvęs Lietuvos Užsienių
LITERATŪRA
sveikinęs, — ir jis nusišypsojo taip droviai ir drauge karo apimtame pasaulyje, be Aš manau, kad Išvaduotoji
Reikalų Ministeris.
JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi....... $1.00
lipšniai. — Kaip galėsiu be tos šypsenos gyventi.
jokio asmeninio turto. Jie Lietuva neužmirš savo At
ŽEMAITES RASTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi....... $1.00
Atėjęs į kajutę, jis man padavė senoviško darbo i rūpinosi tik tuo, kad Lietu- stovų užsieniuose ištikimy
LIETUVIŠKOS PASAKOS, II t., surinko Dr. J.
Jei nori pasitarnauti sa
Basanavičius, 260 pusi................................................ $1.00
plieninę dėžutę, kurioj buvo iškaltas įrašas: “Mano I vos, kuri turi būti išvaduo- bės Tėvynei.
PRAGIEDRULIAI, III t., Vaižganto, 290 pusi..............$1.00
vo tėvynei ir apsaugoti žmo
VAIŽGANTO RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko
šviesiajai žvaigždei.” Joje buvo Vadimo portretas ir ta ir bus išvaduota, diplo
Amerikos lietuvių spauda
tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi............................ $1.00
nes nuo bedieviškos vergi
matinė padėtis būtų apsau klausia taip pat, ko Lietu
gėlė.
.
V. KRĖVĖS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00
jos, pats skaityk dienrašt)
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
Vos spėjau sugrįžti, pasigirdo aštrus, veriantis pir gota. Aš manau, kad toks vos diplomatai pageidauja
puslapiai ........................................................................ $1.00
“Draugą” ir kitus ragin.
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t.,
masis signalas. Mes dar tebestovėjome visai arti vie- mūsų diplomatų vieningu- iš pasaulio Lietuvių Lietu
skaityti.
(1914-1916 m.) ........................................................... 75c
nas kito, bet jis jau laive, o aš ant kranto.
mas yra pažymėtinas įvykis vos vadavimo darbn. Atsa
MAŽIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi..................... 75o
— Žiūrėk, saugokis, Vadimai, — įspėja jį motina.
bendroj diplomatinėj istori- kymas į šį klaus-mą yra
PLATINKITE ' ‘ DRAUGĄ
“ — Nu, nugalėk vokiečius ir pargrįžk sveikas namo! joj. Jis parodo, be to, jog Lietuvos■ p Tautinio Komiteto
EILERA8Č1A1
— taria tėvas juokaudamas, bet mes visi matome, kaip tie žmonės yra tikri Lietu Europoje atsišauki *rx į Lie
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-VaičiūnienS,
>!•
vos Valstybės ir Lietuvių tuvius. Aš nuo eatęs tiek
dreba jo lūpos.
225 pusi........................................................................... $1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
Vadimas žiūri į mane, lyg laukdamas, kad ir aš ką Tautos, Jos interesų, idealų tegaliu pridėti!
K. Binkis, 230 pusi........................................................ $1.00
NEGLECT
Pasitikėti Lietuvių Tauta.
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi..........................50
jam palinkėčiau, bet man kažin kas smaugia gerklę, ir ir sąžinės atstovai.
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi....... .50
Greta diplomatinės veik Jos širdis neprieinama oku
aš negaliu pratarti nė vieno žodžio. Trečiasis švilpukas.
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
A COLD
J. Šlapelis, 90 pusi .......................................................... 50
Nuima lieptą, pradeda suktis ratas ir taškyti vandenį, los reikėjo imtis priemonių pantams. Čekistai jos ne
TĖVYNĖS KELIAIS, Liūdas Gira, 65 pusi..................... Jft
kurio ratilai darosi vis didesni ir didesni. Visi išsiima Lietuvos turtui, archyvams įveiks. Tauta, kuri buvo ne KrOtlnėn alognv, kurio. gali Ual
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi ............................. 35
vyMjrtl | nelaime, paprastai |»
GAMTOS
PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
lefigvvla pavartojo* raintnaaėlą
skareles ir ima mosudti. Vadimo seserys pravirksta bal ir inventoriui apsaugoti. Nei priklausoma, niekados ne
Dr. R. Van der Meulen ................................................. 35
tildančių Mimterole. Musterole nė
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m. ............................................. 25
su, jis pats taip pat moja skarele, ir aš dar galiu įžiū- 1 vienas slaptas dokumentas nustos trokšti ir siekti Ne ra tiktai moHtė. Jinai yra “Conn
Milijonai yra vario
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. .......................................
M
rėti, kaip truputį šypsosi jo veidas. Vargšelis, jis iki Į nėra patekęs į bolševikų priklausomybės, kaip žmo ter-lrrita.it.**
k Ja per 25 m. Daktarai rekomen
fluoja
Galima ■auti aptieknae
paskutinio momento nori pasirodyti vyras. Tačiau su rankas. Kur tik buvo bent gus, kuriam atimta laisvė,
i/i
/<1
mažiausias galimumas, in visados trokšta išeiti iŠ ka
syk jis apsigrįžta ir nubėga nuo denio.
— Ir tas pravirko! — sako Vadimo teta. — Ach, ventorius buvo apsaugotas lėjimo.
2334 S. Oakley Avė.
Chicago, III.
Tikėkite, jog Lietuva bus
tai jau mūsų dienų jaunimas. Koki nervingi šių laikų quo plėšikų rankų. Ten, kur
buvo
priversti išvaduota ii bolševikų oko
žmonės!
(Bus daugiau!

KNYGOS! KNYGOS!

DRAUGAS'

jr

Pirmadienis, liepos 14, 1941
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pateisinančių aplinkybių iš
Žmonės didesnę savo gyaiškinti savo prasižengimą. venimo dalį pašvenčia savo
Nežiūrint koks biaurus bū | negalavimams ginti. Reika
tų prasikaltimas, vis kaip lingas yra, tadgi, laiks nuo
(Atkelta iš 5 pusi.)
nors suranda pateisinančių , laiko koks nors visuotinas
Apart Apsaugos, Turime
aplinkybių
jį išaiškinti. Pa sujaudinantis
sukrėtimas
skleidimui tiek Rytuose,
ATSARGOS FONDĄ VW
prastai, visą kaltę užkrau nustelbti tą žmogaus augan
tiek Pietų Amerikoj. Religi
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigu
na ant jau gerokai prikrau čią puikybę, parodyti jam,
jos priešai paėmę valdžią j
Valandos: Kasdien
9 vai. iki 4 vai. p. p.
to žmogiškos silpnybės ve kad, — kas save turi už va
savo rankas, buvo beišplėTrečiadieniais — - 9 vai. iki 12 vai.
žimo. Kas bus kaltas, tai dovą, turi asilą už vadovą.
Šeštadieniais - 9 vai. iki 8 vai. vak.
šią ne tik tikėjimą, bet net
ta žmogiškoji silpnybė vi
Kritika mus atvaizduoja
pačią savigarbos sąvoką.
sados
bus
kalta.
Kritika
šia

taip, kaip kiti mus mato.
Pažvelgkime į Lietuvą,
me
atveju
je
ateina
žmogui
Nors kartais daug netiesos
tautininkų valdomą. Tauti
į talką. Ji pagelbsti jam ge pasakyta, bet abelnai, ran
LOAN ASSOCIATION ofChicugn
ninkas — labai gražus žo
riau
save
pažinti.
Atsimin

dame
daug
tiesos,
kartais
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
dis. Turėtų išreikšti patrikime,
kad
nė
vienas
žmo

ne
visos,
pasakyta.
4192 Archer Avenue
joto sąvoką. Bet, deja, ši
gus
nėra
teisėjas
savo as
VIRginia Z/4/
taip išsireiškė vienas Ro
Galima pažinti žmogų nuo
mens.
mos Kurijos prelatas, daug
to, kaip jis priima kritiką.
Pašalinis asmuo neįakai- Įžymūs ir didžiadvasiai žmo
pasidarbavęs dėl nuncijatūto mūsų išvidines mintis. Jis nės veikiai pripažįsta savo
ros atstatymo Lietuvoje:
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
“Tautininkai buvo Lietuvą 1
įaugus Acme le. v puOtO) mato veiksmą, darbą, ir su 1 trūkumus ir klaidas. Silp
KELNER - PRUZIN
visai nugyvenę”. Tas mums
Vidury yra laivyno sekr. Knox su adm. Stark, kai lig to sprendžia mūsų ver nadvasiai, aukštai save ne
Goriausiai Patarnavimai — Moteris patarnauja
buvo žinoma ir pirmiau. Re rėj ir senatorius David Walsh. Buvo pasklidę gandų tę; sudaro savo nuomonę a- šą, pagyrų maišai niekados
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
ligija jiems visai nerūpėjo. būk Amerikos karo laivai šaudę } vokiečių submarinus. pie mus. Jam rūpi darbo neprisipažįsta prie kaltė3.
grynumas, jo vaisingumas. Jie nešasi būk negalį klysti.
Ne vienas prisidengęs “ža Sekr. Knox tvirtino, kad to nebuvę.
peikia arba giria žiūliais marškiniais”, buvo tik ------------------------------------------------------------------------------ Jis
Jei būtų daugiau teisin
ras religijos priešas, slap
rint
kaip darbas atliktas. gos kritikos ir kas jos klau || "Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"
Gerai, jei darbas neša gerų so, būtų žmonėse daugiau
tas bedievis, didelis egois
Nė
vienas
žmogus
nenimo
srityje.
Nepažinęs
savaisių; tuomet pagirs. Bet sutarimo ir meilės.
tas, labai mylįs savo šiltą
vietelę. Tokie valdovai bu mėgsta, kad kitas jo asme vęs, kaipgi galėsi tobulin- jeį priešingai, išpeiks arba
A. P. Sandys, M.I.C.
išlies savo tulžį.
vo privedę mūsų Tėvynę! nį arba darbus kritikuotų. tis.
Kaip ten bebus, visvien
Jei mes šaltai pamąstyprie visiško moralinio pa Dažnai sutinkame asmenų,
Laikas — tai nematomas
kurie
kritiką
baikomis
pa

žmonėms palaikyti save ne tumėm ir giliau įsižvelgtukrikimo.
'
r‘tlaiko ir į visą dalyką ran mokšomis yra retas atsiti mėm į kritiką, pripažintu ir negirdimas vėjas, kuris
: ' 11
Per ilgus ir žiaurius lie
ka pamoja. Yra ir tokių, kimas. Kiekvienas palaiko mėm, kad ji yra neįvertina-*) negailestingai naikina mūsų
į’ \Į
tuvių persekiojimus caro
kurie neva nuduoda iešką save žyniu. Paimkime pa mas mums patarnavimas. ' sodus, blaškydamas baltus
laikais, didžiausi lietuvybės
“konstruktyvinės kritikos”; prastą miesto kalvį. Pri Didžiausias gyvenimo prie žiedu lapelius.
y
«J
palaikytojai buvo dvasiškiai
bet jie viena sako, bet kip mink jam politiką ir pama šas yra savimyla. Saumylūs
•
*1
ir susipratę katalikai. Se
šą mano. Randasi net ir to- tysi, kad jis tau bandys į- žmonės dažniausiai neprii
527 N. VVestern Avė. Tel. See. 6103
minarija ir daugelis klebo
kių, kuriuos jei sukritikuo- rodyti, kodėl fašizmas, o ne ma jokios kritikos arba įnijų buvo lietuvybės balusi, nors ir gera jiems trokš-1 demokratija turėtų būti ša- spėjimų. Jie dėl to yra ir
ardai. Didžiausi katalikai
ti, palaikys tau už blogą ir lies vedamoji politika. Mies nelaimingiausi žmonės.
buvo ir yra geriausi patriieškos progos kaip nors at telio turtingas saliunčikas
Šiandien savigarbos ypa
jotai. Jei norime, kad Lie
are common offenders
keršyti. Tokių yra nemažas bandys tave įtikinti, kad vi- tybė yra keliama į aukštuvoje būtų taika ir pasiti
PASKUTINIS
skaičius.
sos tikybos yra lygios, nors čiausias padanges. Tame ir
kėjimas ateitimi, turime vi
PAGERBIMAS
Nedaug rasi žmonių, ku pats nė vienos nepripažįs glūdi pasaulio klaida. Pa
sur pastatyti priešakyje, tik.
ta
ir
bažnyčion
nevaikščio saulis save gerbta daugiau
sąžiningus žmones, kurie rie kritiką “gera širdžia”
ja. Žmonių bendroji nuotai nekaip reikia. Jis patį save
jokiu būdu nekenktų religi priimtų arba net jos ieško
ka yra: “Brolel, sese, žiū tiktai gerbia. Tai klaidinga.
tų. Paprastai, kiekvienas
jai.
rėk savo biznio, o aš savo, Jis tiek save gerbia, kad ne
Katalikų Bažnyčia, kuri mano, kad jis esąs geresnis
ir nekišk savo snapo, kur įstengia savęs pataisyti.
išugdė tautos didvyrius, tu už savo kaimyną ir nerei
nereikia ir būsime laimin Kiek jau kartų šventasis
ri būti pastatyta prideramo kalaująs jokios kritikos.
Tėvas mokė, ragino, prašė
Bet čia kaip tik ir glūdi gi”je vietoje. Jos tiesų ir mo
Žmonės neužtektinai tei ir vis pasaulis kurčias, ne
ralės skleidimas turi būti klaida. Kritika yra kiekvie
singai į save žiūri. Vis ko girdi. Negirdi, dėl to, kad
visokiais būdais palengvini nam reikalinga. Net ir to
kiais nors būdais pagamina nenori girdėti.
If you’re past 40, the chances are
mas. Didelis dėmesys turė- kiuose atvejuose, kur peithat your breath will be offensiva
tų būti atkreiptas į semina- kiąs iš piktos valios arba
oftener than that of a young person.
Fermentation of tiny food particles
rijas, nes iš ten Išeina tau-1 šmeižto tikslais kritikuoja
caught
by partial platės and denri
\
tures freąuently cause this condition
tos auklėtojai. Visiems tu- ji neša naudos, jei ja moka
everybody ravės about your
which you yourself may not detect
rintiems pašaukimą į kuni pasinaudoti. Supykęs ir įbūt vvhich is so offensive to others.
salads, Peg.What's the secret?
AMBULANCE Dieną ir Naktį
Why not take the easy, pleasant preniršęs
žmogus
tikrai
neiš

gystę seminarijos durys tu
caution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation—
ri būti atdaros, nes susilau vardins mūsų dorybių lita
Listerine Antiseptic employed as a
kę gerų kunigų, turėsime nijos. Priešingai, iš jo su
4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
mouth rinse. It immediately makes
the breath sweeter, purer, less likely
dorą bei sąžiningą liaudį. žinosi kokių dorybių stoka,
Tel. YARDS 1741-1742
to offend. Lambert Pharmacal Co.,
MIRACLE WHIP!
Tam valdžia turi suteikti kur reikalingos pataisos. Jei
St. Louia, Mo.
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Its
"difterent
”
flavor
Tel. LAFayette 0727
Btfart Any Data U ta
visokeriopą medžiaginę pa ne kritika, klausimas, ar
galbą. Seminarijų aprūpini mes save sugebėtume pa
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir SeStadienio rytais,
LISTERINE ANTISEPTIC
alvvays makes a hit.
tš Stoties VVHIP (1520), su P. Šaltimieru.
To
M
aha
Your
Braath
Suraatar
žinti
vienoj
ar
kitoj
gyvemas turi būti toks, kad nau
jiems kunigams, pilniems
MILLIONS AORll—Miracle Whip does work tvonders
energijos, nereiktų tuoj po nuodyja ne tik jaunuolių,
with salads! A uniąue combination of old-fashioned
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is
primicijų ieškoti vietos sa bet ir suaugusių širdis.
by far America’s favorite salad dressing.
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
natorijose.
Be tiesioginiai liečiančių
*******************
Labai
didelis dėmesys religiją dalykų, yra ir daug
VISOSE MIESTO DALYSE
DIEN4 IR NAKTĮ
taipgi turi būti atkreiptas kitų su ja artimai susijusių;
— namams statyti, remontuoti ar
į visokią biaurią pornogra- socialinis teisingumas, liau
pirkti.
Ilgametis limokėjimo Planas.
fišką ir antireliginę litera dies švietimas, radijas ir
tūrą; ji turi būti, be jokių t.t. Tikiuosi, kad ir tais
VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI
kompromisų, uždrausta, c klausimais kas nors teiksis
jau pasklidusi, ypač dabar išsitarti, o ruošią Laisvo
NARIAI CHICAGOS
IR CICEROS
LIETUVIŲ
Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!
tiniais laikais, turi būti su sios Lietuvos planus, tai pa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
K.A.S.
naikinta. Tokia literatūra studijuos.
ANTHONY B. PETKUS
LACHAWICZ IR SCNAI
TAI I DVI/IT P fnfl8W įstaigoje. Jūsų indeliai rūpen1410
South
49th
Court
2314 West 23rd Place
I /tUl « D > L- tingai globojami ir ligi $5,000 ap

Laisvoji Lietuva
ir religija ■

SENATAS IŠKLAUSINĖJA LAIVYNO SEKR. KNOX

tVINGS

k

KRITIKA IR JOS NAUDA

PAMINKLAI

S

. f

MIDDLE-AGED JĮ
PEOPLE

MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotu^ Direktorius

PASKOLOS

ITARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 1M METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVU4

Vienintčlis Vakarinis Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius Į Savaitę
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Mokame

Tel. CICERO 2109
6812 So. Western Avenue
Tel. GROvehill 0142

Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

J. LIULEVIČIUS

S. P. MAŽEIKA

4348 S. California Avė.
Tel. LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139

I. J. ZOLP
1646 VVest 46th Street

ANTANAS M. PHILLIPS

Tel. YARda 0781-0782

Tel. YARda 4908

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street

Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai: YARda 1419

MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo
Vieno Klljentol

Patarnavimo

Nenuakriandžtaol

Nei

Keistuto Savings and Loaa Asaociatioti yra žymiausia, seniau

sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė {staiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.

1

3307 Lituanica Avenue

Tel. CALumet 4118

3236 So. Halsted St.

Chicago. III.

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

||

D RAUGA8

Pirmadienis, liepos 14 1*V’

lnd. Harbor. — Į Indiana
Harbor lietuvių parapiją pa
skirtas vikaru kun. Jurgis
Naudžius. Parapijonai, Die
vo ir Tėvynės mylėtojai,
džiaugiasi susilaukę naujo
kunigėlio, kuris yra tikras
lietuvis, pilnas jaunatvės jė- •
gų, pasiryžęs dirbti Dievo
naudai ir žmonių gerovei ir
tik tame mato sau laimę.
Jo pirmasis atsišaukimas
į parapijiečius skamba taip:

“Man garbė yra dirbti su
Jūsų parapijos organizaci jomis, su jaunimu Dievo garbei ir lietuvybės labui.”

Kaip. >“alonu yra «irdsii
tuos žodžius ir jausti ji
esant tikrą lietuvį. Jis di
džiuojasi tuo vardu ir viso
mis jėgomis stoja dirbti su
lietuviais, tuo tarpu, kai kiti
patys nežion kas jie yra.
Svetimtaučiams paklausus
jų tautybės atsako: “Aš
amerikietis,” o jo tėvas ir
motina yra lietuviai, Lietu
voj gimę ir augę.
Jo pirmasis pamokslas pa
darė nepaprastai didelį įspū
dį visiems. Turi gražią iš
kalbą, o kas svarbiausia lie
tuvių kalbą vartoja visiškai
taisyklingai.

Linkime jums, kunigėli,
geriausio pasisekimo mūsų
papa.-piojoje, sykiu darbuo
tis su mūsų mylimu klebonu
kun. K. Bičkausku.
- Lai Dievo meilė ir mūsų
nuoširdus draugiškumas lydi Jus!
Harborietis.

Ieško skenduolio
Prie
Wniow
Springs
Maple ežero pakrantėj rasta
valtis su šunim ir vyriškio
drabužiais. Drabužiuose ras
tas automobilio laisnis, iš ko
susekta, kad dingęs vyriškis
yra John P. Hyde, 21, 8721
So. Michigan avė.
Dabar
ieškomas skenduolio lavo
nas.

Iš LGF susirinkimo
ir veikimo
Bridgeport. — Nors pa
vėluotai, tačiau negalima
padėti į šalį nepaminėjus
darbštaus LGF 1 skyriaus
pasišventimo tėvynei Lietuva*’ s^iu nepamirštant ir
parapijos reikalų.
Skyrius sparčiai auga na
rių skaičiumi belaikant su
sirinkimus
privatiškuose
namuose. Didelė padėka pri
klauso Bubnių šeimai, kuri
mielai užleido savo jaukius
kambarius per ištisus meLūs susirinkimams. Be to,
dar dažnai prisidėdavo prie
pavaišinimo
susirinkusių.
Nenuostabu, kad skyrius
taip auga, kad pastaruoju
laiku sunku buvo visus ir
besutalpinti. Tat ir kilo su
manymas sus-mius perkelti
j parapijos svetainę.
Birželio 24 d. įvyko pir
mas susirinkimas parapijos
mokyklos kambary. Narių
susirinko itin daug.

^•^*

NAMŲ — F ARAI Ų BARGENAI
10 (lėtų, Marųuctto Parko Įmo
kėti $5000. 4 lietų mūrinis, $12,500, 2 Įlotų mūrinis po 4 kamba
rius $6,800. 6 kamburių mūrinis
bungalovv $4.000. 5 kambarių mo
dulis cottuge kaina $2.7 50.
Turimo taipgi ganu didelį pasi
rinkimų blzniuvų namų
Turime visokių kitokių burgonų
po visų Chiougų. Tuipgi upic 150
labui gružių tumių, prie validolių,
tinkamus dol rosortų. Gulimu pigiui pirkti urbu mainyti.
Kus norite naujų numų pastaty
ti, šonų pataisyti, upskuitliuvimus
dykai.
Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, išmainyti bilo kų
Jūs turite, kreipkitės pus:
CHARLES P. SUROMSKIS
UO.

#021 s. Uostom Avė.

\Hk- l*ROs. 1111

Tol. KEP. 3713

REIKALINGAS DARBININKAS
SPAUSTUVĖJE

A rF . JOCIUI
Porini už
tuojauPastovus
prityręs darbas,
spauntuA.
UZ fountain
iounidin npn
pen I| vėB darbininkus.
Kreipkitės;
2334 So. Oakley Ave„

sėt.
‘M. Ž.” Redakcija

1

X.

.

J
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t •■Draugas" Acme teiephoto.

Golfininkų turnamentas,

kurs
U.-ę.

1

laikomas Denvery, Colo., jau baigiasi.
nimurdi
■■UUJIIUI

padėka
„
.

zaitytei, Frančes Pečiukaitei, Harriet Lukas, Anitai
Navickaitei, Stasiui Rimkui,
Antanui Giedraičiui ir žur-

Rengiant Muzikos Žinių
metinį pikniką^ liepos 6 d.,
reikėjo bendros kooperaci
jos visų mūsų rėmėjų: gerb.
WHOLESALE
dvasiškijos,
vargonininkų, j
! LIQU0R
radio vedėjų, laikraščių, dar
ĮSTAIGA
bininkų, programos dalyvių
ir biznio įstaigų. Gavus to
kią paramą, tikslas atsiekta.
Išvežiotame
po viw,
Parengimas buvo toks, ko
Chlcago
kio tikėtasi ir laukta. Iš šių
kimo.
Laima
Su malonumu prisiminta
pikniko lieka pelno muzikos
linksmios Antanų vardinės.
reikalams. Už tad esame la
REMKITE
SENĄ
Prie aštuonių Antaninų ir Šv. Kaz. Akad. Rėm. bai dėkingi visiems atsilan
LIETUVIŲ
DRAUGĄ
vieno Antano prisidėjo dar
kusiems už paramą.
N. KANTER, Sav.
nauja narė — Antanina dr-jos pirmas šių
Už vis labiausia noriu pa
MUTUAL LIQUOR CO.
Aukštaitienė iš Marąuette
dėkoti šeimininkėms Hele
4707 S. Halsted St.
Park. Ir ji buvo sykiu pa- metų išvažiavimas nai Rudytei ii Onai Vaišno L < Tel. BOULEVARD 0014
gerbta. Tai ypatinga drau
Įvyks liepos 20 d., Holy rienei ir jų pagelbininkėms:
gija, turinti tiek daug vien- p
vjUa
123rd
Kareckienei, * Butkevičiūtei
vardžių narįų. Vardinės bu-1
&ve
ir Vaišnoraitei; baro darbi-'
vo J. ir R. Mazeliauskų na
Išvažiavimui visi ARD ninkams: Mrs. and Mr. Ed.
muose. Skyrius jiems dėkin skyriai rengia skaniausių Strnad, Br. Vaitkevičiui, F.
gas už tai. Taip pat dėkin
ūsų
vaišių: kugelio, virtininkų, Vaišnorui, L. Adomaičiui ir
gas ir šeimininkėms — M.
kumpių “hot-dvy’su,” ice- J. Lebežinskui.
Okonienei ir 0. Jackienei.
Didelis dėkingumas prlcreamo, na ir alučio ir dar
i klauso programos
dalyIš raporto paaiškėjo, kad “minkštesnių” gėrimų.
Kiekvienas skyrius pažy- ; viams: Loretai ir Richardui
skyrius pasiryžęs ypatingai
pasidarbuoti parapijos lei mės savo vietą gražiame mi 1 Kazlauskams, Loretai Bradžiamo automobilio laimėji škelyje su didele “beach
ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ
mui tikietų pardavime. Val umbrella” taip, kad žinosite
BL1USKELIŲ
IVULk STUDIO
PIRŠTINIŲ
dyba ir visi nariai platina kur ARD kioksai.
1945 kVpsV.3'!’* Street
KOJINIŲ
knygutes ir stengias gauti
POCKET’BOOKŲ
KORSETŲ
Nusipirkę bilietą iš rėmė
daugiau talkininkų.
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ
i“"'’
jų už 10c. galėsit laimėt do MODERN
V. VILElŠIENt, SAV.
Nutarta nusifotografuoti vanėlę atminčiai. O jei ne- (OMPIETF
ADVANCED PHOTOGRAPHY
laimėsit, jauskitės patenkin i >Wt.4T POSSIKI.E PKK ES
jubiliejinę knygą., Komisija ti aukoję Statybos Fondui, Ptl.lO I 4FAYETTE 2-»n
FROCK SHOP
nužiūrės tinkamą dieną ir kad ir mažą sumą.
5922 W. Roosevelt Rd.
visiems nariams tus pasiųsTel. AUSTIN 1175
Tad prašome jūsų Chica
tos atvirutės. Kurie ilgesnį gos parapijų, veikėjų ir vi
laiką nesilankė į susirinki- sų prietelių seserų KazimieCONRAD
Fotografas
mus, prašomi lankyti susi-1 riečių paremti šį išvažiaviStudija įrengta pir
rinkimus, būti nuolatiniais mą savo atsilankymu.
mos rūšies su mo

DIDELIS BARGENAStt!
Didelis, Pelnų Nešantis, 22-jų kam
barių Rooniing Namas. Pilnai fnrnišiuotas. Su krautuve, kuri tin
ku grosernel ar kitam bizniui. Ran
dasi ant kumpo. 18 St. kolonijoj,
uiti bužnydos. Parduos su visu na
mu labai pigiai
EDW. G. CERNAUSKAS
i 000 S. Union Avė.
UANal 2133

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlevvood 5883
Rez.: - ENGIeuood 5840

AlL MAKES - N(W ... REBUILT

•DRAUGO” SKAITYTOJAMS
NOTARY PUBLIC DYKAI

landą iki jį ičliuosavo.

ANO

Kurie norite pirkti savo r.urnų.
didelį ar mažų. (urmų ar biznį, ar
ba norite išmainyti bile kų tbi.le
ant kų kito, kreipkitės pas Cliarks
Ui'iileli (Kazį Cinikų), 2300 West
63rd St. Tel, tTn.-jmet #025. Arba
rašykite ir gausite gerų bai gt nų,
teisingų ir draugiškų patarnavimą
ir sutaupysite pinigų.
Parsiduoda 4-rių (lėtų mūrinis
namas. $3,500:
kitas 4-rių (lėtų mūrinis namas,
$8,01)0,
2-jų mūrinis namas arti GS-ėios
ir VVestern Avė., $7,9a0.
Paskolas prirengiame be tška’ičių.

mdding

AU NAKU

SOLD, RENTED
AND REPAIRED
i aaeeuvs carit omi-viai miw-macmimi omaramiii

TYPEWRITER
*STAR
rOMPANY
aott.T c. eoiosutrr. a......
IM W. MAOISON ST.

Phone DFARBORN 8444

c

CHARLES URNKTI
2500 W. 63rd Street,
Tel. P.ROspcet 6025.

Machines

— SMAll MONTHIY FAYMENTS —

(STIMATIS— FREE — DEMONSTR ATION

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
DININO ROOM SE.T8 — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS
— RUOŠ — RADIOS — REFRJGERATORS — WASHERS —
MANGELH — STOVĖS.
AU NatknuUly Advertlaed lt

ALK ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern AveniZ
Telefonas REPUBLIC 6051

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Rez. TeL VICTORY 2499

AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
H. Rajeuski
“8horty”

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

MILDA BUICK SALES

Vagies nelaimė

VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauja
.this cheese

fooJ that’s digestible

as milk itselfl
SPEEADS! SLICES! TOASTS!
' MELTS PERFECTLYI ♦

I

TYPEVVRITERS

-flj!

Rėmėja.

Frank DeLucas, 2554 W.
45 st., 32 m. amžiaus, grei
tai važiavo pavogtu troku
ir atsimušė į stulpą
prie
39 st. ir Wolcott avė. Jis
taip buvo įpainiotas į su
daužytą troką, kad ugnia
gesiai dirbo daugiau kai va

Moteris težiūri Į pasaulį
motinos akimis, tegu ji jau
čia motinos širdimi.

Parsiduoda moderniškus 5 kių «
partnientų namas. Du 3-jų kamba
rių,, du
5-kių kambarių,
vienas
7-nių kamburių. 50 pėd. lotas. Stokerio šiluma. Greitam pardavimui
$15,000.
FLYNN
710 W. Gurflelil Blvd.

GLAMOUR

Vaąąra trumpa.
Keliatą
valandų pakvėpuot tyru miš
ko orų, pabūt su savaisiais,
pasivaišinti ir tuomi net ge
ro padaryti — manau ma
lonu kiekvienam iš mūsų.
Tad prašau nepamiršti lie
pos 20 d. Holy Villoj (vadi
namam Labdarių Ūkiu).

P.UIDAVIMUI NAMAS
SOUTH SIDE
Parduosiu gražų, 2-jų (lėtų namų
pietinėje Chicagos dalyje. Mūrinis
pagrindas. Cemento
grindinys ir
skalbyklos įrengimai beismonte. Už
daryti porėtai.
šaukite; Tel. BOUlcvanl 5H0M

PARDAVIMUI MODURMŠKAS
APARTMENTAS

Jūsų Gražus
Apsirėdymas
-M Specialybė

derniškomis
užlai
domis ir Hollyvvood
šviesomis.
Darbas
Garantuotas.

Chkaųro. III.

PARDAVLMII MfRlNIS S.UU8
MARUIETFE PARK
Parsiduoda 2-jų (lėtų mūrnis naĮHias gražiame. Marąuette kl'ark. Ant
tfvlejįų lotų. Karštu yanffcniu apt
šildomas. 2-jų karų' gktad/.ius. Du)
platesnių informacijų kreipkitės:
0030 S. Taliuan Avė.

CLASSIFIED

nariais. Atvaizdas knygoj
bus ilga atmintis.
Baigus susirinkimą dva
sios vadas kun. J. Prunski?,
patiekė keletą gražių min
čių, paskatinančių dar smai
kiau imtis darbo, nuvargin
Šiame susirinkime pra tos Lietuvos paramai. Taip
nešta žinių iš buvusio pik pat apibudino dabartinę Eu
niko Labdarių ūky. Dėka ropos padėtį.
darbščių narių — M. OkoPirm. A. Budria vardu su
nienės, O. Jackienės ir A. sirinkimo padėkojo kun. J
Vaišvilienės, gryno pelno Prunskiui už kalbą ir pas
liko $34 su centais.
katinimą prie didesnio vei

DRAMAS

CLASSIFIED

Mano pagelbininkė Pat
Kulys visą laiką darbavosi
prižiūrėdama tvarką ir visą
biznį ligi pat sutemos.
Labai dėkingas Roosevelt
Fumiture Co. vedėjams J.
Bertuliui ir M. Jovarauskui
už suteikimą garsiakalbio ir
dovaną Zenith radio, taipgi

Suareštavo tris čigones
ira‘.valzd,,'d8ti >
’
Priemiestyje River Forest
tapo suareštuotos trys cigonės. Apie desėtkas žmonių
policijai nusiskundė, kad jos
juos apgavusios ir išviliojusios $115.

, liui už gražias dainas. Kalįbėtojams: komp. A. Pociui,
kons. P. Daužvardžiui, kun.
J. Paškauskui ir kun. dr. A.
Deksniui už kalbas ir su
maniam programos vedėjui
VI. Daukšai.

TURNAMENTAS EINA GALOP

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Darbštus kunigas

7

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

Pirmadienis, liepos 14, 1941

s

VYČIŲ DIENOS
LAIMĖTOJIAI

Iš Motery Sąjungos
' 49 kp. mėnesinio
Chev susirinkimo
i

Pirmą dovaną 1941
rolet laimėjo No. 10605 —
John Petraitis, 2040 West
22nd Place.
Antrą dovaną — Wrist
watch R. Andreliūno No.
1002 — J. C. Balsevicz, 2334
So. Oakley Ave.
Trečfą dovaną — $10.00
(cash) J. Gribausko No.
5984 — Helen Lerner, 2132
W. 23rd Place.
Ketvirtą dovaną $10.00
(cash) J. Eudeikio No. 9678
— Melvina Gura, 6737 So.
Artesian Ave.
Penktą dovaną — $10.00
(cash) J. Mackevičiaus No.
11365 — D. Davis, 2615 So.
48th Ct., Cicero.
šeštą dovaną — Florsheim shoes J. Pikielio No.
4577 — D. Makauskas, 201
No. Central Ave.
Septintą dovaną pasirin
kimą iš Wm. A. Lewis No.
14645 — Frank šnekutis,
6635 S. Fairfield Ave.
Aštuntą dovaną — $5.00
(cash) Caston Kazanausko
No. 21268 — E. J. Srubas,
3335 Dickens.
Devintą dovaną — $5.00
(cash) Midwest Jewelry No.
9946 — J. Sabutis, 3141 Q
St., Omaha, Nebr.
Dešimtą dovaną — $5.00
(trade) pas Siegan Clothers
No. 10422 — J. Birgilienė,
6739 S. Rockvvell St.
Prašomi visi laimėtojai,
kurie dar neatsišaukė dėl
savo dovanų, tai padaryti
kaip galima greičiau.
LIETUVOS VYČIŲ
DIENOS KOMISIJA
I. J. Pakeltytė,
Garsinimo Kom. Pirm.

Vienas iš penkių
tenori karo

Bob Feller Receives Plaque

Chicagos dienraštis Tribu
ne tebeveda piliečių atsiklau
simą Amerikos karan įsiki
šimo klausimu. Pradžioj tas
atsiklausimas vestas tik pa
čioje Chicagoje, o dabar vi
soje Illinois valstybėje.

Bridgeport. — Nors va
saros karštis be pasigailė
jimo spirgina, tačiau ši nau
ja kuopa laiko savo susi
rinkimus kas mėnuo. Taigi
ir liepos 1 d. įvyko susirin
Klausimas
buvo toks:
kimas, kad pasitarti apie
“Shall the United States
tolimesnį veikimą.
enter the war to help Britain
Pirm. R. Mazeliauskienei defeat Hitler?”
pasiūlus surengti kokią pra
Pačioje Chicagoje tik kas
mogą baigiantis vasarai,
nutarta sumanymą pasvars penktas pilietis tebalsavo už
tyti ateinančiame susirinki Amerikos įsikišimą į karą
Chicagoje yra daug žydų,
me.
kurie, nors patys nenori eiti
Pirm. ragino nares pasi į karą, bet nori, kad Ameri
darbuoti parapijos automo ka į karą įsikištų. Tai Chi
bilio laimėjimo knygučių cagoj galima buvo tikėtis di
platinime, nes nedaug beli
delio nuošimčio balsų už ka
ko laiko. Visos mielai suti
rą. Bet mat vis-gi mažai kas
ko ir pasiryžo išnaudoti vi
už karą balsavo.
sokias progas, kad tik kuo
Kai prasidėjo balsavimai
daugiausia tikietų išplati
nus. Parapija yra brangi vi kituose Illinois valstybes
siems, dėl to visų yra šven miestuose, miesteliuose ir
farmose, kur žydų, anglofita pareiga remti ją.
lų ir komunistų šalininkų
Sąjungietė
daug mažiau, negu Chicagoj,
tai ten ir balsų už karą dar
mažiau tepaduota. Pavyz
džiui E. St. Louis’e už karą
Buvo šaunios vestuvės balsavo 193, prieš — 857,
Genovaitės Šerpetytės su arba už karą 18 nuoš., prieš
Juozu Rėkum, ?8 d. birže — 80 nuoš.
Apskritai imant visą Illi
lio, parapijos salėj.
Kun. J. Šaulinskas sutei nois valstybę, tai veik 80
kė Moterystės Sakramentą. nuoš. piliečių balsavo prieš
Amerikos įsikišimą į karą.
Seserų kazimieriečių pas
Balsavimai vedami šitaip:
tangom bažnyčia buvo pa
paimama
oficialia balsuotojų
puošta gėlėmis. Varg. Nik.
Kulys, padedant visam pa surašąs ir kas dešimtam iš
rapijos chorui, giedojo, o jų pasiunčiamas klausimas.
Aldona Kirstukaitė
solo Chicagoj ne vienas ir lietu
“Ave Maria”. Palydovų bu vis yra gavęs tokį atviruką
vo penkios poros. Po šliūbo su prašymu pagal savo i si
Šerpečių ir Rėkų giminės tikinimą balsuoti už ar
buvo sukviesti į parapijos i prieš karą.
svetainę, kur vestuvininkai
linksminos. Pokyly dalyva
vo ir klebonas kun. J. Šau
Elizabeth Madden, 28, jo
linskas ir pranciškonas tė
jo
ant arklio Jackson parke.
vas Alfonsas, biznieriai Zajai
per Cottage
kavičiai, Bertuliui, Raude- Jojant
Grove ave. prie 53-čios gat
liūnas ir Kazlauskai.
Jaunavedžiai buvo išvykę vės strytkaris užgavo jos
povestuvinėn kelionėn. Grį- arklį ir kartu sužeidė ją.

North Side žinutės
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The Fellep family looks at the pUąue Ace Pitcher Bob received from the Baseball federation at the Cleveland Stadium.
Left to right: Marguerite, 12; Father Bill, Bob Feller, and his
mother, Mrs. Bill Feller.
[Acme Telephoto.]

L. V. apskrities
priešseiminis
susirinkimas
Lietuvos Vyčių Chicagos
apskrities priešseiminis su
sirinkimas įvyks liepos 17
d., 8 vai. vak., Aušros Var
tų parap. patalpose, 2323
West 23 Place.

Visi kuopų pirmininkai,
raštininkės ir delegatai pra
šomi atsilankyti su rezoliu
cijomis. Bus padaryta svar
būs pranešimai kas link sei
mo, kuris įvyksta Pittsbur
ghe, Pa. Bus renkami dele
gatai į seimą ir t.t.

Pranešimas
Šv. Kazimiero Akademijos
Rėmėjų Dr-jos priešpiknikinis susirinkimas įvyks ant
radienio vakare, liepos 15 d ,
7:30 vai., šv. Kazimiero
Akademijoj.
Visų ARD skyrių prašom
dalyvauti, šiame susirinki
me, nes tai bus paskutinis
pasitarimas prieš mūsų įvyk
siantį pikniką, liepos 20 d.
A. Nausėdienė,
ARD pirm.

Willkie ir Knox už

įsikišimą karan

WASHINGTON, liepos 13
Šiam susirinkime bus pa
tiekta visų kuopų raportai — Karo laivyno departamen
to sekretorius Frank Knox
ir Vyčių Dienos rezultatai. spaudos konferencijoje pa
J. R. Cherry, vice pirm. reiškė, kad prez. Roosevel
Agnės Saučiūnas, rašt.
tas įsakęs karo laivynui im
tis apšaudymų, jei būtų rei
kalinga Atlantike kelius ap
valyti nuo vokiečių subma
Suareštavo jauną
rinų ir laivų.
Gi Wendell L. Willkie, bu
vyrą
Trys jauni vyrai John vęs 1940 metais prezidenti
Lochner, E. Jolly ir Wilbur nis respublikonų partijos
Policija suareštavo V.
Finkler valtyje išplaukė į kandidatas, kurs vakar ta
Fitzpatricką, 20. Prie PerMiehigan ežerą. Nuplaukus rėsi su prezidentu Roosevelshing Rd. ir Archer ave. ji
apie mailę nuo kranto jų tu, pareiškė, kad ameriko
sai pagrobė merginą ir tem
valtis apsivožė. Vaikinai lai niškos bazės turi būti įsteigpė ją į jėlą. Merginos klyk
! tos arba šiaurinėj Airijoj,
kėsi įsikibę į valties kraš i arba šiaurinėj Škotijoj, kad
smą išgirdo du policmonai.
tą. Vienas iš jų, E. Jolly, i užtikrinti amunicijos ir ka
Jie atbėgę suėmė piktadarį. ' žo liepos 4 d., kad pamatyt
KAIRO,
Egiptas,
liepos
8.
geras plaukikas,
leidosi ro reikmenų laisvą siuntimą
brolį Kazimierą, kurs buvo
— Britų vadai tvirtina, kad plaukti į krantą ir laimin Anglijai.
Remkite “Draugą”, nes jis parvažiavęs iš kariuomenės J. A. Valstybių apturima
Senatorius Wheeler sako,
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei pasisvečiuoti pas saviškius. visokia karo medžiaga yra gai priplaukė. Gyvastiems
kad
prez. Roosevelto admi
gelbėtojams pranešė apie
’
Ten buvęs geriausia pasauly.
ir Jūsų reikalams.
nistracijoje
Willkie
turi
savo draugų nelaimę. Valtis svarbų vaidmenį. Jis patari
apsivožė 8 v. v., o plaukikas nėja prezidentui kas reikia
f < THAT LITTLE CaAIVIE” Inter-«*t’lCartooBCo., N.T.—By B. Llflk
krantą tepasiekė 9:30 v. v. veikti Anglijos vadavime.
Nuo kranto tuoj išplaukė Jis yra Amerikos įsikišimo
Aut EvencmG ThE Host HAS BEF*J
1 apie 10 valčių ieškoti bėdoj karan karštas šalininkas.
SAV!
Laivyno sekretorius Knox
"DON-rRavinG ABoot HtS NevM Fol£mN<3 C A O. c. taBlE ,
esančių vaikinų.
yra kitas karo šalininkas.
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MASKVA,

PLATINKITE

“DRAUGĄ’

liepos 13. —

Sovietų vyriausybė paskel-

SICK,
NERVOUS
PDiUlfV
n
bRAnllT

“every

Then Read WHY
Lydla E. Pinkham’a
Vegetable Compound Is ■JP
Real“Woman’s Friend”!

z.
b

wom«n gulftr Mr.r. mnnthty
pain (erampa, baekarha, handacht) du.
to ftmala functlonal dlaordtra whlla
othar’a aarvaa tan d to bacoma upaat and
thay gat c roaa. reatlcaa and moody.
> So why Bot taka Lydla R. Plnkbam’a
Vagatabla Compound mada aapariaf/g
to halp tlrad. run-down. narvoua aoman to go amlllng thru "difflcult daya.*’
Pinkham'a Compound contalna no oplataa or hablt-formlng ingradlcnta. It
8nm«

bė karo meto karines tai
sykles paštui, telegramams
ir telefonams. Tuo būdu no
rima sulaikyti sovietų ka
z
rinių paslapčių ir įvairių in
formacijų aikštėn kėlimą.
, r
Siunčiami laiškai į užsie
nius turi būti atviruose vo
kuose ir patys siuntėjai as
meniškai laiškus turi nuneš
X Vargonininkų ir Para
ti paštan ir paduoti cenzū
rai.
pijinių Chorų Sąjungų Chi
Visuose laiškuose neturi cago Provincijos piknikas
būt minimi joki kariniai, šįmet bus liepos 26 d., Vy
ekonominiai ir
politiniai tauto parke. Kadangi sei
klausimai. Laiškams neturi mas tų sąjungų Chicagoj
būt vartojami
dvilypiai bus liepos 29-30 d., tai jau
vokai.
ir piknike bus svečių — vie
nos ir kitos sąjungų atsto
vų. Ypač jaunimui malonu
bus su jais susipažinti.
►
X L. Vyčių Dienos komi- *
sija laikytam susirinkime,
Ar reik pašto ženklelių? suvedus pajamas ir išmokė
Ar norit registruoti laišką, jimus, rado, kad rezultatai
pirkti “Money Order”, ad- veik tokie pat, kaip ir pra
_rausti siuntinius? Kreipki eitais metais. Susirinkime
visų buvo pripažinta, kad
tės į “Draugo” raštinę!
šiemet bent dviem mėne
Ar reik notaro parašo ar
siais pavėluota ruoštis. Ki
ba antspaudos? Ar gavote
tais metais, sako, toji klai
iš valdžios kokias nors blan
da nepasikartos.
kas, kurių visiškai nesu
X Betty Plekavičiūtė, D
prantat? Kreipkitės į “Drau
KK sekretorė, atostogauda
go” raštinę!
Ar reik kokio nors verti ma Wisconsin Delis, Wisc.,
A
mo anglų ar lietuvių kalbo atsiuntė “Draugo” ofiso dar
je? Kreipkitės į “Draugą" bininkams atvirutę, reikš
2334 So. Oakley Ave., Chica dama gilios užuojautos vi
siems tiems, kurie, vietoj ago. UI. Canal 8010.
tostogų, turi pasilikti did
miestyje prie savo darbų.

MONTH1 ■
A
W

» /Al

ia mada from natura'a oam hanaflrial
mota and barba — aarh wlth Ita own
tpteial purpoa. to HELP W0HEN.
Famoua for oaarSO years—Pinkham'a
Compound Is tha best knoan and ona
of tha mnat tftfUvt "aroman's" ton lea
obtainabla. Try it Z
f

Naudokitės pilnesniu
"Draugo" patarnavimu

Taupykite Vartotus
Pašto Ženklus

X Stasys Pieža, su žmona
ir dukrele, šiuo metu atos
togauja Šv. Pranciškaus se
Ar norite prisidėti
prie serų ūky, Pittsburgh, Pa.
tikro misijonieriško darbo1. Jo sesuo yra šv. Pranciš
Taupykite vartotus pašto kaus Seserų Kongregacijoj
ženklus? Štai lengvas ir vi — sesuo Felicija. Atostogas
siems prieinamas būdas, ku baigsiąs Indiana valstybėj.
X E. Samienė dėkinga
ris neša misijoms didelės
naudos,
o bendradarbiams laikrodininkui R. Andreliū- .
nui,
marąuetteparkiečiui,
gausių nuopelnų.
už
dovaną
— rankinį laik
Šioj srity daugiausia ga
li pasidarbuoti tie,
kurie rodėlį, kurį jis jai suteikė
dirba krautuvėse, bankuose, už platinimą tikietų D.L.K.
ofisuose ir panašiose vieto- Gedimino vakaro. Andriliūse,
kur kasdien pereina nas, būdamas stambus rė
mėjas gražių darbų, ne pir
daug pašto.
mą kartą teikia panašias
Kada susidarys
keletas
dovanas. Lietuviams patar
svarų pašto ženklų, siųskite
tina paremti gerą biznie
juos “4th Class Mail” šiuo
rių.
i
adresu:
X Povilas Runela su Ber
Marian Hills Seminary, nice Lukas priims moterys
tės sakramentą liepos 26
Hinsdale, Illinois.
d., 5 vai., Gimimo Panelės
Švenčiausios parap. bažny
REMKITE IR PLATINKITE čioje, Marąuette Park.
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.
Saulėto gyvenimo!

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Prenumerata Siūloma
U2 VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:
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 priete
liams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!
Tai tikras bargenas ir visiems naūjiems skaitytojams
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"D R A U G A S"
2334 So. Oakley Ave. Chicago. Illinois
arba šaukite CANaI 8010

#

