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Stalinas - armijos vadas
Bolivija nutraukia

*1

IŠKELIA AIKŠTĖN
Londone vieši Harris L. santykius su
Hopkins, prezidento Roose
velto atstovas, “lend-lease” Vokietija
programos administratorius.
LA PAZ, liepos 20. — BoTen ...
jis turi pasitarimus
su
.
,
, . .livijos respublikos vyriausyAnglijos vyriausybe, kaiP bės įsaĮ<ymu policija kaip
sėkmingiau kovoti prieš Vo- {i taj kitur suSm5 eiles
kietuos nacius, kad juos bu- jtąri
nacių _ Hitlerio
LL*51®1.?™“3 agentų, kurie kaltinami sąEuropą iš Hitlerio diktatū mokslu sugriauti šalies vy
ros.
riausybę ir įvesti totalitari
Hopkins Londone iškelia nę santvarką.
aikštėn tokius dalykus, ko
Vyriausybė susekusi, kad
kie Amerikos visuomenei ne
to
sąmokslo priešakyje yra
žinomi ir iki šioliai negirdė
Vokietijos pasiuntinys Boli
ti. Pav., jis sako:
“Mes pastatysime pakan vijai Wendler. Tad jam įtei
kamai laivų, kuriais karo ktas diplomatinis pasas ir lie
reikmenis galėsime pristaty-1 pta į 24 valandas apleisti
ti į kiekvieną karo frontą respubliką. Su pasiuntiniu
visam pasauly. Ir reikmenų pašalinamas ir jo personalas.
pristatymas bus apsaugo
Susekus nacių sąmokslą vi
tas”.
soj respublikoj paskelbtas
karo stovis.
PIRMIAU LONDONAS
Daugumas J. A. Valstybių Bolševikų nuosto
gyventojų yra aiškiai nusis
tatę remti Angliją ir prieš liai karo fronte
Hitlerį, kad tasai diktatorius
BERLYNAS, liepos 20. —
būtų nugalėtas. Bet piliečiai
turi teisės žinoti, kokiu būdu Vokiečiu karo autoritetai ofi
tas Hitlerio suklupdymas tu cialiai praneša, kad iki lierės būti vykdomas. Tos prie pos 10 d. Baltstogės ir Minsmonės pirmiau pasakomos ko srityse nelaisvėn paimta
raudonarmiečių; 1,Londonui ir tik iš ten Ameri324.000
---- ,-----------------------kos visuomenė sužino, kas!800 patrankų ir 3,332 tankų
bus veikiama. O juk, rodos, ■ teko vokiečiams. Kiti tūks
turėtų būti atvIMfŠčiatrPir-1 tančiai tankų sunaikinta,
miau visus planus turėtų ži
Kitoje srityje bolševikai
noti Amerika ir tik paskiau neteko apie 80,000 kareivių.
Londonas būtų painformuo Jie pakliuvo vokiečių nelais
jamas.
vėn. Dalis raudonarmiečių
»
savanoriai pasidavė priešui.
KAINŲ KLAUSIMAS
Šioje srityje vokiečiams kliu
Brangenybės
klausimas vo apie 3,600 patrankų ir 4,Amerikoje šiandien yra gy 283 tankai.
viausias naminis klausimas.
Daug kalbama ir reiškiama
vilties, kad pati šalies vy Ukrainoje suimtas
riausybė imsis priemonių pa
laužti kainų kilimą. Varguo Belą Kun
menė ypač nusiskundžia val
BERLYNAS, liepos 20. —
gomų produktų brangėjimu. Čia pranešta, kad Ukrainoje
Iš Washingtono pranešta, ukrainiečiai nacionalistai su
kad prez. Rooseveltas irgi ėmė Belą Kun, kurs 1919
susirūpinęs. Bet jis pats pa metais terorizavo Vengriją.
sisako, kad pirmoje vietoje
Belą Kun paskutiniais keturi būti pasirūpinta gyve
namų namų nuomų kilimo leriais metais Ukrainoje va
suturėjimas, įvairių daiktų dovavo Maskvos čekistams.
kainų kontroliavimas, bet ne
maisto produktų kainų kili Apgriauta du
mo sprendimas.

RUSŲ TANKAI PLAUKIA PER UPĘ

KELIAS l MASKVĄ ATVIRAS,
PAREIŠKIA VOKIEČIAI

Sovietų raudonasis "milžinas”
tirpsta, kaip ledynas patekęs Į
šilto vandens srovę. Raudono
joje armijoje didžiausia netvar
ka

%
MASKVA, liepos 20. — nimo darbas yra sunkus, nes
Diktatorius (premjeras) Jo-1 sovietai prieš vokiečius su
sėtas Stalinas šiandie prade ! varė keletą milijonų vyrų
jo eiti sov. Rusijos saugumo ginti sostinę. Patiems vokiekomisaro pareigas, pasiskel-. čių vadams yra nejauku žubęs vyriausiuoju raudono dyti sutrauktus prieš juos
Sovietų karo vadai didžiavosi turį tokių ginklų, kokių vokiečiai neturi. Di- sios armijos vadu. Jis užėmė neapmokytų mužikų pulkus.
Be to, vokiečių vadovybė
džiavosi turį tankus, kurie per upes gali perplaukti. Iš vokiečių tyčiojosi, kad jų saugumo komisaro maršalo
S. Timošenko vietą. Marša praneša, kad Baltijos jūroje
tankai mediniai. Bet mat vokiečiai su savo mediniais tankais supyškina sovietų plie las Timošenko yra aktyvioje
gerokai aplamdytas jau ir
ninius tankus ir žygiuoja į Maskvą.
tarnyboje — vadovauja so taip buvęs menkas raudonų
vietų armijai, kuri gina Ma jų karo laivynas.
skvą. Tokiu būdu maršalas
Vokiečiams karo fronte
Timošenko skaitosi šalies kliuvo kariški dokumentai,
saugos vicekomisaru.
iš kurių patirta, kad sovietų
Sovietų informacijos biu vadai negali susisiekti su
LONDONAS. — Britų la
WASHINGTON,- liepos
20.
>'
kūnai puolė nacių pozicijas ras oficialiai paskelbė minė savo armijų daliniais. Dau
*
—»
• i
gelis sovietų dalinių karo
Kainų ir civilinių reikmenų j Prezidentas tarėsi
Prancūzijos pakrantėse. Dėl tas vadovybėje atmainas.
fronte savarankiai veikia
administratorius i
gamybos
tirštų žemai rūkų naciai ne
L- Henderson paskelbė savo su karo vadais
BERLYNAS, liepos 20. — prieš vokiečius ir tuo būdu
gavo progos gintis.
nuosprendį, kad automobilių
Vokiečių karo vadovybė pra greitai žlunga patekę į spąs
WASHINGTON
liepos
20.
gamyba visoj šaly rugpiūčio
ROMA. — Italų karo lai neša, kad Smolensko šone tus, arba nuo vokiečių ori
— Prezidentas Rooseveltas
Y. ; sur^a Jna^a
im" vakar ir šiandie neapleido vai Viduržemio jūroje nus nacių mechanizuota armija nių bombų ir lėktuvų kul
čiais, o lapkričio 1 d. 50 nuo
.
kandino du britų submarinus pagaliau atidarė kelią Mas kosvaidžių.
šimčių. Be tOj mechaniškų BaltUJU Rūn^į. Turėjo, pasi; 4p 40,000 tonų krurzerj.
Vienam karo fronto bare
kvos kryptimi. Nacių lakūšaldytuvų ir skalbiamųjų ma tanmus su kongreso lydė
nai baigia sklaidyti ‘raudo- dviejų sovietų batalijonų va
šinų gamyba “iš pradžių” su riais ir kariuomenės vadais.
BERLYNAS. — Dniestro nąją armiją ir naikinti jos dai susivaldė ir netrukus
Ruošė
specialų
pranešimą
abudu batalijonai susirėmė
mažinama 30 nuošimčių.
kongresui dėl draftininkų, upės fronte bolševikai sukė dalinius. Laukia Hitlerio įsa smarkiais
apsišaudymais.
Savo rėžtu vidaus reikalų nacionalinės gvardijos ir at lė kontratakas prieš rumu-. kymo veržtis pirmyn ir pa
Tik
vokiečiams
užklupus so
sekretorius H. Ickes nuspren sarginių tarnybos pratęsimo nus ir vokiečius. Bet atakos imti Maskvą, raudonosios
vietų batalijonai nutraukė
sulaužytos ir bolševikai t’sš Rusijos sostinę.
dė, kad rytinėse valstybėse ilgiau vienerių metų.
savitarpę kovą.
komi.
privatus gazolino vartojimas
Kariniai specialistai spėja,
Kalbama, prezidentas kon
Anot vokiečių, Karelijos
būtų 33-is nuošimčiais suma gresui praneš, kad šaliai tik
kad vokiečiai prieš pulsiant sąsmaukoje sovietų kariuo
MASKVA. — Penkiose Maskvą darbuojasi pirmiau
žintas.
rai yra pavojus ir apmoka
menė atkakliai ginasi prieš
Kadangi Henderson netu- ma kariuomenė turi pasilik fronto dalyse sovietų kariuo: sunaįkintį raudonąją armiją suomius, kurie veržiasi Pet
menė atkakliai kovoja prieš tiek, kad ji vokiečiams nes- rapilio link. Nepaisant to,
autoriteto savo nusprendžius ti tarnyboje.
Spėjama, prezidentas kon vokiečius, sulaiko jų verži- tatytų didelių kliūčių Naiki- suomiai daro pažangą.
vykdyti, jį pavaduos kiti vy
riausybės organai, sumažin gresui pasiūlys paskelbti ka mąsi ir sukelia jiems dide- _________________________
Pietiniam karo fronto ga
dami automobilių gamybai rinį nepaprastą stovį ir tuo liūs nuostolius. Didžiausios
le
rumunai su vokiečiais su
Į reikalingą visokią medžiagą, būdu be jokio įstatymo pa kautynės vyksta PoiockoJ Skubotai dirbami
laužė Stalino liniją keliose
Viskas turi tekti šalies sau- taisymo leisti pačiam prezi Nevelio, Smolensko, Novogra
vietose persimetę per Dnies
Garand šautuvai
gumą stiprinti.
dentui tarnyboje esamus vy do ir Volynsko srityse.
tro upę (iš Besarabijos).
rus
neribotam
laikui
sulai

SPRINGFIELD,
Mass.,
lie
Kijevo fronte vokiečiai pa
Tuo būdu automobilių pra
LONDONAS. — Britų au pos 20. — Karo sekretoriaus
ėmė
nelaisvėn sovietų 11-ojo
monėj e bus sukeltas didelis kyti.
toritetai patyrę, kad nacių pavaduotojas R. Patterson,
Senate
reiškiasi
priešinimotorizuoto korpuso vadą
nedarbas.
mąsis prezidento sumany tikslas yra sunaikinti sovie pareiškia, kad čia arsenale gen. Makarovą su jo karinin
mams ir norams. Kai kurie tų raudonąją armiją, užimti Garand pusautomatinių šau kų štabo dalimi. Gen. MakaMirė Superior, Wis., senatoriai pažymi, kad sovie didesnę dalį europinės Rusi tuvų kariuomenei gamyba rov, anot vokiečių, pareiškė,
tams ir Anglijai pavojai nė jos ir ten įsteigti naują rusų
kad raudonoji armija nete
diocezijos vyskupas ra Amerikai pavojai ir čia režimą, kurs po to pats ap- sėkmingai vykdoma.
kusi
savo kovinės ištvermės.
Jau visas mėnesis, kai kas
vokiečių miestai
SUPERIOR, Wis., liepos nepaprastas stovis nereika- 'sidirbs su bolševikais.
Rytuose nuo Smolensko ap
dien pagaminama po 1,000
UŽSIPUOLIMAI
LONDONAS, liepos 20.
19. — Mirė šios diocezijos lingas.
siaustas
ir sunaikintas visas
LONDONAS. — Britų li šautuvų. Netrukus visa ka raudonųjų pulkas.
Šalies saugumo ir karo kri Qro ministerija pranešė, kad vyskupas Theodore H. Reberalų sluoksniuose pareiš riuomenė bus aprūpinta šiais
zės klausimais J. A. Valsty- britų lakūnai mažiausia po verman, 63 m. amžiaus.
Popiežiaus atosto kiama,
Pasak vokiečių, kautynių
kad dabar yra laikas šautuvais.,
bių vadai pasiskirstę nuomo- vieną trečdalį išgriovė Volaukai
visur nukloti sovietų
Velionis šioj diocezijoj gabritų vyriausybei paskelbti
nėmis. To negana. Vieni ki kietijos senobinių
miestų nytojavo nuo 1926 metų. Bu gos Vatikano sode
kareivių lavonais.
smulkmeningus taikos sieki Londonas puola
tus pravardžiuoja, vadina Aaschen
(Aix-la-ChapelIe) vo gimęs Louisville, Ky., Au
VATIKANAS,
liepos
20
—
mus. Visuomenė to pageidau
įvairiais įžeidžiamais var-, įr Muenster.
MASKVA, liepos 20. —
kštuosius mokslus baigęs Ro Šventasis Tėvas Pijus XII ja.
prezidentą
dais. Savo priešininkų pra- i
Sovietų
informacijos biuras
moję. Kunigu įšventintas nusprendė ir šiemet vasaros
vardžiavimu ypač pasižymi
TOPEKA, Kas., liepos 20. praneša, kad sovietų kariuo
Innsbruke, Austrijoje, 1901 laiką praleisti Vatikane —
prie vyriausybės vairo sto Nori amerikiečio
WASHINGĮTON. — Kari — Buvęs respublikonų par menė visu ilguoju karo fron
metais.
nevykti į Castelgandolfo va niai specialistai tvirtina, kad
vintieji asmenys.
tijos prezidentinis kandida tu atkakliai kovoja su prieAnglijos kabinete
Velionis vyskupas palik sarnamį.
J. A. Valstybės gali sėkmin tas Alf. Landon puola prezi- šu ir kai kuriose fronto daBuvusis respublikonų par
Kad išvengti nepaprastų gai nuo priešo apsiginti su
LONDONAS, liepos 18. — tam savo testamente pareiš
tijos prezidentinis kandidakia,
kad
jam
mirus
laidotu

karščių Jo šventenybė nus puse milijono kareivių. Tad dentą Rooseveltą dėl jo ka lyse vokiečiams padaro ne
Viskontas
(vicegrafas)
ElW. Willkie, kurs remia ša
ringo nusiteikimo tikslu J. paprastai didelius nuosto
vės būtų kuo kukliausios ir prendė kokiam laikui iš Va
lius.
lies administracijos nusista- bank iškėlė kampaniją, kad ekonomiškos, kad nebūtų sa tikano rūmų nusikelti į Va milijoninė kariuomenė nerei A. Valstybės įvelti karan.
kalinga.
tymą ir visus jos žygius, pa Anglijos ministrų kabinetui komi pamokslai per gedulo
Anot biuro, Baltijos fron
Landon pareiškia, kad pre
tikano sodų sodininko na
reiškia, kad pravardžiavimai J &auG J. A. Valstybių atsto pamaldas.
zidentas slepia nuo visuome- te vokiečių veržimąsis sulai
mus.
tum būti nutraukti. Nes tuo v^menės
tikrąjį dalykų stovį. kytas. O Baltijos jūroje nus
SEMINOLE, Okla., liepos
kandinti keli vokiečių trans
būdu skaldoma nacijos vieLordų rūmuose jis kalbė20. — Sinclair No, 12 alie
Green vetavo
WASHINGTON, liepos 20. portai su kariuomene.
nybė, kuri šiandie yra rei- damas ragino ministrą pirmi Sunaikinta 7,233
jaus valytuvėje (refinerijokalinga. Užsipuldinėjimams ninką į karo kabinetą priim
Sovietų informacijos biu
je) susprogo apie 1,000 ga — Valstybės departamentas
sovietų
lėktuvai
bookie
bilių
ir pašaipai neturi būti vie- ti amerikietį valstybės vy
zolino statinaičių. Valytuve praneša, kad J. A. Valstybių ras iškelia aikštėn, kad ry
tos, kai šaliai reikalingas gy)rą, kadangi, anot jo, artiBERLYNAS, liepos 20. —
SPRINGFIELD, III., lie sunaikinta. Žuvo viena mo ambasados personalas iš Ma tuose nuo Maskvos dirbdinaventojų vieningumas.
moj ateity Amerika bandrai Vokiečių kariuomenės vy pos 20. — Illinoiso guberna teris ir 4 asmenys sužeista. skvos nusikėlė į Kazanių, ma nauja ginimosi linija,
kur nukraustyti sovietų vy- kur bus sutraukta keturi mi
su Anglija dalyvaus karo riausioji vadovybė praneša, torius Green vakar vetavo le
SAN DIEGO, CAL. — čia riausybės komisarijatai. Bet, li jonai kariuomenės. Tas rei
CHICAGO IR APYLIN veiksmuose. Taip pat patarė kad iki liepos 10 d. Rusijos gislatūros pravestą bookie
KES. — Numatoma giedra kabinetan priimti ir britų karo fronte sunaikinta 7,233 (arklių lenktynių lažybų) bi nukrito privatus lėktuvas. 4 ambasadorius Steinhardt dar ; škia, kad sovietai jau netekę
pasiliekąs Maskvoje.
vilties apginti Maskvą.
imperijos dominijų atstovus. sovietų lėktuvai.
asmenys žuvo.
ir šilčiau.
lių.
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gyvenimas ir veikimas

Amerikos
Į brolius vargonininkus Mirė Naujosios Angli
Šį metą A. L.R. D. Vargo jos lieluvių veikėjasnininkų Sąjungos 30-tas sei
mas įvyks Chicagos puoš veteranas
nioje Marąuette Park’o ko
lonijoje. Vargonininkų sei
mas prasidės antradienį, lie
pos 29 d., iškilmingomis Mišiomis Šv. Gimimo Švč. Pa
nelės bažnyčioje. Sasnaus
ko vyrų choras ir delegatai
vargonininkai už mirusius
Sąjungos narius giedos Casciolini - Kreckel Pro Defunctis Mišias. Po Mišių —
atidarymas seimo, vėliau i
pietūs, o po pietų — sesijos. ■
Trečiadienį, liepos 30 d.,
toje pat vietoje įvyks cho
rų Sąjungos seimas. Vakare
seimo delegatams ir sve
čiams bus suruoštas viešbu
tyje bankietas.
Broliai, vargonininkai! Gy
vename labai svarbiame
momente, kuris neatidėlio
jant reikalauja mūsų bend
ro ir planingo veikimo. Svar
būs mūsų chorų reikalai,
palaikymas Muzikos Žinių
ir platinimas lietuviško?
giesmės ir dainos išeivijoje,
prašyte prašomi mūsų rim
to susidomėjimo. Pagalios,
juk neįmanoma, užsibraklinus kiniečių siena, vienam
kolonijoje darbuotis. Turi
me nors kartkartėmis visi
susivažiuoti ir rimtai savo
profesijos ir brangios orga
nizacijos reikalus svarsty
ti.
Nes, “kai du stos,- vi
sados daugiau padarys.”

Už tat, kas dar gyvena
saulėta ateitimi ir kurio šir
dyj muzikalė kibirkštis dar
tebeliepsnoja, liepos pabai
goje traukite Chicagos link
į Vargonininkų ir Chorų
Sąjungos seimą. Čia būsite
netik malonūs seimo daly
viai, bet ir laukiami mūsų
svečiai.

A. S. Pocius,
Vargonininkų Są-gos pirm.

Smulkūs “Drauge” skelbi
mai nedaug kainuoja, bet
rezultatai esti geri. Bile ko
kiu reikalu pasiskelbk *Drau
go* “Classifiod” skyriuje.

jo, kad jis net devynius jos Jegorskame pulke ir i
mėnesius išbuvo ligoninėje, užsitarnavo puikų atminti- į
o dabar gyvena arti šv. An ną laikrodėlį ir taip vadi
driejaus bažnyčios, adresu: i namą: Kulminskąjį Kry
679 N. llth St., ir laipsniš- ( žių. O Amerikoje jis, kaipo
kai stiprėja.
puikus darbininkas, apdo
Veikėjas Ignas Misiūnas vanotas atmintinu “Jono
yra labai kilniadvasia as Wanamakerio Medaliu.”

AMERIKOS KARIUOMENES PRATYBOS
----- !

Dorehester, Mass. — Lie
pos 11 d. atsiskyrė su šiuo
pasauliu
Motiejus žoba,
gyv. 36 Mt. Ida St., atvy
kęs į šią šalį 1886 metais
iš Marijampolės apskrities,
Prienų parapijos, Naujaso
džio kaimo. Mirė sulaukęs
75 metų amžiaus, ir rodos,
kitą mėnesį būtų minėjęs
50 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Paliko didelia
me nuliūdime žmoną Ag
niešką žobienę (Aukštikal
nytę) ir gimines iš kurių
artimiausias p. Matas Mockapetris.

priklauso
prie “Tautiško
Pašelpinio Klubo” (Sautpusės) ir prie šiaurės Lietu
vių Pašelpinio Republikonų
Kiūto.” Giminių, kiek ži
nau, regis, Amerikoje turi
tikrą brolį ir tikrą sesę, o
kazimieriečių klebonas, ku
nigas
Ignas Valančiūnas,
1912 m. jis atvyko į šį
yra jo pusbrolis.
kraštą ir visą iaiką gyve
na Philadelphijoje. Pirmiau
priklausė prie Šv. Kazimie
Gerą darbą artimui pada
ro parapijos, o dabar prie rysi, jei prikalbinsi jį užsi
Šv. Andriejaus. Dabar jis sakyti “Draugą”.

menybė ir karštas Lietuvos |
tėvynainis, kaip ir ištiki-1
miausias sūnus Šv. Katali-1
kų Bažnyčios. Dėl to apie J
jį truputį ir daugiau šį-tą Į
pažymėsiu, būtent, jis yra
gimęs Lietuvoje, Veikšnių i
kaime iš Kazio ir Marijo
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
nos Misiūnų. Rusų kariuo
Res. 6958 So. Talman Ars.
Res. Tel. GROvehill 0617
Office tel. HEMloek 4848

OR. J. J. SIMONAITIS

DR. VAITUSH, OPT.

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

LIETUVIS

Palaidotas
iškiimingai
pirmadienį, liepos • 14 d.,
9:30 vai. rytą iš Šv. Petro
lietuvių parapijos bažnyčios
Naujos Kalvarijos kapuose.
Velionio kūnas buvo pa
C'Uraugus Acme te.epnoto)
šarvotas savo namuose 36
Amerikos jūreiviai ir šiaip jau regularės kariuome
Mt. Ida St., Dorehester,
nės dalys mokomos išlipti iš laivo ir siekti priešo žemės.
Mass.

A. a. Motiejus Žoba nuo
pat savo jaunų dienų buvo
veiklus lietuvių visuomenė
je. Jis buvo vienas iš orga
nizatorių Šv. Kazimiero Su
si vienymo, Šv. Jono Evan
gelisto Blaivininkų draugi
jų, Lietuvių Darbininkų Są
jungos ir laikraščio “Dar
bininko,” ir kitų. Už pasi
darbavimus tose organizaci
jose jis buvo pakeltas Gar
bės Nariu.

ryšio,” viengentis veikėjas,
Ignas Misiūnas, nes ilgą lai
ką nebuvau matęs ir nieko
apie jį girdėjęs.
Bet, štai, netikėtai, lie
Šiandien, kada a. a. Mo
tiejus Žoba nuėjo amžiny pos 14 d. sutikau vadinamo
bėn atsiimti atlyginimą mū je “Nortsaidėje.” Paaiškėsų pareiga pasimelsti už jo
vėlę, kad Gerass Dievulis
suteiktų jo vėlei amžiną ra CONRAD
Fotografas
mybę. Velionio žmonai Ag
Studija įrengta pir
nieškai Žobienei, giminai mos rūSies su mo
užlai
čiui Mockapetrui ir kitiems demiškomis
domis ir Hollywood
Kan. Fabijonui Kemešiui LDS Centras reiškia gilią Šviesomis. Darba's
Garantuotas.
organizuojant LDS a. a. užuojautą šioje nuliūdimo
Motiejus Žoba buvo vienas valandoje.
420 W. 63rd Street
iš pirmųjų pritarėjų ir or
Tel.: Biznio - ENGletvood 5883
ganizatorių. Jis buvo pirma
Rez.: - ENGletvood 5840
sis 7.DS organizacijos pir
mininkas, ir buvo pirminin
RED—ITCH Y—SCALY
ku su pertrauka per 5
Philadelphia, Pa. — Ne
metus. Pirmieji organizaci
jos metai buvo sunkiausi, kartą ir ne du, bet daug,
nes be nieko pradėta. Rei daug kartų buvau susiįdoEffectlve Home Treotment 1
kėjo įkurti spaustuvę. Pir mavęs tuo, kur dabar ran Promptly Relieve* Torturel '
iždininkas Pirmas nžtepimas su stebėtinu j
mininkui teko
didžiausias dasi ilgametis
ŽEMO—daktaro
iAra-tas—tuojau
“PhiLadelphijos sustabdo nepak<*nėiamą niežėjimą
darbas supirkti mašinas ir buvusio
galvos ir tuojau pradeda suglū
jautrios odos. Stebėtinai sėk
kitus reikmenis. A. a. Mo Krikščioniškų Draugijų Są- mą
mingas per virš 30 metų! Gauna
mas visose vaistiejus Žoba dideliu uolumu
dirbo,
kad išleisti katali
—
--------.ŽEMO
O
•
doM’t
kišką laikraštį. Taigi vėlio

nio nuopelnai yra dideli.
Visą laiką jis dirbo sunkiai.
Pasimelskime už a. a. Mo
tiejaus vėlę.

Veikėjas Ignas
Misiūnas

ECZEMA

NEGLECT

Vienintelė Lietuvių
Wholesale Liquor
įstaiga Chicagoje

A COLD
Krūtinės slogos, kurtos gali Msivystyti J nelaimę, paprastai pa
lengvtėja pavartojus raminančią,
šildančią Musterole. Musterole nė
ra tiktai mostė. Jinai yra “Ominter-lrrita.it." Milijonai yra varto
je Ją per 25 m. Daktarai rekomen
duoja.
Galima nantl aoUelcoae

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

JUODŽEMĘ
1 bušelis — 25c; 5 buš. už
$1.00; 10 buŠ. už $1.50
Perkrausto Baldus, Vežioja Anglis

AK1V GYDYTOJAS
SPECIALISTAS

2423 YV. Marąuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND 8URGE0N

4645 So. Ashland Avenue
Suvirs 20 metų praktikavimo aklų
taisyme ir gydyme
GERAI FKITAIKLNTI AKINIAI
lataisys kreivas akis, trumparegystę
r toliregystę;
jalengvius akių įtempimą, prašalini
ral vos skaudėjimą, svaigimą ir akių
-arštj.
tlODl.lt.MSIvlAl SI, TOllll.lALSi
EGZAMINAVIMO HPDAI
•vpecialš atyda atkreipiama j vaiki
įkiš.
tkiniai pritaikomi tiktai kada reikia.
VALAM DOS:
10-tos Iki 8-tos valandos kasdien.
Sekmadieniais pagal sutartį.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak
Nedėliomis pagal sutartį.
Office tel. YARda 4787
Namų tel. PROspect 1930

Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:34

756 YVest 35th Street

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1373

LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS
PI HM

NEGU

l’IKKSITE

1446 So. 49th Court, Cicero

MATYKITE MUS!

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

2158 YVest Cermak Road

MEDŽIAGOS STOGAMS

Ofiso tsL OANkl 8346

Finansuojame namų pastatymą ai
pataisymą — Nieko įmokėti — S
metai išmokėti — Apkainavlmas

Ofiso Vsl.: 2—4 ir 7—B
Trečl*dl«ni*la pagal sutartį.
Kės. Tel.: HEMloek SIBO

dykai

Lietuvis Pardavėjas
Stanley I. Kuinas — Veilėjas

Tei. YARds 8846

DR. C. VEZELIS

Carr-Moody Lumber
Company

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

3039 So. Halsted St.
VIC. 1272

Telcfofnaa: HEMloek 5849

DR. PETER T. BRAZIS

JOS. F. BUDRIK

Parduodame
Tiktai Tavernams.
Vai.: 10 iki 5 Kasdien
Užsakymai Išvežiojami
Sekančią Dieną.

NTO B

IKI

20

METU.

MUTUAL FEDERALSAVIN6S
and LOAN ASSOCIATION
FRANK VIZGAKD, Sav.

INTERNATIONAL
LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.
Tel. REPubllc 1538—9

OF CHICAGO

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

2202 W. CERMAK ROAD

OPTOM ETRIRTAI

Tel.s CANAI. K««7

Mokame 3y2% Dividendų
Ben. J. Kazanauskaa, Sec.
TURTAS <1 000,000.00
VIRA r 9
’

1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Otikago
OFISO VALANDOS
Kasdien (:00 a. m. Iki S.30 p. m.
Treč. ir ėešt; 3:00 a. m. iki
1:10 p. m.

Telefonas REPublic 7868

Ofiso tel VIRginia 0036
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

y

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį.
Tel. CANal 0257
Rez. tel.: PROspect 665„

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 So. Arteaian A v
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vaL vakar*.

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

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

3343 So. Halsted Street
Tel. CANal 5969

2155 YVest Cerniak Roa“
1 —

4ir

OFISO VALANDOS
ir 6:30 — 8:36 vakar*

pagal autartį.

Ofiao TaL:
Raald. TaL:
VTRgini* 1886
PROiped 3634

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 YVest 35th Street

3409 S. Halsted St.

Telefonas LATayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

Telefonas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.

OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir pagal sutartį.

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VVCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30
vai. vakare

2500 YVest 63rd Street

WHFC 1450 K. Ketvirtadieniais
7 vai. vakare.
WAA 950 K. Hawaian — Sekma
dienyje 4:30 po pietų.
|

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Budriko Radijo Progoramal:

TaL YARda 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais.

OFISO VALANDOS: 2 4 ir 7-9
ir pRgal sutartį.
Res. telefonas SEEley 0434.

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct

Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pašaukite Yards 3088.

4631 So. Ashland Avė. •

2202 YVest Cermak Road

DR. S. R. PALUTSIS

Akiniai teisingai
prlrenkar
per patyrusj lietuvį daktarą.

DANTISTA8

6757 So. YVestern Avė.
Popiet — nuo 1 Iki 8! Vak. 7 iki S
Nedėliomis pagal sutartį

Furniture House

DR. Y. L SIEDUNSKI
4143 South Archer Avenue

Tel. Cicero 1484

PASKOLA

REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisp valandos:

Wortb, III. Tel. Oak I*wn 1B3-J-1

ČIA GAIŠI
greit, leng
vais Išmo
kėjimais —

v.

LIGONIUS PRIIMA j
arti 47th Street
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdion buo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečlad. ir Sekmad. tik susitartu*
Seredoj pagal sutartį.

110 So. Ridgeland Avenue

Didelis Pasirinkimas
Naminių, Importuotu
ir Lietuviškų (iėrimų.

2201 YVest Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PHYSICIAN AND SURGEON

LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI

Stanley Gavcus

Tik viena pora aklų vlaam gy
venimui Saugokit Jas. leisdami
tirk*mlniiott Jas moderniškiausia
metodą, kurią regSilmo mokslu
gali sutrikti.
32 METAI PATYRIMO
pririnkime akiniu, kurie pa-šalia*
visą aklq liemplmą.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. F. C. WINSKUNA$ DR. WALTER J. FHILLIPS

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

Kreipkitės prie;

Būkite Malonus
SAVO AKIMS

TeL OANal 6188

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutarti.
Ofiso telefonas PROspect 6737
Imi

lelef«Mfl TO<taie I4C

(2-troa lubos)
TeL MIDvay 8880
Chicago, m.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vale.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TaL YARda 0994
Rez. Tel. KENuood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 va,, dieną

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

Oaa. Bkoraonkte

r

BUMU

pirmadienis, liepos 21, 1941

Tėvynės Ilgesys

<*1

MOTINA

šalis taip daug kartų minėta,
Už plačių jūrų — vandenų,
Lietuva mano numylėta,
Tave apleidžiau, oi, graudu!

< < <«
F
I ;<S&<

AUKLĖTOJA
S

‘i V*i^
■ A
.Jk

W;

Mūsų

oterys

Be tavęs aš čionai nerimstu,
Linksmumo jokio neturiu,
Kasdiena ilgesy aš grimstu,
Į rytų pusę vis žiūriu___

WW i

Apie Auklėjimą
Rašo

Mokytoja Saliomė Juozelėnaitė

j Ne! Maiste vitaminų yra
, mažai, ir žmogus valgo ne tą
Prieš 18 metų suradus vi; , patį da|yką
Vienoks pr0.
taminą E, tuojau pasirodė dūktas žmogui atsibosta ir
čia esama ne vieno, bet jis intstinktyviai
išvengia
dviejų skirtingų
faktorių.
vienšališkų medžiagų perteTodėl dabar moksle turima kliaus kenksmingumo. Perreikalo su E1 ir E 2 vita- iidaug baltymų, riebalų ir kiVitaminas E

MOTERŲ AUKLĖJIMAS

mv

Išsilgau tavo švelnaus ryto,
Skaisčios saulutės spindulių,
Ir miškų beržais išrėdytų
Niekaip užmiršti negaliu.
• -

-

<•

Tavo saulėleidį raudoną,
Išsivadavusios iš aš—mani daug veikti esant visai ty
Lyg veidrodyj aš vis matau,
jos, jos tampa gyvenimo liam. Svarbu čia tas sielos
Vis rodos skamba dainų tenai,
viešpatės. Iš tos vidujinės pakilimas viršum gyvenimo
Ir pinas meilės jausmas tau!
apgalės kyla, kaip tik tas, impulsų ir jaudinimų, kurie
Laisvutė.
Svarbesnis už visus meto ką Goethe vadina “šventąją stumia mus į neramumą.
d5s klausimus yra tikslo moters ramybe.”
švedų rašytoja, Seimą La- mas; meilė yra valdymas sius konfliktus ir uždavi
minais.
klausimas,
bei
aiškumas
tin

Tuo
gyvenimo
perdirbinė

gerlaef, vienoje paskaitoje smulkių jautimų, išsivadavi nius moteriškąją dvasia.
tų medžiagų taip pat svei
kamoms
priemonėms
pa

jimo
ir
valdymo
pavyzdžiu
apie “valstybę ir namus” sa- mas iš ankšto aš, kilnesnis Taip beprasdama, prisiren
Kad dauginimasis vyktų katai kenkia. Kas kita, jei
rinkti.
moteris
gali
ir
vyrui
padėti
ko, kad vyras įsteigęs vai- gyvenimas, kuriamasis gy- gia ir sunkiausiuose likimuo
nors vitaminą
žmogus
tvarkingai turi būti vitami kurį
ar gyvulys
priiminėtų
be| Taigi prie kokios moters kovoti dėl būvio; tuo ji net
stybę, o moteris namus, bet venimas, kuriamasis veiki se bei patyrimuose visados
nų ADCB du syk daugiau,
primena
jam
nesiliaudama
šiandien
valstybės uždavi- mas — meilė yra tikras po
idealo
turi
taikintis
ateities
negu paprastai reikia svei-1 saiko preparato
formoje,
būti moterimi — kaip šven
Paskutiniais tai, kas visų svarbiausia, niai radęsi tiek sunkūs, taip litiškas moters darbas, jos tųjų istorijos ar poezijos
katos palaikymui ir norma kur tas veiksnys yra stipriai auklėjimas?
Šiuo at laikais moteris ėmė tvarky be ko jis nepajėgia sėkmin balsingai šaukia švelnesnių tarnavimas žmonių jėgoms didžiosios moteriškės
liam organizmo
augimui. sukencentruotas.
kad
Bet šiame procese negalima veju, kaip aukščiau minėjo ti savo gyvenimą ir lavintis, gai veikti nė išlaukinių da- doros jėgų, kad moteris, ku vienyti. Be visai asmeninės mums rodo.
ri įsteigė namus, turinti da meilės šventosios ugnies val
apsieiti be vitaminų E-l ir me, net organizmo gyvybei vis labiau ir labiau atsi- tykų.
Neleiskime jaunai merge
žvelgdamos į laikinus reikaTikroji moteris pirmiau bar įžengti ir į valstybės stybė nėra daugiau nieko, lei nieko pajuokti. Pajuokti
E 2.
Jie reguliuoja visų pavojus gali būti.
Ar vitaminai daro stebū- lavimus, ir visai užmiršo siai veikia savo buvimu, sa gyvenimą šalia vyro. Tai tie kaip tiktai žmonių skruzdė yra šventosios židinio ug
stuburinių gyvių rūšių abie
jų lyčių dauginimosi funk- klus?
Irgi ne!
Žinoma, savo pareigas kultūrai ir vo viduju vykdymu, ne savo sa, bet tas bendras darbas lynas.
nies priešingumas, vėjinga
išlaukiu darbu. Tuo ji krei tada tik gali atnešti šį tą
cijas: vaisos organų, vai- kad ir rachito liga pasireiš- sau pačioms.
Šiandien reikia sielų, ku sala šiaurės jūroje.
pia
ir
nuo
gryno
materializ

naujo,
jei
moteris
nepraran

siaus augimą arba nėštumą; kia ne vien dėl vitamino D
Mes esame reikalingi sa
Šalia pajuokos nemanda
riose ta meilės karalystė iš
spermos (sėklos), pieno liau stokos.
Prie to prisideda varankio moteriškojo gyve mo į buvimą, moko jį, kad da pati savęs, neišsižada sa plečia visą savo galią, pri gūs elgimosi papročiai yra
kų ir dėčių gamybą.
Pir mineralinių druskų, saulės nimo idealo atgimimo. Mo- būti yra svarbiau negu veik vo įgimtosios stiprybės, bet pildo mus gėda dėl mūsų vyriausis sugedimo elemen
teris
turi grįžti į vidaus ines veikimas Yra buvimo namu dvasia veikia pasaulio
mas E faktorius E, padėta šviesos ir kiti nedatekliai.
žvėriškumo ir primena mūsų tas žmonių santykiuose. Vie
’—
taisyklingai išaugti vaisos
Bado tvankaM, oro, alko- gyvenimą, atgal į tikrąjį sa padarinys ir dėlto visai pri- dvasią.
aukštesnį paskyrimą. Todėl nas žmonių žinovas sako:
klauso slapčiausio sielos gy
organams ir vaisiui, antras ,
,.
vo
jėgos
centrą.
Tuo
neskel

b) Auklėjimas
mylėti. reikia mums labiau,
negu “Niekas taip lengvai nenai
&_
...
...
holio ar paveldėtų ligų varvenimo.
— E palaiko pieno liaukų
Šiandien daug kalbama apie kitados, tokių moterų, ku kina šeimyniškos meilės,
ginamą
organizmą
vieni biame, kad moters sielą ir
veikimą Žiurkės, gaudomos
“Mergaitės
reikia taip moterų profesiją. Pirmutinė rios savo sąmoninga meile kaip nemandagumas.”
, vitaminai išgelbėti ir tokiu moters gyvenimą vėl reikia
su pašaru pakankamai tik
.
..
J. L.
r
budu stebuklų padaryti ne- susiaurinti, sakome tiktai, auklėti, kad jos būtų vidu ir svarbiausia moters profe ir širdies gerumu artintų
vitamino EI, gimdė svei-H ,.
~
kad
moters
visą
savo
dva

je
ramios,
”
sako
ir
garsus
sija
yra
mokytis
mylėti.
Jei
dangų
prie
žemės.
&
gali.
Prie optimalių kukus žiurkučius ,bet jie dvėsė
. .
. .X1
Bet šita profesija nėra pildoma,
Savarankis moteriškumas
Jei nustosi turto, sveika
J
1 no prigimties ir išlaikymo sišką ir veiklų dalyvavimą auklėtojas. Pestalozzi.
nuo jų pieno netinkamumo. • ,
.....
, kultūros
gyvenime
turi ir jis nemano taip sakyda moters siela yra negyva ir ten tegali išsivystyti, kame tos, vardo — vis dar palieka
J1
sąlygų ir vitaminai parodo
Trūkstant vitam. E, patai- .
.
.
...
įkvėpti
iš
tvirto
tikrai
mo mas, kad moteris turi gy visas moters profesinis dar jauna mergaitė anksti yra tau viltis, kol turi pasitikė
r
' jame geriausią savo veiklą,
tės liko sterilios (nevaism» JX- •
i •
Pradžioje, kai vitaminus teriškos esmės centro. Ji tu venti, kaip kokia gėlė, nie bas tėra numirėlių šokis. mokoma sąmoningai kpręsti jimą savim.
gos).
Patiekus su maistu
, . . .
-.
.
,
neveikdama.
Galima Meilė tai nėra saldus ramu- mažiausius ir paprasčiau
Svett Marden
išrado, įvairios firmos ir at- ri veikti plačiai, nepraras ko
faktorius EI ir E 2,
abu, ........
_. .x ,
dama
savęs.
skiri biznieriai norėjo iš to
žiurkių trūkumai pasitaisė.1
. . ,.
, .
, pasipelnyti.
Rinkoje pasi- Troškimas, kad moteris
Jei pataitės nuo gimimo ro(jg
produkcijos vitaminų grįžtų į tai, kas yra jos gi
keletą mėnesių negauna via- su visokiaig var. liausia nuosavybė, bene bal
tamino E, tai jų nevaisindais ir iškalbingomis rekla singiausiai bus pasireiškęs
gumas vėliau beveik nebepa
momis. Juos garsinta “ste ten, kame aukščiau aprašy
taisomas su minėtu
fakto
buklingai” veikiančiais ir p. tasis vystymasis buvo stip
rių. Vitam. E taip pat teigia
Nauji vitaminų preparatai riausias. Stanley Hali, vie
mai veikia į patinų vaisin
daugausia buvo išmėginti nas žymiausių Amerikos pe
gumą ir į naminių paukščių
gyvulinkystėje. Kai kurie dagogų, nesiliauja raginęs
dėslumą.
Del
pasakytų
zootechnikai ir ūkininkai moterį, kad ji gelbėtų žmo
priežasčių abiejų lyčių jauni
nusivylė tais
“stebuklin nių kultūrą iš vyrų profe
organizmai, ypatingai
per
gais” preparatais.
Netru sionalaus veikimo persispevisą brendimo laiką,
turi
kus augantis mokslas apie cializavimo ir sukurtų sava
gauti Vitaminą E.
vitaminus pastojo kelią to rankišką darbą bei auklėji
Maža vitamino E atsarga kiai spekuliacijai.
Dabar mą ant motiniškumo pama
gali organizme susidaryti ir žmonija seka tikrojo moks to, kad pradėtų žmoninti vi
iš motinos
persiduoti pa lo žodį.
są mūsų auklėjimą ir griež
veldėjimui. Vit. E netirpsta
Koks vitaminų kiekis or- tai atsistotų prieš viską apvandeny, atsparus aukštai ganizmui
yra naudingiau- rėpiantį, gyvenimo technizatemperatūrai ir įvairiems sias?
Dabar
pripažintas vimą.
cheminiams
veiksniams, optimalia vitaminų
kiekis
Goethe, mano tą patį, sa
Koncentruotam
pavydale organizmui
tinkamiausiu, kydamas savo Ifigenijoje:
vitaminas E yra
gelsvas Kiekvienas svyravimas auk- “Ji saugoja šventą neišse
y
aliejus.
Iš kviečių grūdų ščiau ar žemiau šitos nor- miamą ramybės turtą.”
NEVIENAS
Kas gi yra toji ramybė,
vitaminą E galima
gauti mos
organizmui yra maVISI
veikiant etilio spiritu, ben- i žiau patogus. Buvo manyta, kurios randame geriausiose,
SKAITYTOJAS
NUOŠIRDŪS
zolu, ocetonu. Vitaminas E kad užtenka minimum vita labiausiai pribrendusiose vi
gamtoje labai išsiplatinęs. minų kiekio, o jei daugiau sų laikų moteryse? Ji yra,
GRAŽINO
"DRAUGO"
Daugiausia jo randasi javų ar mažiau jų patektų į mai žinoma, viso amerikanizmo
NET
grūduose; mažiau: aliejinių stą, tas organizmui neturi priešingumas, tačiau anaip
RĖMĖJAI
augalų vaisiuose, palmių reikšmės.
Tačiau tyrimai tol nėra pasyvumas (nevei
KELETĄ
PLATINA
aliejuje, svieste, piene ir na su gyvuliukais parodė, kad kimas). Visai atvirkščiai.
tik prie optimalio vitaminų Tas yra į vidų pakreiptas
tūraliuose pašaruose.
PIKNIKO
!
TIKIETŲ
•
kiekio, gaunamo su pašaru, aktyvumas (veiklumas). Tai
žmogaus maistas vitami didėja jų kūno
svoris ir yra egoizmo ir garbės troš
TIKIETUS
KNYGUTES
kimo nugalėjimas, tai yra
nų patiekia mažiau, negu pailgėja amžius!
, visų gyvenimo motyvų apva
gyvuliai gauna su natūra
(Bus daugiau )
lymas, ramus įveikimas ap
liais pašarais.
Užtat žmo
Nukauti priešą kovos lau sivylimų, skausmų ir aistrų.
nija dėl jų stokos daugiau
ke galima tik tada, kai jis Tokios moters užkariauja ir
nukenčia, kaip gyvulija. ,
Ar yra kartais žmogui pa rankose turi ginklą* Nuko valdo pasaulį lygiai taip hevojaus dėl vitaminų pertek vęs beginklį yra lygus žmog roiškai, kaip vyras, bet vi
Prie 115-tos Gatvės Tarp Crowford if Cicero
žudžiui. — DLK Gediminas. sai kitokiu, vidujiniu būdu.
liaus?

a) Moters kultūros užda
vinys. Kas gi yra moters
auklėjimo tikslas? Kaip ir
kam reikia auklėti moterį?
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■
Lietuvių katalikų dienraščio •'Draugo” rSmšjams lr skaitytojams
siunčiu sveikinimus Lr geriausius linkėjimus!
Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodama*
apie Įvairius katalikams Jdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie.
sas, gina lr saugo jas nuo amžinojo Išganymo priešų.
Daugeriopai tepadaugėja jOsų katalikiško dienraščio skaitytojų skal

sius!

.j, AMLKTO GIOVANNI CICOGNANI,
Laodlcea Arkivyskupas,

Apaštališkas Delegatas

Visuomenės nusistatymas
Vienas iš rimtesniųjų Amerikos katalikų žurnalų
“America” gana vaizdžiai piešia šiandieninį šio krašto
gyvenimą.
Tūkstančiai Amerikos šeimų šiomis dienomis išsiun
tė savo sūnus iš namų, į Dėdės Šamo kariuomenę. Ne
vienas tų jaunuolių atitraukta iš mokyklų, nuo darbo
dirbtuvėse, ar tik pradėto biznio. Ne vienas iš jų gal
planavo sukurti šeimos židinį. Daugeliui iš jų planai
suardyta.
Toks tai yra vaizdas dabar Amerikoje.
Bet tai dar ne viskas.
Reikia neužmiršti ir ekonominio krašto būvio.
Kongresas skirsto bilijonus dolerių krašto gynimo
reikalams, nesiskaitydamas su jokiomis ekonomijos
taisyklėmis. Ir tai dar, išrodo, tik pradžia. Netolimoj
ateity daugiau bilijonų bus paskirta.
Kas už tuos bilijonus atsakys?
Kam ir klausti. Aišku, kad mokeščių mokėtojai.
Mokesčiai arba taksai, nepaisant kaip dideli jie bus,
turtuolių neįveiks. Jie visvien turės iš ko gyventi
plačiai. Skirtumo daug nebus, ar turtuolis važinės
su dviem limozinais ar su vienu, jo gyvenimo standardas nedaug tepasikeis.
Didėjanti ir sunkėjant! taksų našta skaudžiai palies
biednuomenę. Tas žmogus, kurs sunku darbu ir pra
kaitu pelno duoną, užmoka valstybei mokesčius.
Kadangi darbo žmogaus ištekliai, resursai yra maži
arba jų visai nėra, taksai jį sunkiai prislegia. Čia jau
negali būti kalbos apie limoziną ar net Fordą,
bet
maisto kiekio sumažėjimas, prastesnis butas, vietoj
tinkamų vaikams rūbų — Skarmalai, nė cento atei
čiai pasidėti.
Ir kam toji nauja našta?
Atsakymas yra tik vienas.
Ambicingos Europos vyriausybės, neturėdamos prieš
savo akis Dievo baimės, negalvodamos apie baisias
žmonių kančias, išvedė pasaulį į kruvinas skerdynes, į
baisų karą. Šio krašto žmonės nieko bendro neturėjo
su jų skymais, su jų sąmokslais ir siekimais.
šio
krašto žmonių patarimo neklausta, jų balso neklau
syta.

Ne be reikalo, dėl to, Amerikos visuomenė su di
deliu pasipiktinimu sutinka kariaujančių pusių pro
pagandą, siekiančią ir šio krašto jaunimą pamurdyti į kruvinąsias Europos karo balas. Ne mažiau piktinamąsi ir kai kurių vyriausybės narių pastangomis
tuč tuojau siųsti kariuomenę į karo laukus.
Bet, reikia neužmiršti, kad ne vienas kuris iš ka
bineto narių neturi teisės skelbti karą. Tos teisės ne
turi nė patsai Prezidentas. Tą teisę Jungtinių Ame
rikos Valstybių konstitucija rezervuoja Kongresui. Ir,
be to, patsai svarbiausias yra dalykas, kad milžiniš
koji Amerikos žmonių dauguma griežtai pasisako
prieš karą, nes jo nenori, jo nekenčia. Jie mano, kad,
nesikišant į karą, galės išvengti didelių nelaimių ir,
kai karas baigsis, turės daugiau galimumų padėti pa
sauliui grįžti į sveiką ir normalų gyvenimą.
Amerikos žmonių troškimai buvo puikiai išreikšti
paties Prezidento Roosevelto 1940 metų rinkimų kom
panijos metu, kuomet jisai pasakė: #
“Aš ir vėl pakartoju, kad aš laikaus savo par-

Pirmadienis, liepos 21, 1041 •>'

tijos programos. Mes nedalyvausime užsienių ka
ruose ir nesiųsime savo armijos, laivyno ir lėk
tuvų j svetimas žemes už Amerikos ribų, nei bent
būtum užpulti.”

Į kariuomenę imamų jaunų vyrų motinos ir tėvai,
rodos turėtų būti ramūs, nes Prezidentas prieš rinki
mus yra ir tą pasakęs:
“Kai aš čia kalbu jums, tėvai ir motinos, aš
duosiu juras dar vieną užtikrinimą. Aš esu jau
pirmiau tą pasakęs, bet aš ir vėl, ir vėl sakysiu,
jūsų sūnūs nebus siunčiami i užsieninius karus.”

“Draugas,” liepos 21 di,
1916 m.)

Iš Petrogrado
praneša,
Tad, tie ir visa eilė kitų Prezidento Roosevelto pa
reiškimų visiškai supuola su visuomenės nusistatymu. kad gausingos Rusijos ar
Tėvai ramiai išlydi savo sūnus į kariuomenę, nes Pre mijos pasiekė Karpatų kal
zidentas yra davęs užtikrinimą, kad jie nebus siun nus ir mušasi už perėjimą
Pranešama
čiami į kitų kontinentų karus. Kad savo kraštą reikia į Vengriją---ir apie tai, Rau Rygos—
saugoti ir ginti, kiekvienas tą gerai žino ir supranta.
Šiandien labai galingos organizacijos verčia Prezi Dvinskio fronte eina dide
dentą pakeisti savo pirmesni nusistatymą, išeiti prieš li mūšiai___ Ir už Kau
žmonių valią ir stoti į karą, kuris bent tuo tarpu nie kazo rusai varosi pirmyn...
Anglai giriasi, kad jie kas
ko bendro neturi su šio krašto gynimu.
Visuomenė turi sustiprinti Prezidento kilnų nusista dieną į vokiečių pusę išautymą — nesiųsti vyrų į kitus kontinentus. Žinant, na 500,000 šovinių.
•
kad vien tik kongresas teturi teisę paskelbti karą,
Lenkų laikraštis “Wiadožmonės turi reikalauti savo atstovų, kad jie būtų tik
rais jų norų ir nusistatymo atstovais, kad neį veltų be mosci Pobkie” giriasi su
radęs,
kad lenkiškas ele
rekalo kraštą į karą.
mentas Lietuvoje esąs stip
Tokios tai mintys yra reiškiamos katalikų laikraš
rus. Kauno mokyklas lanką
čiuose ir žurnaluose. Ir, žinoma, jos nėra be pagrindo.
3,000 “lenkų,” o tik 400 lie
tuvių.

Mūsų tautiečiai armijoj
Ir lietuvių jaunų vyrų tūkstančiais dahar tarnauja
Dėdės Šamo kariuomenėj ir rengiasi ginti savo kraš
tą, jei kiltų gynimo reikalas.
Nėra abejonės, kad labai yra svarbu, kad lietuviai
kariuomenėje pasižymėtų savo drausmingumu, drą^
sa, geru pareigų atlikimu ir dorovingumu. Taip pat
svarbu, kad jie neužmirštų esą lietuviai ir kiekviena
proga garsintų savo tautos vardą.
Kad taip būtų, ir mes turime prie to prisidėti. Pir
moje vietoje, tėvai, išlydėdami sūnų į kariuomenę,
turi priminti jam, kad jis yra lietuvis ir katalikas ir
kad tokiu turi pasilikti. Giminės ir draugai jį turi
lankyti laiškučiais, kad jis pajustų, jog lietuviai, jo
tautiečiai, jo neužmiršta. Tai jį stiprins.
Kariuomenės stovyklose yra įrengtos skaityklos,
Reikia ten pristatyti gerų knygų ir žurnalų ne tik
anglų kalboj, bet ir lietuviškų.
Šį klausimą turėtų pasvarstyti ir mūsų organiza
cijos savo susirinkimuose ir seimuose.

"Politkomisarai"
Šiomis dienomis Sovietų Rusijos diktatūra paskelbė
svarbų dekretą dėl politinės propagandos raudonojoj
armijoj ir dėl politinių komisarų grąžinimo į raudon
armiečių tarpą.
*
Kodėl taip — daug kas klausia. Juk po didelių bol
ševikų nepasisekimų kare su Suomija, sovietų kariuo
menė jau buvo pertvarkyta ir politiniai komisarai jau
buvo panaikinti.
“N—nos” rašo, kad taip įvyko greičiausia dėl to,
kad Raudonojoje armijoje ėmė reikštis nepasiten
kinimas valdžia. Kremliaus diktatorius pabūgo,
kad Rusijos valstiečiai, kurie jo neapkenčia, gavę
ginklą į rankas, gali atsukti jį prieš valdžią.
Tai pirmas aiškus ženklas prasidėjusio morali
nio krikimo sovietų fronte.”
Aišku, kad dėl to. Raudonarmiečiai, lyg kokie avi
nai, prieš jų‘valią ir norą yra grūdami į karo ugnį.
Jų užpakalyje yra ginkluota politinių komisarų armi
ja, kuri šaudo kiekvieną, kuris jiems pasipriešina.

Po svietą pasidairius

Apdūmojimų grūdeliai

Kareivio gromata

Druska tik tuomet atsira
do, kuomet sūdžios pradėjo
žmonės sūdyti.
•

Vasara. Puikus oras. Vi
sur malonu.
New Yorko
uoste pilna kariškų laivų.
Sekmadienio popietis. Saulė
kantriai šildo ir kelia šir
dyje meilės jausmus. Vie
name karo laive jaunas jū
reivis, susidavėjęs vasaros
gamtos gražumu ir oro malo
numu,
paėmęs plunksną
rašo savo mylimajai July
tei laiškelį:
“Tavo žiban
čios ir linksmos akutės yra
su manimi, brangioji, visur
kur tik aš bastausi ir vaik
štinėju.
Maldauju tavęs,
kad palaikytum tuos savo
malonius žvilgsnius dėl ma
Šiom dienom Japonija pa
nęs kol aš parplauksiu na
darė nepuolimo sutartį su
mo.”
Rusija. Bendromis jėgomis
Užlipdęs laišką su karštu
tvarkys keblius santykius
kinuose ir Tolimuose Ry bučkiu, jūreivis rašo tuojau
kitą laišką savo mylimajai
tuose.
Maryfei: “Mano širdis, bran
West Pullman, III., gra gioji Maryte, liūdi be ta
Aš niekad daugiau
žiai veikia blaivininkų kuo vęs.
pa. Turi savo turtingą kny nenusišypsosiu kol nepama
gyną, rengia vakarus.
tysiu tavo gražių akelių.
•
Mano šypsnys tik tau vienai
priklauso. Naktį, kai tik paArtimiausioj ateity sueis
du metai, kai Chicagoj nu velgiu į banguojančią ir pil
skendo laivas “Eastland,” ną vilnių jūrą, aš matau ta
su kuriuo žuvo apie 800 vo garbanas išsidraikiusias
jūros paviršiuje ir jaučiu
žmonių. Žuvo daug ir lie
malonų tavo kvapą prie sa
tuvių.
vęs.”

Vakar Chicagoj buvo bai
sūs karščiai. Mirė septyni.
___ Kun. T. Žilinskas pa
ras/ ir išleido knygą: “Ka
talikų Bažnyčia ir Demo
kratizmas?’
Kaip per debesų nuolatinį
lietų amžiais net uolos pa
virsta į naudingą molį, taip
per nuolatinį mokslą, idėjų
veikimą ir jų įkūnijimą net
laukinės tautos virsta kul
tūrinėmis ir naudingomis
valstybėmis.

Vabalas-Gudaitis
NAUJAS JAPONIJOS
MINISTERIS

Reikia subrusti
“V—bė” ragina:

“Aišku, kad šiais karo laikais yra keblu susi
siekti su Lietuva. Bet pagalbos teikimas Lietuvai
šiandien yra lengvesnis, negu pirma, bolševikams
viešpataujant. Bolševikai buvo panaikinę Lietu
vos Raudonąjį Kryžių. Jie neleido mums susisiek
ti su giminėmis, šiandien, kaip girdėti, Lietuvoje
vėl pradėjo veikti Raudonasis Kryžius.
“Jeigu tiesioginės pagalbos mes negalėtume su
teikti Lietuvai, tai mūsų pareiga kreiptis į Ame
rikos Raudonąjį Kryžių. Mūsų pareiga tuojau
pradėti veikti. . Mes negalime ramiai sėdėti ir
džiaugtis savo tuščiais fondais tada, kai mūsų gi
minės Lietuvoje, būdami be pastogės ir gal būt
be duonos kąsnio, kruvinomis ašaromis, maldau
ja pagalbos. Mes, kuriems brangi Lietuva, turi

Viceadmirolas
Toyoda,
naujas Japonijos užsienio
reikalų ministeris, kuria

me tuojau subrusti.”

užėmė Matsuokos vietą.

Jūreivis, užlipdęs
voką,
vėl su karšta meile širdyje
rašo kitą laišką savo myli
mai mergelei: “O tu, mano
žvigždžių dievaite, malonu
man yra tave prisiminti! Su
didžiu maolnumu aš prisime
nu tavo malonius žvilgsnius,
Tas prisiminimas išmuša net
ir iš meilės dievaičio ran
kų lanką su strėlė. Tik vie
nas Dievas žino tavo veido
puikų žavingumą!”
Dar kartą smarkiau suviro
pa ir suplaka jo širdis, -ir
vėl jis auksine plunksna ve
džioja baltame popieriuje
juodas raides ir dėsto žo
džius, rašydamas dar vienai
savo širdies mylimajai laiš
kutį:
“Brangioji mano širdies
mylimoji, Jonyte, aš vėl jau
parvykau atgal į New Yorką. Neužilgo vėl mes būsi
me kartu vienas šalia kito,
vėl mano akys sotinsią už
burtu tavo gražumu. Tavo
rankos ,nekaltas lūpų šyps
nys ir mažutės, malonios ir
gražios garbanos mane la
bai žavi ir, tiesiog, mane da
ro bepročiu dėl tavęs — be
tavęs aš gyvenu, kaip pa
kvaišęs!”
Pagalios, pavargęs berašy
damas savo mylimosioms
laiškus,
jūreivis
padėjo
plunksną ant stalo ir, rankas
už galvos užsidėjęs, pradėjo
dūmoti apie savo merginas,
ar .ištikrųjų, yra jos jam
ištikimos!!!
Sulietuvino S. K. Lukas.

Bulves žmonės pradėjo
lupti tais laikais, kuomet
ponai baudžiauninkai lupo
kailį
žmonėms.
Žmonės
supykę ėmė lupti kailį bul
vėms.
•
•
Obuolius žmonės pradėjo
valgyti tuomet, kai obuoliai
pradėjo augti ant obelių. O
prieš tai žmonės obuolių ne
valgydavo.
*

Galva žmogui atsirado tik
tuomet, kai atsirado žmonių
galvos. Iki tam laikui galva
buvo nereikalinga.

Prašau Nesijuokti
Ant kapinių vaikšto bučerninkas J. Svaras. Vienas
pažįstamų užkalbina:
— Na, ir Mr. Svaras ant
kapinių! Kieno gi kapus
sveikas lankai?
— Savo kostumerių, —
atsako Svaras. — Jau koks
šimtas čia guli.
Vaikštau
ir mislijų sau: kokius aš na
melius šiandie turėčiau, jei
nabašninkai būtų nenunešę’
ant knygučių.

Pasaulinio karo veteranas
Mikas Kepikas sykį pasako
jo nuotykius iš karo.
“.... buvo didelis mūšis
ir tą dieną mūsų divizija
neteko vado. Bombos ske
veldra nutraukė jam galvą
ir nunešė. Kaip šiandie at
simenu paskutinius jo žo
džius divizijai: “Palaidokit
mane šioje vietoj, kur bom
ba galvą nutraukė....”
Vienas farmerys: — Kar
vė, kurią pirkau nuo tavęs
visuomet laiko galvą nulei
dus. Kas jai galėtų būti!
Kitas farmerys: — Ji ži
no, kad visų pinigu nesumo
kėjai, dėlto nuliūdo. Kai su
mokėsi visus pinigus, pama
tysi kaip ji galvą užries . , -

Sakoma, kad škotai yra
šykštūs! Bet aš žinau vie
ną lietuvį, kuris kasdien nu
ėjęs į bučernę suranda pro
gos pačiupinėti mėsą, paskui
parėjęs namo nusiplauna
rankas ir iš to vandens išsi
verda zupės.

— Žinai mano brangi, aš
begalo džiaugiuosi, kad už
draudei man gerti ir rūkyti.
Štai, va, laikrašty rašo, kad
vienas žmogus Chicagoj, ku
ris negėrė ir nerūkė šešis
syk ženijos ir šešis syk per
gyveno savo žmonas. Dabar
septintą syk apsiženijo.
Žmona: — Ak, šitaip. Ry
toj tu man pradėsi rūkyti ir
gerti!
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Ar Tekančios Saulės sūnūs šturnuos
kominterno lizdus?
- Kodėl Japonijos moterys perka kojines iš
San Francisco ir nevalgo čekolado! - Su
plonėjo atvirlaiškiai, o japonas besimaudo
tik karta savaitėje. - Viena pieno kvorta...
135 gyventojams. - Nebegeria vyno nė per
laidotuves. - Amžini priešai - Japonija ir
SSSR.
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lėktuvų, karo laivų ir net
apie 60 povandeninių laivų
yra tik apie 620 mylių nuo
Japonijos sienos. Tai, kaip
sako minėtas vokiečių politi
kas W. Pahl, yra “skaudus
dyglys Japonijos kūne.”

Karas, kaštavęs 4 bilijonus
dolerių ir 100.000 gyvybių.

Ką jaučia žmonės paskutinę savo gyvenimo minutę?
Japonija su dideliu godu
Visai nežinau. Aš tada nežinojau, nes kas su manim da
mu žiūri į netolimos Rusi
rėsi: aš nieko nežinojau, nieko nemąsčiau. Aš, prisi
jos plotus ir jei iki šiol ji
spaudusi prie krūtinės savo dienoraščius, tik stovėjau
dar vis neprisidėjo prie voprie žalios pliušo uždangos ir atsidėjusi žiūrėjau, iš
kieči žygio, tai todėl, kad
kokios medžiagos ^pliušas padarytas; aš taip akylai žiū
japonams . . . kvapo trūksta
rėjau į kiekvieną gėlę ir j kiekvieną lapelį, lyg tą minu
ir jie laukia, kol vokiečiai
tę vienintelis mano uždavinys būtų buvęs išstudijuoti
raudoniesiems nuleis dau
visus tuos paišinius ir ornamentus.
Tekančios Saulės šalis —
tant ir išvažiavimą į japo- giau
kraujo. Atminkime,
Staiga pasigirsta šūviai! Du, trys, o paskum visa Japonija.
nų valdomą Mandžukuo). kad Japonija jau ketvirti
salvė. Minia, kuri jau buvo perbėgusi per koridorių ir . Vokiečių
politikas
W.,Tam buvo priežasčių, pav., metai kaip kariauja su di
atsidūrusi prieškambary, nedrįsta toliau eiti, kurį lai- pahi savo knygoje “Das po- ^au&^aus^a svetimų darbi- džiuoju Kinijos milžinu ir
ką ji nežino ką daryti, o paskum žingsniai skubiai iš- lįtisehe Antlitz der Erde” n^nkų sutalpinanti USA už- kad tas karas, kaip šių medunda. Tai “savanorių družina,” Labai skubiai sudaryta (Politinis žemės veidas) dar8 iaPonams duria To- , tų pradžioje
............. buvo jų finaniš pasiryžėlių studentų ir gimnazistų. Kažin kur jie sust taip apibudina dabartines liau ~ JaP°nM pagrindinis sų ministerijos pranešta,
._
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vėrė kulkosvaidį ir dabar pradeda šaudyti į minią. Val japonų nuotaikas:
Japonijai kaštavo 17.500.l maistas — ryžiai, kurie už
Cristina Michels, duktė Chilės ambasados Jungti
katos staugdami išlaksto į visas puses, per porą se
000.000
jenų
arba
apie
- Japonija nebenori to- sieny &an brangūs, taigi
nėms Valstybėms, vainikuojama kaipo vyšnių karalaitė
kundžių gatvė visai ištuštėja....
4.100.000.000
dolerių.
išvykstančiam
japonui
žy

Traverse City, Mich. Ją vanikuoja gub. Wagner. Cere
liau bepasitenkinti tuo ku
Mes išeiname laukan.
miai
pabrangina
pragyveni

Iki šios dienos tos išlaidos monijų metu užėjo lietus, bet tai buvo laimė, nes šiuo
kliu vaidmeniu, kurį jai
Kuo greičiausiai sprukite šalin! — sušunka mums
mą,
kas
jį
iš
dalies
sulaiko
dar pašoko beveik kokiu mi sykiu lietus buvo reikalingas.
skiria kitos Pacifiko valsty
kažin kas gatvės kertėj.
nuo
kelionių
užsienin.
Du
bės. Japonija pradeda pas
lijardu dolerių. O kiek ka
Mes pasileidžiame, kiek tik kojos įkabina, bėgti ir
milijonai
japonų
emigrantų,
tangas, kad ji būtų pripa
ras pareikalavo gyvybių.
vos spėjame patekti už kampo, kaip tarp savanorių ir
palyginus
su
tuo,
kad
maža
paįS japonų prsmieras šių
žinta vyraujančia galybe
plėšikų prasideda baisiausias šaudymas.
vakarinėje Pacifiko dalyje” lietuvių tauta turi apie mi- i meįų pradžioje pasakė, kad
Ilgai negalim nutarti, kur turime slėptis ir į ką
lijoną emigravusių tautie-1 jau juv0 100.000 vyrų ir dar
(Pusi. 177).
kreiptis. Laikinai prisiglausti pas gimines ar pažįsta
čių, Japonijai tai labai ma nesimato galo. (Žiūr. “Daily
Tie siekimai tai ne vien žas skaičius. Už tat dau
mus? Bet tai būtų beprotybė, nes jie visi tikriausi
Times,” 1941.1.28). Karas
“buržujai.’ 'Tada man ateina į galvą mintis, kad rei ambicijos užgaidos, bet gy guma japonų sunkiai verčia
visada brangi pramoga pini
kia kreiptis į Marusią Bieliajevą; ten, aišku, plėšti neis vybinis japonų reikalas. Ja-, si tėvynėje, net jų ūkinin
ponai pašėlusiai gaji y tauta. kai teturi vidutiniškai po gais ir krauju!
niekas!
Netoli nuo mūsų namų, matom, priešais atbėga Jei 1846 metais Japonija tu- porą ekerių. Nemažai japo 72 darbo valandą savaitėje.
Tas viskas labai atsiliepė
Jekaterina Pavlovna Kalinikova, kuri, įsisukusi į savo rėjo nepilnus 27 milijonus nai pasigelbsti žvejyba, bet
ilgą, juodą apsiaustą, atrodo, kaip koks didelis paukštis, gyventojų, tai 1872 metais vis jų pragyvenimo šaltiniai į Japonijos vidaus gyveni
Mus pamačiusi, ji puola prie docento, nustveria jo ran- jau — 33, o dabar net
tėvynėje nėra pakankami.
mą. Kaip J. R. Young pra
ką ir prispaudžia ją sau prie krūtinės.
daugiau kaip 72 milijonų Skaudus gylys
neša žurnale “The Atlantic
— Ačiū Dievui! — sušunka. — Jūs išgelbėti! Aš
ir jie vig| turi siwispau8tį
Monthly” japonai dabar
kaip tik išgirdau, kad jus pradėjo plėšti, ir ėmiau pra į 148.756 kvadr. mylias Japonijos kūne
dirba 72 valandas per sa
šyti savo brolį, kuris yra savanoriuose, kad kiek ga
arba net beveik po 500
Niekad taip žmonių ne vaitę. Pragyvenimas pa
lėdamas greičiau vyktų jums su savo draugais į pagal
gyventojų į kvadratinę stumia veržtis į svetimus brango 300-500%. Daugybė
bą. Taigi, dar buvo ne per vėlu, ačiū Dievui!
mylią.
kraštus, pradėti naujus už- vyrų kelinti metai kariuo
Vadinasi, ji mus išgelbėjo! Tėvelis jai padėkoja,
Tai nepaprastas gyven- kariavimus, kaip alkis. To- menėje, nebesuspėjamą ap
pabučiuodamas ranką ir papasakoja, su kokia bėda jam tojų tirštumas. O žemė neJie ir pradėjo veržtis į dirbti visi laukai, o dalį ryvos pasisekė docentą ištraukti iš savo kabineto.
perturtingiausia. Tiesa, J a- Kiniją. Tačiau Kinijos ka- žiu dar tenka išsiųsti armi\
Bet tas ima purkštauti:
ponija turi savo anglies, ge- ras užsitęsė ilgiau negu jaL todėl dabar net savo
— Dėl šitų draugų turėsiu dabar sugaišti visą die- ležies> vari0( net ir šiek tiek buvo numatyta ir rezultatai mėgiamiausių ryžių japonas
n4aukso. Tačiau didžioji Ja- mažesni, negu buvo tikėta-1 neSali Sauti kiek nori» 0
Ant rakandų, šaldytuvų, ga- ; šių išdirbysčių Amerikoje,
— Jūs eisite su manim! — sako jam Jekaterina 1 ponijos pu8ė yra apaugusi si. Japonų akys visada PaSal kortelę. Tokio raiessinių pečių, radio, skalbiamų ' $99.50 vertės už
Pavlovna, ir jos akys suspindi kaip žvaigždės. Jos vei-| miškais, arti 9% pievos ir krypsta į Rusijos plotus. Čia tui, kur yra 6.500.000 gy
mašinų, nereikia laukti —
ventojų
teduodama
tik
12
prekių yra užtektinai pas
jau
jie
yra
padarę
nemažą
das dabar toks gražus. Ji paima jį po ranką, ir jis (ganyklos ir tik 15,7% dirBudriką ir sutaupymas nuo ' Mažutės, Portable Radios vi
tūkstančių
galionų
pieno,
klusniai su ja nueina, o mes traukiame toliau, pas ,bamog žemg8( todėl japo- pradžią — jau prieš Didi jį
25
iki 50%. Lengvais išmo sur panešamos, po
taigi 135 gyventojams tik
Marusią.
karą
iš
Rusijos
yra
įsigiję
nams
verstis
nelengva.
li.kėjimais.
Korėją
ir dalį Sachalino. viena kvorta. Čekolado įveI
Rugsėjo 20 d. Du keliai — industrializacija Reikia tik pažiūrėti į žemė- žimas uždraustas. Net pa
1942 Radio iškrautos ant pa
ir
emigracija.
lūpį,
kad
įsitikintume,
kaip
nakintas
nuo
seno
užlaikytarodos. Radijos visų geriauAnt stalo maloniai šnypščia virdulys, stovi padėta
. v
japonams
maga
(
—
norisi)
saa
paprotys
per
laidotuves
Kad
japonai
nors
šiaip
lėkštė su juoda duona, o kita — smulkiai pripjaustytų
bulvių. Mumis rūpinasi Marusia ir jos motina, kuri to taip pramistų, jiems buvo užgriebti iš Rusijos likusią duoti vyno. Garsioji japonų
kia pat negraži, kaip ir jos duktė, bet drauge tokia du keliai: 1. Kiek galima iš Sachalino dalį ir bent tą šilko pramonė dirba tik eksmaloni ir simpatiška. Marusios motina jau seniai išgar- plėsti pramonę ir 2. Važiuo- sūrmaiselį įsikišantį tarp portui, Japonijoj šilkas kaip
sėjo savo “socijalistiškomis idėjomis.” Ji viską pati j ti į kitas valstybes ieškant japonų valdomo Mandžukuo *r nepardavinėjamas ir tur
Japonijoj gyvesau pasidaro, net pasisiuva batus. Į mūsų miestą ji ka- ' darbo ir pragyvenimo. Tu- ir pačios Japonijos salų. tingosios
claise pateko kaip politinė tremtinė, socijalistė revoliu- į rėdami nebrangią darbinin- Japonams kelia nerimą ir nančios amorikietės sau ko3409-11 South Halsted Street
cininkė. Ji nešioja akinius, trumpai kerpa plaukus.
ko jėgą ir aukštą technikos arti jų esantieji SSSR įsisti- jints užsisako iš Los An
Te\ YAKds 3088
Marusiašiandien buvo mieste;
jaipasisekė prasi- supratimą japonai savo pra- prinimai.
Sakysime toks gejes.
skverbti beveik priepat mūsųnamų. žmonės kąlba, kad monę išplėtė neblogai, bet Vladivostoo uostas, kuriame
vata ligoninėse gaunama
Budriko žymus VVCFL, 1000 Kil., radijo programas
jie esą visai sunaikinti, kaip ir netoliese buvusieji fabri išvykti į užsienį teįstengė rusai vokiečių paduodamo- Įjk sukortelėmis.
nedėlios vakare nuo 6:30 p. m.
kanto Laptiejevo. Kelios mažesnės krautuvukės, tarp jų tik apie du milijonu (įskai- mis žiniomis laiko nemažai cm
%
Nenorėdami iš Amerikos
ir senojo totoriaus gatvės kampe, visai išplėštos, kad
S
jose nebeliko nieko gero.
Serjoška, kuris juos ten buvo “išsaugojęs” nuo pogro pirktis medvilnės japonai
DŽIAUGEIS NATŪRALIA IK
Marusia su savo motina rūpinasi mumis kaip
be- mo? Dabar išnešė ne tik visus juos, bet dar ir daugybę isivedė ^drabužius iš dirbtiGKAŽIA IŠVAIZDA!
I
(Tęsinys 6 pusi.)
įmanydamos, kad mums būtų kiek galint geriau prie kitų daiktų! Na, bet ir nieko nuostabaus, nes jie plėšė
jų būti. Ji man netgi pasipasakojo, kad netrukus ža- tai, kas buvo iš kitų išplėšta!
danti tekėti už vieno paštininko, kuris už ją yra žyPo mūsų kiemą laksto kaip pamišusi totoriaus
miai senesnis.
. j žmona, norėdama susirankioti nors savo turto likučius.
— Jis man, be abejo, yra per senas, — tarė ji, kar- , Vienur pąima popierio gabalėlį, kitur tuščią konservų
Gaminame
Pleitas tiktai IA
čiai nusišypsojusi, — bet į gyvenimą reikia žiūrėti iš dėžutę ir visą laiką taip staugia, lyg kas ją badytų
duntisfų receptų.
I
praktiškosios pusės. Juk aš esu tokia neturtinga, be ylomis. Kam reikėjo apiplėšti šiuos vargingai gyvenuOO Dienų Išmėiflnlmiil.
Jei
iieliū-ite pilnai patenkinti, tai
to, dar negraži....
sius totorius, to, žiūrint bolševikų akimis, visiškai ne
sHUriĮŽiiiimie
kiekvienų |niokėtų tentą.
galima suprasti.
'
Rugsėjo 22 d. į
Apiplėštos buvo ir kelios bažnyčios, beveik visos
O P. Johnson, Pres.
1 dienos patarnaviin
Mes vėl jau namie. Mūsų namas sunaikintas dar ne krautuvės išdaužytos, daug namų supleškinta. Gyven
VALANDOS:
taip baisiai, bet fabrikanto Laptevo visai išplėštas. Jam tojai dabar patys sudarė savanorių būrius ir savo nacheese
A.A.A. Dental
Laboratories
Tolimesni Ofisai:
INI •OKPt IH ATKli
pačiam su vaikais dar šiaip taip pasisekė laiku paspruk- mus saugoja iš eilės pasikeisdami, šiandien turi sargyKaadle
Iki
8
vai.
v
DI.ltlMii.la
Pietį
(mini
nimo
I •■.liorntorijH l'iM.anl)Jr
foocl that’s digestible
1555
Mllvvatikee
Avenue
—
Tel. AR.M. &55I*
ti. Jis su savo šeima sugrįžo į namus vienu metu pu boj budėti tėvelis, docentas ir inžinierius. Bet docentas
Vldurm. Ofisas;
202 Nmillt State Street — Tel. ,1KB. 4030
as milk itselfl
IM3I Irvinu Park Boiilevard — Tel. PAI,. 422*
Kaadlen Iki 6 vai
mumis. Paskiau, susitikęs mus už durų, tarė tėveliui: sutiko eiti tik su sąlyga, kad jam niekas nekliudys
so
Slrle — 404 K
47tli St.—Tel. ATI
«M«a
Antrad Ir Ketvirtad
SPREADS! SLICESI TOASTS!
Iki 7-toa vai. vak. Jforth Side — 4*31 Broailvvnj. Tel. 1.04100
__ Ar neatsimenat tų gražių kaurų ir kitų bran- dirbti. Vargšelis neteko trijų darbo dienų!
So. Side — #44* S. HaJ..tni St. Pli.: XOR. 3720
' MELTS PERFECTLYI *
giųjų daiktų, kuriuos mums buvo iš Petrapilio atsiuntęs i
(Pabaiga II-jame tome).
%

Vasaros Išpardavimas!}

$59.50

$9.95, $19.95 ir
$29.95

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

ų
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Jau ir dabartinis nervų
karas dalį SSSR jėgų nu*r*
traukia į rytus, tuo palcng- Pašto Ženklus
(Atkelta iš 5 pusi.)
(daujančių tautų sulaikęs nuo
vindamas vokiečių žygį, tažygių i naujas žemes. Tuo
..
. , ,
nes medžiagos, dėl to japo- labiaUi bolševizmo tėvynė- clau Pdnaš Japonijos ginkAr norite prisidėti
pne
_
_
’l
1»»
n <*< irti
1^ 10 1 <10 / 1dar
O P Tgrei
fO 1 _ tikro misijonieriško
<_~2 .2 — 2
. 1darbo
1 — 1.
luotas
įsikišimas
nės dejuoja, nes keletą kar- Rusįja dabar kovoja gyvy
čiau nusvertų karo laimę. Taupykite vartotus pašto
tų išskalbus jie pasileidžia. • bės įr mirties kovą ir
Vis dėlto Japonija turi po ženklus? Štai lengvas ir vi
Net vata ligoninėse išduoda
Japonija mielai būtų Uli ginklu 1.570.000 vyrų, be to siems prieinamas būdas, ku
ma su kortelėmis. Dėl pokusi padėti sunaikinti tą dar 687.000 paruoštų atsar- ris neša misijoms didelės
pieros stokos sulaikytas
komunizmo lizdą, kurs ginių, taigi viso — dsu- naudos, o bendradarbiams
spausdinimas 3.000 žurnalų
ir laikraščių, o ir kiti laik kiekvienu metu gresia iš giau dviejų milijonų. Rei- gausių nuopelnų.
vidaus susprogdinti Te- kale galėtų sumobilizuoti ir
raščiai
išeina tik keturių
Kada susidarys keletas
dar daugiau. Aviacijoje Japuslapių. Net ir atvirlaiš kančios Saulės šalį.
svarų pašto ženklų, siųskite
' ponai turi 35.000 vyrų, o su
kiai betaupant popierį pa
Atminkime, kad Vokietija paruo5tais atsarginiais - juos “4th Class Mail” šiuo
daryti labai ploni.
Popie Į ir Japonija yra pasirašiu- gl
Tokie daviniai buvo adresu:
rio stoką sunkiai turi pa- sios antikominterno paktą.
justi ir mokyklos. Pakėlus. Sutartis numat0 kadabi prieš keletą mėnesių, o da MARIAN MISSION CLUB
Marian Hills Seminary,
darbą ginklų fabrikuose To- val8tybgs at3kleia pa3lapti8 bar gal net dar padidėjo,
Hinsdale, Illinois
kio miestas paaugo beveik apje kominterno veiklą vie. nes Japonija ruošiasi.
milijonu. Pradėjo stigti net na kitos šalyje jr imsi8
Karo laivynas.
vandens ir taip maudymąsi Į drų priemonių prieš komu.
I . .Kiekviena meilė yra žmo
pamėgęs japonas sostinės . nizmą Dabar kaip ,jk atg.
Ypač vokiečiams būtų ge gaus sielos šventenybė. Bet
gyventojas turi tenkintis tik, jQ ,aikas yeikti Japonija ra parama Japonijos laivy visų didžiausia šventenybė
viena vaan per savaitę. Tau-, 8uprantai kad
a.ba dabar nas.
Apie tą laivyną vo — tėvynės meilė. Ji pagrįs
poma ir elektra. Nebevisa-1 apsidirbu8 su Azijo3 Rusija, kiečiai skelbė tokių žinių. ta milijonais kruvinų aukų,
da galima naudotis elektra arba niekada
(Militacische s Worterbuch, milžiniškais pasiaukojimais
varomomis skalbimo maši
p. 195). 7 kovos laivai, jr darbais, tūkstančiais menomis, šidytuvais.
Nuo 9 Auga japonų
30.000 tonų,
du 32.700 tonų, tų kovos ir darbo dėl jos.
»
vai. vakaro tegalima žibinti pagundos,
dar du panašūs buvo stato
Pulk. Serauskas, Lietuvos
tik mažos lemputės, prie
mi. Septyni lėktuvnešiai ir
sukilėlių vadas rusų
kiekvienu vokiečių dai kiti septynį lėktuvais
kurių beveik neįmanoma
pakartas Vilniuj 1863 m.
priartėjimu prie Maskvos, inkluoti laivak Pirmieji
skaityti.
prie Uralo didėja japonams J gali pakelti jkj 150 lėktuvų
pagundos paleisti mirtiną anlrj iki 30 Sunkiųjų kle;.
Vagia vandenį ir
suvj j savo amžino priešo setių 12, šarvuočių 5, leng
puinpas.
nugarą. Tiesa, japonai at vųjų — £*», didžiųjų mino
Vandens vagiai nakčia sargūs. Jie laukia, kad vos raidžių — 2, didžiųjų naipumpuojasi vandenį, o gele kiečiai įsiveržę j SSSR Širdį kintuvų _ 85_ mažųjų _ ,,,
žies vagiai nukniaukia pum- apsvaigintų didįjį milžiną
:torpedinių laivų 12, povan are common offenders
pas ir kitus geležinius daly Jie laukia, kad garsieji Hit
deninių kreiserių 16.
kus, parduodami vėliau ka lerio naikintuvai mirtinai
APovandeninių laivų: 29
ro reikalams. Stoka meta apdaužytų sovietų aviaciją,
lų tiek jaučiama, kad tele- kuri japonams yra itin pa- dideli ir 24 vidutiniai, mifonas kaštuoja $500.
Dėl vojinga, nes dėl dažnų že-j1-*’ dėstytojų 22, minų iešbenzino stokos automobiliai mės drebėjimų Japonijoje Ikotojų 16’ P°vandenių laivų
nevažinėja nuo nakties dvy statomi mediniai namai, net naikintuvų 15, patrankomis
liktos iki ryto šeštos. Tiems, ir miestuose,
kuriuos ne- Į ginkluotų pakrantėms ginti
kurie perka autobusus ir sunkiai keletas padegamųjų i
i® kurių 8 pritap
kyti
plaukioti
upėmis.
trokus varomus ne benzinu, bombų galėtų paversti vėjo
o medžio kuru, vyriausybė nešiojimais pelenais ir paVisos tos patrankų ger
primoka po $500 vienai ma-! likti milijonus išalkusių žmoklės, torpedų smailumos ir
If you’re past 40, the chances are
šinai. Dėl anglių stokos net nių be pastogės,
i tankų nasrai krypsta į tą that your breath ivill be offensive
than that of a young person.
viešbučiai daugiausiai nekū
šalį, kur Tekančios Saulės oftener
Fermentation of tiny food particles
renami, taupant elektrą ne- Karo vadas iš Kinijos
vėliava atsistoja priešais caught by partial platės and dentures freąuently cause this condition
vartojami nė elevatoriai, perkeltas į SSSR pasienį.
raudonąją vėliavą su kūju which you yourself may not detect
Kariuomenės pervežimui tiek
būt which is so offensive to others.
Bet jau turime ženklų, kad ir piautuvu.
Why not take the easy, pleasant predaug naudojama traukinių, Tekančios Saulės sūnums
K. J. Prunskis.
caution that so many fastidious pcople ūse to halt this fermentation—
kad civiliams keleiviams ateina laikas veikti: kabineLišterine Antiseptic employed as a
dažnai tenka gerokai pa- to pasikeitimas ir karišmouth rinse. It immediately makes
breath swecter, purer, less likely
“Draugo” spaustuvėje at the
laukti.
Japonai patrijotai, kigjį posėdžiai atkreipė viso
to offend. Lambert Pharmaeal Co.,
jie daug pakenčia, bet ir pas paSaulio akis. Kaip prane- liekama gražiausiai, geriau Sf. Louis, Mo.
Btfore Any Date Uee
juos jau jaučiasi karo nuo- ša ..Time„.. ,Nr. 3; 1941.. siai ir prieinamiausiomis są
vargis. Tuos, kurie nemo- yil.21) turime ir kitų svar.1 lygomis visokie spaudos dar LIŠTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Suleeter
ka tyliai vilkti karo naštų, bių ženklų: ta]e„tiiigasaj bai.
tuos policija paima "perau- japonų
armijos
vada3
kieti" į kalėjimus. Tarp tūk-:gen ltagaki js Kinijos at.
stančių suareštuotųjų esą ir šaukiaraa8 ir skiriama3 koEverybody ravės about your
apie 1200 kolegijų mokyto- manduoti japonų armijai
salads, Peg.What’s the sėcret?
jų - - Korėjoje, taigi prie Rusijos
Japonijoje įvedama griež
Niekada skurdas
tesnė spaudos cenzūra ir
badaujančių tautų nesulaikė
ministerių kabinetas nutarė
nuo pavojingų žygių.
MIRACLE WHIP!
pravesti “kapitalinį mobiliTaigi Japonijai dar veltis lizacijos planą, ” visus finanIts "different” flavor
į naujus karus labai sunku. sus, promonę ir gaminių
always makes a hit.
Bet iš kitos pusės atminki paskirstymą pavedant visišme, kad niekada neturėjimas kon vyriausybės kontrolėn.
MILIIONS AORII—Miracle Whip does work uronders
pinigų ar išteklių nėra ba- Japonų armija.
with salads! A unique combination of old-fashioned

Ar tekančios saulės sūnūs šturmuos?

f

A. 2—

2

2 *

MIDDLE-AGED
PEOPLE

boiled dressing and fine mayonnaise. Miracle Whip is
by far America's favorite salad dressing.

rSICK NERVOUS
PDAIIIfV
“
EVERY
9
LKANIM
month”

r

Then Read WHY
Lydia E. Pinkham’s
Vegetable Compound Is
Real “VVoman’s Friend”!
Rome women euffer eevere mnnthly
pain (erampe, backache, headache) due
to female functional diaordera whl1.
other'a nerve* ten d to heeome upaet and
they get erusa, reatleaa and muoely.
) Ro why not laka Lydia F,. Plnkham'a
Veyetahle Compound made eepeeially
to help tired. run-duwn, nervoua women to iro amiling thru “difflcult daya."
Pinhham'a Compound ccntalna no oplatea or habit-formint Ingredienta. lt

Pirmadienis, liepos 21, 1941

ia made from natnre’a own beneflrlal
roota and herbą - earh wilh Ita uwn
apeciaf purpo.. to HELP WOMEN.
Famoua foroverdflyeara—Plnkham’a
Comnound ia tha beat knoan and one
of the m»«t efferlive •’aroman'a" tunka
obtainabla. Try UI
,

* *****************

[AfGUIJ
BADIO LAIKRAŠČIO 10-li METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVŲ^
Vienintėlis
Vakarinis
Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius | Savaitę
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. ir ŠEŠTA D. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

<ENSE

;TiirfasVirš$6,OOO,ŪQ0.O0

BUY

11(1 C AftA AA
?WU.Uu

Apart Apsaugos, Turime
ATSARGOS FONDĄ Vir<

UNITED
STATES
SAVINGS
fBONDS

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
Valandos: Kasdien
9 vai. iki 4 vai. p. p.
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

andstamps

iVINGS

FED

LOAN ASSOClATIONofChicaga

ON SALE AT YOUR POSTOIT1CE OR BANK

AMERICA ON

JUSTIN MACKIEVVICH. Pres.

G UARD!r

4192 Archer Avenue
VlRginia HM

Above ia a reproduction of the
Treasury Department’s Defense
Savings Poster, showing an exact
duplication of the original “Minute
Man” statue by famed seulptor
Daniel Chester French. Defense
Bonds and Stamps, on sale at your
bank or post office, are a vital part
of America’s defense preparalions.

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN

“Defense stamps” galite
pirkti “Draugo” ofise, jo ar
timiausioje pašto stotyje”
galite gauti “Defense Bo
nus.”
Pirkite bonus ir stamps,
kad pagelbėjus Amerikai ap
siginklavime.
Kiekvienas pirkėjas gali
išmainyti tuos bonus kai pri 
renka užtektinai.
Remkite
“Dėdę Šamą,”
būkite amerikonai!

Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000

620 W. 15th Avė.

4 | g]

Rheumatic Happy;
Relieves Pain Quick

Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. VVestern Avė.

Tel. See. 6103

Thousands who suffered from the torturing
pains of rheumatism. scmtica. lumbago, neurąlgia and neuntis-are certainly happy over
their discovery of NURITO. Now tR?y
found a guick-actmg formula which sįeedily
relieves
lhow exhausting
muscular
iri dabll
pains. NURITO
Įs iruslionhy
akddt^n

-contams no opiates. If you want to (tel agam
the joy of relief from pain—so you can worfe n
peace and sleep in comfort—he wise nnrf ,13
NURITO under this ironclad guaram-e H the

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radto Programas — 10:00 vai. antradienio Ir Šeštadienio rytais.
iŠ Stoties WHIP (1520), su P. šaltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI |

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIEN4 IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ direktoriai
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
8354 South Halsted Street
I. J. ZOLP
West 46th Street
YARda 0781-0782

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

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

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 West 23rd Place
Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

J. LIULEVICIUS
4848 S. California Avė.
Tel. LAFayette 3572

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

DEAIGA8
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Naudokitės pilnesniu |
"Draugo" patarnavimu

Rose Bowl Kero Weds

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
pondentėmis. d) visoms or
ganizacijoms, geradariams
ir prieteliams, kurie prie
progos metinio seimo ir kitų
(Užbaiga)
metinių pramogų savo au
komis iF kitokiais būdais re
Skyrių Raportai
mia Šv. Kazimiero vienuo
1 skyr., Town of Lake, lyną ir akademiją.
2. ‘Statybos fondas žymiai
akademijai $992.00.
2 skyy., Bridgeport, rapor didėja. Praeitą metą Šv.
Kazimiero vienuolyno valdy
to nepridavė.
3 skyr., North Side, aka ba, per Motiną Juozapą, pertsatė akademijos statybos
demijai $186.00.
4 skyr., Roseland, akade reikalą Jo Ekcelencijai Chi
mijai $811.65, parapijai cago arkivyskupui, kuris su
, dideliu pasitenkinimu užgy
$45.00.
statybos
5 skyr., 18th Street, aka rė ir užtvirtino
projektą.
demijai $516.70.
6 skyr., Brighton Park,
Atsižvelgdamas į šių laikų
bo cetnro komitete su atsi ekonominį nepastovumą, Jo
jai $94.50.
Ekcelencija taip patarė, a)
7 skyr., West Pullman, ra jei tik akademijos aplinky
porto nepridavė.
bės dar pakenčiamos, laiki
8 skyr., Marąuette Park, nai sulaikyti statybą, b)
akademijai $1,029.35.
Statybą pradėti kaip tik pa
9 skyr., Cicero, akademi aiškės ekonominės gyvenimo
jai $1,646.50, paraap $150.56 sąlygos. 2-ras seimas pai
10 skyr., West Side, aka ma Jo Ekcelencijos patari
demijai $295.96. par. $28.05. mus, bet kartu kreipiasi į
13 skyr., Chicago Heights, visus skyrius, kad ateityj
III., akademijai $379.66.
fondas augtų, nes tikimės,
21 skyr., Indiana Harbor, kad šįmet gyvenimo aplin
Ind., akademijai $217.00.
kybės leis statybą pradėti.
22 skyr., Gary, Ind., aka
3. a) 22-ras ARD seimas
demijai $318.30.
kreipiasi į katalikiškas or
27 skyr. Shanandoah, Pa., ganizacijas ,kad jos sureng
akademijai prisiuntė $300. tų, pasitaikius progai, pra
eSime priimtos šios
mogą naudai tos statybos,
kuri yra visuomenės reika
rezoliucijos
las. b) seimas užgiria paren
gimus
asmeniškų pramogė
1. 22-ras ARD seimas
namuose
reiškia širdingą padėką už lių privačiuose
duosnią paramą ir užuojau i Statybos Fondui, c) seimas
tą įvairiais būdais suteiktą 1 prašo ,kad ARD centras,
ARD: a) gerb. mūsų kuni prie progos, surengtų didelį
gams, klebonams ir vika ir iškilmingą vakarą —
rams ypatingai už moralę “card party” — tikslu duo
paramą skyriams, b) kun. A. ti progos svetimtaučiams
Baltučiui už suteiktą paarpi- kaimynams dalyvauti Staty
jos salę seimo posėdžiams, bos Fondo auginime.
c) mūsų katalikiškai spau
4. 22-ras seimas, atsižvelg
dai, ypač “Draugui,” už damas į dabartinę, vargingą
nuoširdų palankumą ARD Šv. Kazimiero Seserų Kon
tikslams ir malonų sandarbi gregacijos padėtį Lietuvoje
ninkavimą su dr-jos kores ’ ir palaikydamas gyvą viltį į

7

A.R.D. XXII Seimo
Protokolas

II UI S H
' CRAYON.

Why folsrota fhcrt Irrltcrting gray that to ditlurbi
tha color harmony of

your hair f Touch it awoy

tafoly with this naw Clairoi Bruth Croyon. lt por
imti coloring from tho root out without dripping or tmudg*

Ing, and ii tho porfoct omvvor to in-botwoon tintlngi or
thoio diitracting firtt gray hairt. ln a imart "corry-ovorywhoro" cato that opom in a |iffy roady for usa. |1 , •«

Rofilli 50c ... ln 12 natūrai-looking ihadot.

Ar reik pašto ženklelių?
\r norit registruoti lalSKą,
jirkti “Money Order”, ad_vausti siuntinius? Kreipki
tės į “Draugo” raštinę!
Ar reik notaro parašo ar
ba antspaudos? Ar gavote
iš valdžios kokias nors blan
kas, kurių visiškai nesu
prantat? Kreipkitės į “Drau
go” raštinę!
Ar reik kokio nors verti
mo anglų ar lietuvių kalbo
je? Kreipkitės į “Draugą
2334 So. Oakley Avė., Chica
go, DI, Canal 8010

Atsitinka, nors labai re
Viscount (Vike) Francis, Nebraska senior full back, and hero
tai, kad kraujas ir liekasi
of lašt Rose bowl game, with bride, the former Yvonne Costello,
also a Nebraska senior, after marriage at Walthill, Neb.
sukrekėjęs, kietas. Tada ne
.
[Acme Telephoto.]
apoliečiai laukia sunkių die-^
nų sau, savo miestui ir viLietuvos atsisatymą žada vi
sam kraštui: jie žino, kad
sapusiai gelbėti Šv. Kazimie
Chicagoj alumino vajus šventasis ant jų užsirūstiro seserims Lietuvoje, kada
no.
jos sugryš prie savo darbo, prasidėjo liepos 21 d. ir tęsis
ištisą savaitę.
kuris laikinai yra sutrukdy
Tokie vajai rengiami it
tas. Seimas taip pat žada
pašelpą suteikti tiems mūsų kituose Amerikos miestuo
WHOLESALE
se.
tautiečiams, kurie kokiu
LIQUOR
Taip
surinktas
aliuminas
nors būdu, šiomis deinomis,
ĮSTAIGA
bus
atiduotas
vyriausybei,
kenčia vargą iš priežasties
kuri sunaudos orlaivių sta
Lietuvos užgrobimo.
5. Šv. Kazimiero akade tybos reikalams.
Išvežioja me

Alumino vajus

po visų
Chicago

Tel.

Ileiųlovk

23-3

PAKSIDl ODA ANGLIŠKAS
NAMAS
Parsiduoda angliško stiliaus ti ir
pusė kambarių namas au dvejo
mis pilnomis
maudynėmis;
uiti
Marųuette Parko, bažnyčios,
mo
kyklos ir ligoninės. Kambariui ne
paprastai gražiui sutvurkytt.
Kreipkitės: 7111 S. Mūza rt Atl’.
PARSIDUODA
l’arsiiluoila brighton l’urke 4 fletų
mūrinis namas, pu 4 kumburius lie
te ir pečiu šildomi; rendų atneša
kasmet Jlltil) ir dabar pursiduoila
už $u,00(i.00.
. Kreipkitės:
Jolueon, REPubUc
2030.

Bizniu namus; storas ir 5 fl. mo
derniški, stokeris lr garudžius. Ran
dasi ant ti it St. Marųuette l’urke.
Kaina tik $18,800.
Biznio mūro namas. Storas su
kamb. užpakalyje ir fletas viršui.
Randasi ant privatiškos gatvės, ge
ra vieta bizniui.
Kaina trumpam
laikui tik $5800. Jiuokėt $2300.
Biznio namas; 2 dideli Storai ir
8 fletai. Gražus namas ir nuujaapylikė. Kaina dabar $24,50o.
2 fletai mūro namas ir 3 kamb.
beismonte su nauju stokeriu. Ran
dasi Marųuette prie ti3rd St. Kaina
$8,800.
4 fletai apartinentas su moder
niškais įrengimais, ltundasi Marųu
ette apylinkėje. Kainu tll. $13,000.
10 fletų moderniškas apartinen
tas. Randasi Marųuette apylinkėje.
Kaina nuo reciverio $25,000.
2 fletal po 5 kamb. ir su 3 mie
gamais. Randasi
prie
Marųuette
Parko. Parsiduoda už $8950.
2 fletai mūro namas ir lotas prie
Salės. Randasi prie Marųuette Rd.
Kaina šiandien $6800.
Mes turime ir daugiau gerų bargenų. Kreipkitės pas įgaliotinį:
K. J. MACKE-MACIl KAS,
2340 W. Ofltli St. 2-ros lubos
_________ Tel. Prospect 3140_____ _

Thanks to a Doctor's preseriptlon called
Mendaco, Ahousands now palltate terrible recurrlng attaeks ot choklng, gasping, coughlng, wheezlng Bronchlal Astnma by helplng
nature remove thlck escess mucus. Mo dopes,
smokes,____
no___
lnjectlons.
no______
,______ Just
> tasteless.
pleaaant tablets. The rapld. dellghtful pal
llatlve action commonly helpa nature brlng
velcome aleep—a "Ood-send.’’ A printed
KuarantM vrapped around each package or
Mendaco lnaurea an immediate refund of
the full cost unless you are completely aatIsfled. You have everythlng to gain and
nothlng to lose under this posltive money
cit gv____________ ' " ndaco from your

ŽAVIAUSIAS
PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ
BLIU
8
KELIŲ
PIRŠTINIŲ
KOJINIŲ
KŪDIKIAMS

PARSIDUODA NAMAS
Medinis namas su mūriniu pama
tu, su 2 fletais po 4 kambarius,
parsiduoda labai pigiai už $23"0."0.
šaukite telefonu Lafayetle 0851.

M AKIS - NEW u.. REBUILT

TYPEWRITER5
A □ O I N G

MACHINES

— SMALL MONTHIT FAYMENTSAU MAKIS

SOLD, RENTED
AND REPAIRED
— L«»*l T1AOI-M *UŪW.W•VI MMUfl CAUV AMfl-TIAC NIvr.A.OMMt MAUMTIC

★STAR

TYPEWRITER
COMPANY

KOtEIT C. OOlOIlArr, Manvvvr

III W. MA0ISON ST.

Phone DEAR3ORN 8444
ESTIMATES— FREE — DEMONSTR ATION

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

DINLNO ROOM
PAK
ASHERS —
MANGELS
—
STOVĖS.
AU NatlonaUly Advertlaed Itema.
—

6343 So. VVestern Aven

DRABUŽIŲ

V. V1LEMIENC, SAV.

D

Telefonas REPUBUC 6051

GLAMOUR
FROCK SHOP

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

Tel. AUSTIN 1175

Nervous
Blue—

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Start taking famous Lydia E.
Plnkham’s Vegctable Compound
at once. It’s one medlclne made
cspeciaUy for womcn that helps relleve headache, backache, eramps,
weakness, nervousness—due to
functlonal monthly dlsturbanceslt’s helped hundreds of thousands
ot women to go "smillng thru” distress of suoh difflcult days.
Taken regularly-Lydla Plnk
ham’s Compound helps bulld up
rcslstance agalnst such tire.,
eranky feellngs. Try UI

*

Ivory Saturday, 1:30 t. 2: JO P JL

1480 kllocyclaa
j

• Faaturlng a program af « -

Yugoslav Folk Musie

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

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauja

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO

WH1£

(Tini BUtfaa sa Tau DUQ

Re®. TeL VICTORY 2499

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

PALANDECH’S
T UGO SL AV-AMEBICAI
RADIO BROADCAST
i

PARDAVIMUI NAMAS
SOL TU SIDE
Parduosiu gražų, 2-jų fletų namų
pietinėje Chicagos dalyje. Mūrinis
pagrindas. Cemento grindinys Ir
skalbyklos įrengimai beismonte. Už
daryti porčiai.
šaukite; TeL BOUlevartl 5008

FACTORY REPRESENTATIVE

5922 W. Roosevelt Rd.

STATION

a
line

ALEX ALESAUSKAS & SONS

POCKET’BOOK U
KORSETŲ

IF you surter monthly

to

Parsiduoda 2-jų 'fletų mūrais
mas gražiame MurųueRp- Park. Ar
dviejų lotų. Karštu vandeniu apjštldomas. 2-jų -karų garudžius. IKI
platesnių Informacijų kreipkitės:
0030 S. Talman Avc.

LOK SETS — BEDROOM SETS
— RUOŠ — RADIOS — KKFK1OERATORS — W

(oughing, Gasping

Lltttn

PARDAVIMUI MfltlNIS NAMAS
MABQUE'1TE PARK

I Jr

Aslhma Macus

•

REIKALINGAS DARBININKAS
SPAUSTUVĖJE
Reikalingas tuojau prityręs spaustu
vės darbininkas. Pastovus darbus.
Kreipkitės;
2334 So. Oakley Ave.» Chieago. III.

SKAITYKITE “DRAUGI!

SFaTS

druggut today for only 60c. <

NAMŲ — FARMŲ BARGENAI
10 fletų. Marųuette Parke įmo
kėti $5000. 4 fletų mūrinis, $12,500, 2 fletų mūrinis po 4 kamba
rius $6.800. ti kambarių mūrinis
bungaloiv $4,90". 5 kambarių me
dinis cottage kaina $2,750.
Turime taipgi gunu didelį pasi
rinkimų bizniavų numų
Turime visokių kitokių burgenų
po visų Chicagų. Taipgi apie 150
labui gražių farmų, prie vandenų,
tinkamos dėl resortų. Gulima pi
giai pirkti arba, mainyti.
Kus norite naujų namų pastaty
ti. senų pataisyti, apskaitliavimas
dykui.
Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiul pirkti, išmainyti bilų kų
Jūs turite, kreipkitės pas:
CBABLES P. SI KO.MSKIS A CO.
0021 S. AVcstern Avė.
Tel. KEP. 3713
Vak. PROs. 1111

$500.00 ar daugiau nupirks geras
Cottages. bungalows, two fletus. apartmentus,' ar biznio vietas. Mūsų
real estate patarnavimas visai pa
tikimas.
Krepkitės;
JANATA RE.VLTY,
4257 Cermak RU.

Jūsų Gražus
Apsirėdymas
-Mūsų Specialybė

Išvažiavimas tiems,,
kurie neturi automobi
liu ir pinigų

turės sumokėti po 50c.

J. VILIMAS t o. .
6753 Su. ItiM-kut-ll St.

classified

PIRKITE PAS .MUS

Remkite “Draugą”, nes jis
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei
ir Jūsų reikalams.
REMKITE
SENĄ
Turtingas žmogus
yra
LIETUVIŲ
kaip obelis, prie kurios vis M. KANTER, Sav. DRAUGĄ
lenda tol, kol ji duoda vai
MUTUAL LIQUOR CO.
sių.
4707 S. Halsted St.
Tel. BOULEVARD 0014
Dvasia padaro kūną tur- Į /
tingą. — Šekspyras
Streikas išRilo užtrukus-!'
susitaikinti ir padaryti nau- !
Remkite “Draugą”, nes jis •
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei
ir Jūsų reikalams.

Mirijona Jonavičicnė.

Ateinantį sekmadienį, lie
pos 27 d. rengiamas išva
žiavimas į labdarių ūkį šv.
Jurgio partijos Neturtin
giesiems.
Trokas išeis 1
vai. po pietų.
Susirinkti
prie bažnyčios.
Norintieji
važiuoti, turi tuojaus užsi
rašyti p. Gudo kratuvėje,
nes vėliau gali pritrūkti vie
tų.
Neturtingiesiems išva
žiavimas ir vaišės labdarių
ūkyje — nemokamai, kiti
norintieji su jais dalyvauti

GEBI BAKGENAI!
4 ir 5 kambarių mūru įminus upuž
šildomu*;
parsiduoda.
pigiai
vuali.
Kitus moderniškus mūru namas
pu 4 ir 4 kambarius; nebrangus
ir gružus namus.
ti Metų liautus pu 4 kumburius
už cuah ur mamomis.
lo fletų nuimta už vuali ir inalnoiiiis.
.šis visi namui randasi Murųuctto
l’urke. Taipgi yru ir visokių kitų
numų ir gerų lutų.
Atsišaukite ur iiiutykitu:

PIRK NUOSAVYBĘ DABAR,
KAINOS KYLA

lt

mija jau kelinti metai lei
džia žurnalą “Aidai” lietuvių
kalboje. Šis žurnalas labai
reikalingas lietuviškus kul
tūros palaikymui Amerikoje.
Bet jis yra palaikomas su
deficitu.
Lietuvių kalbos
fakultetas akademijoje krei
piasi į visuomenę dėl reika
lingos finansais paramos ir
Šv. Kazimiero seserys pasi
žada atlikti viešas novenas
geradarių ir rėmėjų intenci
ja. 22-ras seimas labai už
giria “Aidų” palaikymą ir
pasižada, ateityj duosniai
remti tą lietuviškos kultūros
reikalą.
šeštą valandą vakare sei
mo vedeja, A. E. Nausėdie
nė uždarė 22-rąjį seimą,
maldą sukalbėjo kun. B. Ur
ba.
B. Abromaitei įnešus, sei
mo dalyviai, gausiu plojimu,
padėkojo Nausėdienei už
taip tvarku ir pavyzdingą
vedimą jau 22-ro ARD sei
mo.
Seimo vedėja
Antanina Nausėdienė,
I rašt.
V. A. Galnaitė,
H rašt.
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Telefonas: LAFayette 2022

DHXQIVXI

IT

Bendradarbiu išvažia
vimas pavyko!

Uksienė,
Druktenienė ir
Glebauskienė.
Ciceros skyriaus: K. Sriu
bienė, Mozerienė, Jakštienė,
Brovvnienė.
Marąuette
Parko
sky
riaus : Jonaitienė, Petruše
vičienė, Rastutienė ir Žalandis.
Melrose Park skyriaus:

Semi-Finalists in Publinx Tourney
• y;

Liepos 13 d. išaušo gra
žus rytas. Gaivus pikniku
dvelkiąs
vėjelis
kvieste
kvietė visus važiuoti į ma
lonius Marijos kalnelius.
Jau anksti rytą Marijos
kalneliai gyvumu bruzdėjo. A. švilpauskienė, Ch. Kan
Automobiliai viens kitą gai tautas ir VI. Reinys.
niojo, skubėdami j semina
Bridgeporto
skyriaus:
riją. Ten 10 vai. buvo atlai Galienė, Dimša, Budrevičiekytos šv. Mišios. Erdvi Se nė, Sekleckienė, Maceikienė,
minarijos koplyčia buvo Kazlauskiūtė, Paleliūnienė,
pilna. Atvykusieji pasimel Jencevičienė ir Budrevičius.
dę, traukė j ūkį, į pikniko
Town of Lake skyriaus:
vietą. Geradarių susirinko J. Lisauskas ir sūnus, Turper tūkstantį žmonių. Visi kienė ir šeima, Ona Sriu
maloniai, darniais pasikal bienė, Elz. Benaitienė ir
bėjimais, maloniais sveiki Zuzana Balsienė.
nimais, gražia muzika, ku
Brighton Park skyriaus:
rią p. Budriko gera ir duos- Navickienė ir Jasper Na
ni širdis Marijonų Bendra vickas, Navickaitė, Grindarbių piknikui
parūpino, ciūtė, Petkiūnienė, Ag. Kindienelę linksmai praleido.
derienė, Gubista, Ramanaus
Į pikniką atsilankė
ir kienė ir P. Vaičekauskas.
mūsų garbingi ir artimi
Aštuonioliktos skyriaus:
prieteliai: kaip gerb. kun. Ivanauskienė,
AukškalnieI. Albavičius, iš Cicero,
nė, Lukošienė, Mažeikienė,
kun. A. Martinkus iš Chi
panelės J. Micius ir Veroni
cagos, kun. St. Petrauskas,
ka Micius.
Chicago, III. Buvo svečių ir
Virtuvėje,
vadovaujant
iš toliaus, kaip kun. dr.
Ant. Vaišvilienei, darbavosi
Starkus, iš
Marianapolio,
Jeckienė, Okonienė, Ežerskun. Petrauskas, iš Brock
kienė, Zebleckienė, Jogelieton, Mass. Iš TT. Marijonų
nė, Dimšienė, Juodienė, Mi
pastebėjome, vice-provincilašius, p-lė O. Antikauskaijolą kun. J. Mačiulionį, kun.
P. Ciniką, “Draugo” admi tė, J. šaltiems ir Mankevinistratorių ir kun. J. Dam čienė.
brauską, West Side klebo
Nuoširdų lietuvišką ačiū
ną, kuris rūpinosi pikniko tariame visiems Bendradar
pasisekimu. Matėme ir mū biams už taip gražų pasidar
sų lietuvių
profesijonalų, bavimą, ir
atsilankusiems
kurių tarpe buvo “Draugo” už gausų pikniko parėmimą.
redaktorius L. Šimutis, dr.
A. Simonaitis su žmona, dr.
P. Vileišis ir kiti. Beje, pik
nike dalyvavo svečias iš to
li, žymus Lietuvos rašyto
jas beletristas Antanas Vai
Bridgeport. — Šv. Jurgio
čiulaitis, dabar profesoriau parapija ruošias savo auk
jąs Marianapolyj.
siniam jubiliejui.
Marijonų
Bendradarbių
Šiomis dienomis įvyko ju
skyriai uoliai rūpinosi pik biliejinio komiteto posėdis,
niko pasisekimu. Visai pik kuriame dalyvavo D. Gerb.
niko eigai vadovavo Apskr. prel. M. Krušas, parapijos
pirm. C. Druktenis.
kunigai ir parapijos ribose
Dirbo gi aštuoni Chica veikiančių tikybinių ir tau
gos skyriai.
tinių organizacijų atsto
West Side skyriaus dar vai. Posėdis buvo gausus.
bavosi: Stumbrys, Ch. Pili Daugiausia laiko pašvęsta
pavičius, K. Jusevičius, J. svarstymui, kaip sukelti lė
Uksas, Radzevičius, Druk- 1 šų, kad jubiliejus būtų tin
tenis, V. Jusevičienė, Ona J kamai paminėtas, kad baž-

0 jei už dešimtuku lai
mėsi automobilį...

oh€

HĄPPEHEti
—

A. Baltučiui ir
kun. M. švarliui, kurie. bu
vo nuvykę į Los Angeles,
Calif., į prel. J. Macijaus
ko auksinį kunigystės jubi
liejų, grįžtant namo sykiu
Chieagon atvyko ir prof. K.
Pakštas.
X
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These four reached the temi-finals of the National Publinz Golf toumament at Spokane,
Wash. Left to right: William Welch of Houston, Tcz.; Jack Kearni of Denver, Colo.; Pete Doll
of Louisville, K y, and Art Pomy of Detroit, Mich.
lAcme Telephoto.]

nyčia būtų gražiai išpuošta.
Visi gyvai pritarė D. Gerb.
prel. Krušo paskatinimui uoliai platinti išlaimėjiman
leidžiamo automobilio ti
kietus. Šv. Jurgio parapija
yra seniausia Čikagoje. Ti
kimasi, kad ir kitų parapi
jų lietuviai parems Bridgeportiečių pastangas ir pirk
darni automobiliaus tikietus
padės išgražinti
bažnyčią
parapijos, iš kurios šaugo
ir kitos Čikagos parapijos.
Kai kurie
žmonės parodė
ypatingą uolumą, išplatin
dami arti šimto ir daugiau
šimto knygučių. Darbuojasi
įr Lietuvai Gelbėti Fondo
nariai. Jie išpildė savo kvo
tą pernai, išpildys jei ir vėl
reikės, o dabar padeda pa
rapijai.
Posėdis baigtas
malda, kurią sukalbėjo D.
G. prel. Krušas.

Negras pakorimui
Earl Parks, 26 metų am
žiaus negras, tapo nuteistas
miriop elektrinėj kėdėj. Jis
prisipažino nužudęs du žmo
nes “hold up” darydamas
Be to jis kaltas moterų už
puolime ir yra padaręs ke
letą apiplėšimų.
Du jo draugai ir-gi prisi
pažino prie kaltės, bet jie
nuteisti kalėjiman.

B. Link Į
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Skaudi bausmė už
šelmystę

Unijos darbininku
išnaudotojas

Vienas valgomųjų daikUnijų tikslas yra apsaugoti darbininkus nuo išnau- į tų krautuvės savininkas, pudojimo .
'sėtinai nukentėjo. Mat jis
Bet dabar visai neretai peržengė vyriausybės taisygirdime, kad unijos patam- klės maisto kortelių reikale,
pa “raketyrių” įrankiais ir Pagal vyriausybės parėdyper jas tie “raketyriai” biau- Į
nevalia pirkti už piniriau ir nesąžiningiau darb’-! gus maisto kortelių nuo paninkus išnaudoja, negu kapitalistai.
Dabar tas pasirodė Chicigoj teisme, kur teisiami Re
tail Clerk’s unijos vadai.
Per keletą metų tie vadai
išnaudojo 12,000 unijos narių ir be to išnaudojo darb
davius, iš kurių reikalauda
vo kyšių.
Unijos prez. Caldwell į tą
vietą įsibriovė 1936 m. Tąsyk jis buvo “broke.” O po
keturių metų Floridoj nusi
pirko vakacijoms rumus už
$45.000.

Minėtas krautvninkas nu
kentėjo šitaip: jis maisto
kortelių turėjo už $250. Tų
kortelių valdžia neatpirks.
Tam krautuvninkui teipgi
atimta teisė dalyvauti “Food
Dalykai eina prie to, kad Stamp Plane.”
Tai ne pirmas toks atsiti
vyriausybė turės unijoms
Nuo pradžios šių
pagelbėti apsisaugoti nuo kimas.
metų nubausti už tokius nu
“raketyrių.”
sižengimus apie 60 biznierių.
Maisto kortelių gavėjai
teip-gi baudžiami, kai jie tas
korteles vartoja ne pagal
—Agony Starts To Leave io
valdžios parėdymą. Del to
24 Hours
Happy Days Ahead for Yoo
kių nusižengimų jau nubau
Thlnk of lt—how this old irorld
sta apie 200 šeimynų.
does make progress—now comes a

RHEUMATISM

prescrlption which ls known to pharmacists as Allenru and wlthln 48
bours after you start to take this
fcsrlft ketins formula paln, agony and
Inflammatlon caused by ezcess urlo
■ cld has started to depart.
•Allenru does Just what this notlea
says lt wlll do—lt ls guaranteed. You
can get one generous bottle at leadIng drugstores everywhere for 85
cents and lf lt doesn't brlng the Joyeus results you ezpect—your sao-iey
.hole heartedly returned.
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PASKOLOS

HIS

Xm«wns

Si* ąueeMs,—

to minčių tvaiku apsisupęs,
ir jomis pats spinduliuos, tol

jis bus bejėgis.

Vaitush su šei
ma šeštadienį grįžo iš ilges
nių atostogų Kalifornijoj.
X Jūrų kapitonas pDabar vėl priima pacientus
Labanauskas,
per vienuoliį savo ofisą 4712 So. Ash
ką mėnesių keliavęs iš Eu
land Ave.
ropos į Jungtines Valsty
X Town of Lake pasiro bes, šiomis dienomis vieši
dė naujas lokalis laikraštu Chicagoj. Praėjusios savai
kas: “Šv. Kryžiaus Parapi tės pabaigoj lankėsi mūsų
jos žinelės.”
dienraščio redakcijoj:
su
juo
drauge
yra
atvykęs
į
X Kun. J. Paškauskas,
Visų Šventųjų par. klebo Ameriką ir kitas Lietuvos
nas, rengiasi vykti į Maria- jūrininkas kap. Kuizinas.

pt-ATtMG Amo Got
EATRA ONĖS

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

IM,

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

Mokame

MOŠŲ PASITIKfiJIMO IR IftTVERMfiS REKORDAS

48 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenoskriandžlant Nei
Vieno Klijento!

afefei

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

Tel. CALumet 4118

3236 So. Halsted St.
llMKJ

X Wm. Dambar, 6424 S.
Campbell Ave.. šiomis die
nomis minėjo sidabrini ve
dybinio gyvenmo jubiliejų.
Wm. Damber vra L. Vyčių
Chicago apskr. choro na
rys—veikėjas.
X Ignas Sakalas, “Drau
go” redakcijos narys, išvy
ko porai savaičių atostogų.

AI)V\N(F.D PHOTOGRAPHY

! OWEST l’OSSIRI.E l’RI( ES
PHONE HFAYETTE 2*13

Taking your giri to the
movies?

WATCH OUT!
Watch out that your breath does not
offend .. . you yourself probably don’t
fcnow whether lt's offenslve or otherwlse.
If you want to make a hlt wlth your
giri friend, there’s a way to make your
breath more agreeable. And lt’s easy.
Slmply rlnse the mouth vlth Llsterlna
Antiseptic before you start out. Listerine
halts food fermentation ln the mouth,
the usual cause of breath odors accord
ing to some authorities, then overcomes the odors fermentation produces.
Lambert Pharmacal Co., St. Louia, Mo.

X Pirmosios
kregždelės
jau žinomos būsimam Var
gonininkų ir Parapijų Cho
Batora Any Date Ūse
rų Sąjungų seime — tai
USTERINE ANTISEPTIC
komp. A. Aleksis iš Waterra Ataka Your Braath Snaater

JUBILIEJAUS

PROGA

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 prieteliams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!
Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.
Užsakymus siųskite šiuo adresu:

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.
\

vieta kuo puikiausia tarpe
didelių kalnų. Oras šiltas,
malonus.

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

TAI IPYI/ITC mŪ8U įstaigoje. Jūsų indeliai rūpeeI
l 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap

The backs wjer6
The šame —

i

10 Savaičių Prenumerata Siūloma
UŽ VIENĄ DOLERĮ

Tapkite Finansiniai NepriklausomilU

HAuJ- HAuJ—
I 'fHE KIOS HAO P>EEM

X Julian Urban, lietuvis
yra vienas žymiausiu Chi
cagoj laikraščiu fotoerafų.
Jis padarė nepaprasta Da
riaus-Girėno Daminklo nuo
trauką su
nraskrefldančiu
T.W.A. Airlines lėktuvu.
Sakoma, kelias dienas sė
dėjo prie Daminklo.
kad
savo foto aparatu paeautų
tokį vaizdą. Ir pavvko. J.
Urhan yra narvs “Times”
fotografu štabo.

Kol žmogus gyvens netur

VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI

1 MotHiM6
Ąfeoor

bury, Conn.. ir muz. Šiau
čiūnas iš Giradville. Pa. Gir
dėt, jiedu dalvvausia ir
priešseiminiame vareon. ir
chorų piknike lieDos 26 d.,
Vytauto parke.

napolį,
Thompson, Conn.,
X E. Maskolaitienei jau
kur rugpiūčio 6 ir 7 dieno paliuosuota iš cemento ran
mis įvyks Kunigų Vieny k a ir palengva gija. Ligonė
bės ir Federacijos seimai. džiaugias dr. S. Biežio prie
žiūra. Maskolaičiai gyvena
X Bronė ir Povilas Gin
adresu 1651 No. Claremont.
tautai, 1919 Hardine Ave.,
Valerija Vaišvilienė, Iza
nuolatiniai “Draueo” skai
belės
Vaišviliūtės, vaistinin
šelpgavių.
O valdžia suse- tytojai linksmai
Draleido
išvyko porai
kė ,kad minėtas krautuvi atostogas su sūnumis Povi kės, motina,
savaičių atostogų poilsiui į
ninkas taip darė.
lu ir Vytautu Wisoonsino
Loretto, Wisconsin.
Tokių taisyklių nesilaiky valstijoje.
mas nėra kriminališkas praX Adelė Vaikutis. Nekal
sižengimas. Už tai nereikia
to Prasidėjimo P. Š. Darap.
eiti į teismą, bet bausmė Sodalicijos pirm., .atosto
WOLK STUDIO
1945 VVest 35* Street
yra nemaža. Kartais dėl to gauja pas savo drauges
priseina labiau nukentėti, Fort Gatės, North Dakota.
negu teisme.
Draugėms namie rašo, kad

IS HE STlOO

''houooh, Vme got
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Amo Just THlNtf, vUE
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tAltf 0TES BEFoRE ThosE

y:;

mu

I ®4AT LITTLE GARflE** Inter-n*t’lCartoonCo.,N.Y.—By
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Pirmadienis, liepos 21, 1941

Chicago, IIL

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

J

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois
arba šaukite CANaI 8010

i

