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Torpedavo U.S. Tankerj

P. T.

Angliakasių vadas

LAIVA TORPEDAVO BE ĮSPĖJIMO
NETOLI ISLANDIJOS SALOS

VOKIEČIAI
UZEME
KRYMO
Kalifornijos valstybės ko
munistų partija yra išteisė
ta. Legislatūra pravedė bi RYTINI UOSTA FEODOSIJĄ
lių, kuriuo uždrausta komu
BUVO PUOLAMAS

nistų partijai dėti savo kan
-1^ didatus rinkimų sąrašuose
(balotuose). Tas padaryta
legislatūros atstovo, biliaus
autoriaus, Jack B. Tenney
pastangomis.
Pravedus tą bilių, rašo Tenney
(Chicago
HeraldAmerięan, 1941, lapkr. 2),
daug.elis net nuoširdų ame-j
rikiečių piliečių susimetė jį
kritikuoti už to biliaus pravedimą. Pasirodė tad, kad
tie geri žmonės neturi nė Į
paviršinių informacijų apie
komunistų įžūlumą. Spaudos pareiga yra dažniau ra- į
-- •_ ikomunizmą
-------- •----- -------syti apie
ir naciizmą, kurie yra didžiausi
šiai šaliai kenkėjai.

D R A

The l.illiuanbui Daily I'rleiul

Gyvybės aukų nėra, pranešama

Naciai skelbia apie italų laimėjimus
BERLYNAS, lapkričio 4 j
d. — Šiandie Vokietijos ka-!
ro vadovybė pranešė kad j
vokiečių kariuomenė užeinu
sį Krymo rytinį uostą Feodosįją.
šiaurė fronte ruaai ban.
dę pravesti tankų atakas,
bet jos jiems ncpavvkusios
n. raudonajai armijai esą
padaryta milžiniškų nuosto
bų
italai užėmė miestą

WASHINGTONAS, lapkri-i Valstybių laivas apšaudytas
čio 4 d. — Laivyno depar-1 torpedomis šiauriniam Attamentas šiandie paskelbė, j lante. Tai laivyno tankeris
jog jau ketvirtas Jungtinių ! Šalinas.
------ Tačiau departamentas kar
i tu, pabrėžia, jog nėra žuvu
sių gyvybių.

vokiečiai nuskandinę didelį
1,000 tonų transport’nį ni
sų laivą ir kiti penki taik
liai apmėtyti bombomis.

Popiežiaus radio
kalba
VATIKANO
MIESTAS,
lapkričio 4 d. — Nacionalio
Eucharistinio Kongreso, ku
ris įvyksta Santiago, Chile,

Suomiai prie
Murmansko
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-4

Vokietijos žinių agentūra
Dranešč iotr vakar Dietinė I uždaromUJ4 kalbą per radio
Ukrainos1 fronte -alui ura- pasakys Popiežius Pijus
Ukrainos fronte ^aUi pra xn Popiežia
ka,ba chi.
siverzę pro rusų fr.mtą ir
. ,
..
. .... ..
,
cagoje bus galima girdėti 11
KĄ TURĖTŲ ŽINOTI
užėmę dideli nuėstą kur
y
..
b
&
J
Kiekvienas amerikietis pi nors j šiaurę nuo Sl ahno.

Be įspėjimo

Laivyno
departamentas
NEW YORK AS, lapkričio 38™ Pafelškln'« „Pa*J™IU'
4 d. - Suomijos karinome-1 kad ‘anke™
aPaaa<Wa
nės artilerijos.
pėstininkų: torPe?om‘a be Įspėjimo ir
ir motorizuotieji daliniai ’ į^į’8 patS !Stenge gr‘zt‘ 1
pradedą tiesioginį Murmans
Apie padarytąją laivui ža
ko puolimą. Tikimasi uostą lą visuomenei nebus plačiau
pranešta, nes lai visuome
netrukus paimti.
nei esą nesvarbu, bet labai
svarbu naciams Fianešime
sakoma, jog laivas apšaudy
tas pereitą trečiadienį į va
karus nuo Išlendijes.
Laivynas taip pat pažy
mi, jog tankeris buvo kitų
TOKIJO, lapkričio 4 d. — laivų grupėje — konvojuje.
Japonija šiandie pareiškė, j
jog atšaukimas pašto šiuri Laive 107 jūrininkai
tinių iš Japonijos laivo TaLaivyno
departamento
luta Maru prieš išplaukiant pranešimu, laivo dydis sieiš San Franciško esąs ne- ,kė 16>800 tonų h. jo įgula
draugingas Amerikos žygis |sudarė 107 jūrininkai.
prieš Japoniją.
Prezidentas
Rooseveltas
Japonai pažymi, kad j ii apie šį įvykį sužinojo prieš
norėta paštą
cenzūruoti., vykdamas balsuoti. Iki šiol
reikėję tai padaryti daug jis nepadarė spaudai dar jo
kio pareiškimo.
anksčiau.

JAPONAI RENGIA
PROTESTĄ AMERIKAI

Krymo fronte Vokietijos | ==============
lietis turėtų žinoti, kad ko
..
ir
Romunijos kariuomenė
munistų partija yra krimi’ esitraunališka partija. Ji darbuo tebesivejančios
kiančius
rusus
ir
pagaliau
jasi ir siekia sąmyšio keliu
palaužusios
paskui
inį
rusų w
ir raudonomis savo jėgomis
•sraugab acjuc
sugriauti J. A. Vyriausybę, pasipriešinimą.
John L. Lewis, United Mine Workers prezidentas
sutriuškinti
demokratišką
I
santvarką ir institucijas, iš Naikina laivus
(kairėje), išeina iš Defense Mediation boardo kambario
Pranešimai iš fronto skeli WASHINGTONAS, lapkrigriauti religiją ir iškelti
(Washingtone) po apklausinėjimo. Dešinėje — Phillip
brutalią vadinamąją “liau bia, jog Vokietijos aviacija, čio 4 d. — Po trijų mėnesių Murra^ CIO* vyriausias vadas ir boardo narys.
sunaikinusi ar sužalojusi aktingų žygių Atlante Jung
dies” diktatūrą.
žymi dalis geriausią ame dvidešimt šešis Rusijos lai- tinių Valstybių laivynas ne
rikiečių neįsisąmoninę kad vus, kurie buvę Sevastopo- teko didelio skaičiaus gyvy
kaip komunistai, taip na-;bo, Kerch ir Yaltos uostuo- bių.
Iki šiol žinoma 26 žuvę ir
ciai Europoje praktikuoja j se.
vienos partijos sistemą, kuTuo tarpu kitcse vietose 95 dingę be žinios.
Rugpiūčio 19 — Vienas
ri paremta durtuvais ir
kariuomenės lakūnas žuvo
šautuvais. Vienos partijos
Svarstoma protestas
orlaivio nelaimėj Islandijoj. Sustiprinta nacių jėgos Dono baseine
priešakyje yra komisarai, Suomiai paėmė
Spalių 17 — Žuvo 11 jūri
Įtakingieji Japonijos šiuo Japonai rengias
arba fuehreriai. Jie yra au
ninku, kaip apšaudytas dės KUIBIŠEVAS, lapkričio 4 jėgomis vadovauja senas gsniai pažymi, jog šiuo me
tokratai ir negailestingi.
Kiovisto salų
žygiui Burmon
trojeris Kearney.
Kas pageidautų tokios si
d. — Pranešimai iš fronto tankų kariuomenės vetera- tu Japonija svarstanti apie
stemos Amerikoje?
HELSINKIS, lapkričio 4
Spalių 30-31 — Nuskan- skelbia, kad vokiečiai sus- nas fieldmaršalas Ewald pareiškimą Amerikai forma
<
d. — šiandie suomiai ofici dintas destrojeris Reuben tiprintomis pajėgomis pra- j von Kleist.
lauš protesto.
LONDONAS, lapkričio 4
aliai paskelbė užėmę Kio- James. Du žuvę jūrininkai dėjo atakas prieš strateginį
Kai kuriose vietose, pa
Tuo tarpu Japonijos spau d. — Informuotieji Tolimų
KOMUNISTAI IR
visto salas Suomijos įlanko ir 95 dingę be žinios.
Rostovą.
Šioms
vokiečių
pasak
rusų,
vokiečiams
pavy

da prieš Jungtines Valsty jų Rytų sluogsniai šiandie
Y AMERIKA
je.
Lapkričio 2 — vienuolika
kę pralaužti rusų linijas bes pasisako daug griež pareiškė, jog Japonija, pasi
Šiandien Amerikos komuSuomių komunikatas sa- laivyno vyro ir vienas ka
naudodama anglų dėmesio
Dono baseine.
čiau ir pikčiau.
nistų nusistatymas yra viso ko, jog anksti pirmadienio riuomenės karininkas žuvo
nukrypimu į Kaukauzą, ren
mis išgalėmis remti Sovietų rytą įlankoje buvę sunai- sargybinio orlaivio nelai Suomiai greitai
Stiprus pasipriešinimas
Dėl Japonijos pasisaky giasi pravesti ofensyvą Bur
Rusiją, bet neremti Ameri- kinta vienas didelis ir du mėj kur nors Atlante.
mo
sąryšyj su Vokietijos mos linkui, kad tuo b
Rusų pranešimai pabrė
kos — J. A. Valstybių. Ko- mažesni Rusijos laivai. Maatsakys Amerikai
žia, jog raudonosios armijos pareiškimu, kad Amerika atkirstų Kinijos susisiekir.
munistai, lygiai kaip tenai- noma, jog šie trys laivai ga
pasipriešinimas visam pieti pirmoji užpuolusi Vokietiją, su pasauliu.
tai, darbuojasi įsigauti į: beno raudonarmiečius, ku- Anglai sulaikė
Tie patys šaltiniai pažy
STOCKHOLMAS, lapkričio niam fronte esąs labai stip- Japonija šiuo metu laukianįvairias vyriausybės pozici- į rie bandė iš salų pasitraukrus,
kai
vokiečiai
neatlyžta
•
ti
oficialaus
pareiškimo,
mi, jog atvykimas Singapu4 d. — Oficialioji Suomijos
jas, apsimetę demokratais ti.
5 Vichy laivus
mai
stengiasi
prasilaužti
,
ran gen. Wavell duoda su
žinių agentūra šiandie pa
ir patrijotais, kad iš vidaus i
_
pro
rusų
linijas
Kaukazan.
_
prasti, kad anglai yra pasi
reiškė, jog į Jungtinių Vals
sėkmingiau griauti šalies . ’ .
. .
Maskvos
fronte
vokiečiai
Jugoslavai
UZGme
rengę šį japonų žygį rim
santvarką. Jie veržiasi net i ir pasabnumi Kai jų vietas
LONDONAS, lapkričio 4 tybių reikalavimą, kad Šuo
esą
jau
netoli
Tūlos,
kurią
'
.
.
tai sutikti.
į mokslo įstaigas, net į vi- j ?.ilms 3am0”lnS1 “ek8lkl?- d. — Anglijos jūrininkai su mija tuojau nutrauktų ka
jie
paskutiniuoju
laiku
pranuėstą#
700
nacią
Manoma, jog pasireiškią
durines mokyklas, kad nuo- c,a’ Patrijotai, tada Meks;-|laikė penkis Vichy Prancū- rą prieš Rusiją, Suomijos
dėjo
bombarduoti
anuoto

paskutiniuoju
laiku Burmo
dinti Amerikos jaunimo
min I kal
.
nauJa gadyne,
zijos- — prekybinius
laivus .ir vyriausybė netrukus atsaky
eI y iv m w»A a
Vv« a r-v I «
am
..
mis.
Vokiečiai
taip
pat
pra
Bažnyčia bus laisva ir res- į-rįs išgelbėjo nuo nuskandi- sianti.
LONDONAS, lapkričio 4 je neramumai yra ne kieno
tį ir dvasą.
dėję
naujas
ofensyvas
■
Le

Didieji šios šalies patri- Publikadary8 Pažanga- kad mmo prie pietų Afrikos
d.
— Maskvos radio šiandie kito, bet japonų agentų dai
Tuo tarpu Anglijos radio
ningrado
fronte.
__
aii.:ctoti
tarpe
pirmųjų.
pranešė, jog Jugoslavijos bas.
krantų.
paskelbė, jog laukiant Suo
jctai dideliu pasiaukojimu
Murmansko
fronte,
ūžė
partizanai užėmė Valjevo
mijos
vyriausybės
oficia

kovoja su tais vidaus prie-1
I
Britai pareiškia, jog pran
jus
žiemos
speigui,
kovos
žais. Reikia, kad plačioji vi SLAPTA SEMINARIJA
miestelį, penkiasdešimt my_
laus atsakymo Jungtinėms
J E. Vyskupas J.
M. cūzai bandę kontrabandos Valstybėms, Suomijoje įve aprimusios.
lių į pietvakarius nuo Bei-j Naciai SUeiTlė
suomenė jiems gelbėtų Rei
keliu pergabenti Vokietijai
grado. Kartu esą suimta ir
kia, kad spauda įsijungtų Gannon, kuriam nesenai te reikmenų iš rytų, greičiau sta griežta cenzūra bet ko
ko
lankyti
Meksiką
kartu
su
Paryžiui Amerikietį
leistas
komunikatas
aštriais
!
700 vokiečių kareivių.
kiems spėliojimams
apie
kovon prieš komunistus ir
siai iš Indijos okeano ar
Los
Angeles
arkivyskupu,
ir
nekultūringais
žodžiais
!
............
...
esamą situaciją.
nacius.
puola Jungtini!) Valstybių
VeIe8ni pranefamai, sako,
pasakoja, kad Monterrey CTfiento.
BERLYNAS, lapkričio 4
vyriausybę ir patiektą Šuo W miesteli vokiečiai smar
apylinkėse (Meksikoj) jam
Tuo pačiu laiku Anglijos
d.
—> Jungtinių Valstybių
mijai reikalavimą vadina klal bombardavo, bet be joMEKSIKOJE
teko atlankyti slaptą kuni- sąsiauryje pereitą naktį įvy Naciai palaikysią
ambasadai šiandie pranešta
kių pasėkų.
Kaip seniau
pranešta, pų seminariją, kur mokina- ko kovos, kuriose britų sar
aroganciją.
apie suėmimą Steel Powers
Suomijos
kovą
Meksikoje dar negrąžinta si 70 klierikų.
“Mes Europos gyventojai j Tuo tarpu trisdešimt tūgybiniai laivai apšaudė di
Katalikų Bažnyčiai ir kata-Į Vyskupas Gannon toliau delį būrį ašies laivų.
dahar ir vėliau vieningai at kstančių Jugoslavijos parti- iš Atlantos, Ga., buvusio
BERLYNAS, lapkričio 4 metame tokį kišimąsi”, bai- zanų, kovojančių kalnuose ambulanso vairuotojo Pran
likams laisvė ir teisės. Ta- ’ pasakoja, kad Meksikai trū
d. — Vokietijos užsienio mi gia Wilelmstras8e komunika Drina apylinkėje paėmę už cūzijos fronte. Jis esąs areš
čiau respublikos prezidento ksfa kunigų. Monterrey <-ituotas įtariant špionažu.
BERLYNAS, lapkričio 4 materija pareiškė, jog Vo tas.
Camacho pastangomis vis- kivy skupijoje
darbuojasi,
tenkamai amunicijos apgink
Ambasada pareikalavusi
kietija
yra
pasirengusi
pad.
—
Vokietijos
karo
vado

kas palaipsniui vyksta gero,vos 50 kunigų, o reikia raaluoti “ištisą modernią ar iš Vokietijos užsienio minis
jen pusėn, šalies adminis- ■ žiausia 300 kunigų. Kated- vybė šiandie pranešė, jog laikyti visomis aavo pajėgo
miją”.
terijos smulkesnių žinių.
Debesuota ir galima pro
tracijoje per ilgus metus roję yra tik du kunigai, Vokietijos submarinai ir mis Suomiją atmetant Jung
Manoma, jog amerikietis
tarpiais
lietaus.
Keršydami
vokiečiai
sude
tinių
Valstybių
reikalavimą
įsivyravę įtakingi Bažny- Kas sekmadienis jie turi lai bombanešiai nuskandinę vie
Powers
suareštuotas Pary
Saulė teka 6:27 vai., sau ginę šešioliką kaimų ir išžučios priešai politikieriai vie kyti po šešerias mišias ti ną anglų destrojerį ir ketu nutraukti karą prieš Rusiją,
žiuje.
dę ju gyventojus.
ridiką prekybinių laivų.
Į Užsienio ministerijos iš- lė leidžias 4:42 vai.
ni paskui kitus palaužiami i kurčiųjų gerovei.

Kiek amerikiečių
žuvo Atlante

Naujosios vokiečių
atakos prie Rostovo

m.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Sa rianapolis. — Seimas į- kuopos susirinkimas, ku.j
vyky spalio 26 d. Jis buvo atidarė stud. Jonas V. Na
pradėtas iškilmingomis pa vickas pakviesdamas kole
maldomis, kurias laikė ko gijos rektorių kun. dr. J.
legijos rektorius kun. dr. J. Vašką sukalbėti maldą.
Vaškas. Jam asistavo dia- į Į susirinkimą atsilankė
konu kun. J. Vosylius ir sub-; TT. Marijonų provincijolas
diakonu kun. J. šaulys. Per ' kun. dr. K. Rėklaitis, kole
Mišias šv. giedojo kolegijos gijos rektorius kun. dr. J.
choras, brolio J. Banio va Vaškas, prof. dr. J. Starkus
dovaujamas. Atitinkamą pa ir eilė kitų kunigų bei pro
mokslą pasakė kun. dr. J. fesorių.
Vaškas.
Stud. Jonas V. Navickas
Po pamaldų įvyko pietūs savo atidaromoj kalboj ska
seimo dalyviams, po jų Kry tino visus aktyviai dalyvau
žiaus keliai.
ti organizacijos darbo dir
Antrą valandą po pietų voje, iškėlė organizacijos
prasidėjo posėdis, kurį ati reikšmę dabarčiai ir t.t.
darė TT. Marijonų provin- Į Išrinkta nauja valdyba.
cijolas kun. dr. K. Rėklai Pirmininkas stud. Jonas V.
tis sveikindamas seimą, pa Navickas, vicepirmininkas
reikšdamas džiaugsmo dėl Jonas Stoškus, sekretorius
jo gausumo.
Eduardas Galevičius.
Po kun. dr. K. Rėklaičio
Po valdybos rinkimų sekė
kalbos ėjo prezidiumo rin kolegijos rektoriaus kun. dr.
kimai. Vienbalsiai buvo iš J. Vaško kalba. Savo kal
rinkti šie asmenys: pirmi boj jis palietė įvairius orga
ninku kun. Vaitekūnas, Pro- nizacijos reikalus, pabrėž
•vidence, R. I., vice pirminin damas jos gyvybinius klau
ku V. Parulis, VVorcester, I simus, paskatindamas visus
Mass., sekretorium E. Cio-! sėkmingai darbuotei.
čys, Providence, R. I.
TT. Marijonų provincijo
Po valdybos buvo rezoliu las kun. dr. K. Rėklaitis tei
cijų komisijos rinkimai. Į kėsi prabilti į susirinkusius
komisiją įėjo A. Vaičiulai-1 paskatinančiais ir padrąsi
tis, P. Staknys ir J. Tatulis.' nančiais žodžiais. Labai įdo
Kun. dr. J. Vaškas ėjo die- j miai ir vaizdingai nupiešė
nos iždininko pareigas.
kitų šalių organizacijų veik
Seimo pirmininkas kun. Į lą šiais laikais, palyginda
Vaitekūnas pasveikino sei-' mas ją su mūsų lietuviškąja.
mą gražia turininga kalba. Gerbiamas svečias pabrėžė,
Po pirmininko kalbos se kad vien tik džiaugtis te
kė įvairūs klausimai. Seimą reikia turint tokias pato
sveikino kolegijos rektorius gias sąlygas veikimui.
Po gerbiamo provincijolo
kun. dr. J. Vaškas, kum J.
Švagždys, Brockton, Mass., kalbos kalbėjo kun. dr. J.
kun. Bakanas, VVorcester, Starkus. Baigdamas savo
Mass., kun. J. Jančius, MIC., žodį, sukalbėjo maldą susi
S. S.
kun. A. Markūnas, MIC., dr. rinkimo uždarymui.
A. Rakauskas, MIC., kun.
Vasys, p-lė Jakavoniūtė,
Brockton, Mass. ir A. Stak
Spring Valley, III. — Lap
nys
Pats seimas pasveikino kričio 19 d. vakare parapi
“Draugą" jo dvidešimts pen jos svetainėje bus metinė
kių metų gyvavimo proga parapijos vakarienė. Iš ank
ir Lietuvos Kultūrinio Insti sto kviečiami visi, iš Spring
tuto direktorių prof. dr. K. Valley ir apylinkės miestu
kų parapi j onai dalyvauti.
Pakštą.
Marianapolio kolegijos rė Vakarienės pasisekimui dar
mėjų valdyba palikta ta pa buojas klebonas kun. V.
ti ir kitiems metams. Vie Kviečinskas ir komitetas.

Įvairios žinios

nas iš svarbesniųjų seimo
nutarimų buvo pasiūlytas
kun. Vaitekūno įsteigti kun.
J. Navicko vardu fondą, iš
kurio galėtų mokytis netur
tingi bei gabūs jaunuoliai.
Pasiūlymas buvo vienbalsiai
priimtas. Į fondo valdybą
išrinkti: prel. J. Ambotas,
kun. dr. K. Urbonavičius,
kun. J. švagždys, kun. J.
Vaitekūnas ir kun. dr. J.
Vaškas.
Seimas baigėsi 5:30 vai
vakaro. Po to buvo palai
minimas. Užsibaigus dienos
programai buvo rodomi judomieji paveikslai iš Maria
napolio, TT. Marijonų gy
venimo ir kun. J. Navicko
laidotuvių.
Seimas pavyko labai pui
kiai.
J. Navickas
Spalio 30 d. įvyko pirma
sis Marianapolio studentų

Jei žmogus dėl savo ne- Smulkūs “Drauge” skelb*
doro gyvenimo užsispirs ne- niai nedaug kainuoja, bet
tikėti, tai jo neįtikins ir ne-! rezultatai esti geri. Bile ko
privers tikėti jokie Įrodymai |“u reikalu P^^elhk ‘Drao
.....
Igo’ “Classified” skyriuje.
ir net stebuklai.
.
A
! toms turtus krauna.

MINIOS ŽMONIŲ MATĖ KONTESTĄ

i>l?rianapolio Kolegijos Rėmėjo Seimas

Bukite malonūs
SAVO AKIMS!

Darbai eina pilnu tempu,
išskyrus kasyklas.

3409 S. Halsted St.
DEL RADIO PATAISYMO
PAŠALKITE:

OPTOM ETR1ST AI
Kampas 18-toa
Telefou*M CANAL 0.123 — Chicago

YARDS 3088

OFISO VALANDOS
Kasdien 8:00 a. m'. Iki 8.30 p. nt
l’reč Ir aešt: 0:80 a. m Iki
’•»» o tn

ADVOKATAI

Apskaičiuota, kad apie 125,000 žmonių suplūdo matyti kornų skinimo kontestą Tonica, III. farmoje. Dalyvavo 11 valstybių kontestantai. Nacionalinio meisterio titulą
laimėjo Illinoiso meisteris Floyd Wise, 31 m. amž., iš Prairie Center, III.
Bombonešiai dažnai pra
lekia per šį miestelį į rytus.

Antys jau medžiojamos.
Ir Chicago lietuviai kviečiami atvažiuoti, žinoma, kurie
yra “Gun club” nariai. An
čių devynios galybės. A. P.

Sveikinimas
“Draugo” 25 metų sukak
tuvių proga, sveikinu ir siun
čiu nuoširdžiausius linkėji
mus “Draugui” ir jo štabo
nariams. Linkiu štabui lai
kytis tiesios linijos, kaip iki
šiol nuo pat “Draugo” įsi
kūrimo. Pasirodo, kad ‘Drau
gas’ buvo geriausias drau
gas tėvynei Lietuvai, mūsų
šventam R. Katalikų tikėji
mui, mokslui, menui, labda
rybei, lietuvių tautai ir t.t.
Linkiu sulaukti auksinio ju
biliejaus.
Tąip pat sveikinu savo geriausį draugą “profesorių”,
“Jego blogorodiją” Kampi
ninką, “bytina" visus juok
darius, kurie mūsų spaudo
je pasirodo.
Anot dr. Vinco Kudirkos,
“Tegul meilė Lietuvos dega
mūsų širdyse ir šviesa ir
tiesa mūs žingsnius telydi.”
“Dr-go” bendradarbis,
Albinas Pilipaitis

,Mix Lemon Juice

CONRAD
Fotografas
Studija jrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis
užlai
do m ly ir Hollywood
šviesomis.
Darbas
Garantuotas.

420 W. 63rd Slreąt
Tel.: Biznio - ENGIewood 5883
Rez.: • KNGIetvood 5849

VVHITNEV E. TARUTIS
ADVOKATAS

O. D.

CENTRINIS OFISAS:

3133 SO. HALSTED ST.

AKIS IŠTIRINEJA
AKINIUS PRITAIKINA

(lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mos
iki
vai. vak.

REZIDENCIJA: —
3149 SO. HALSTED ST.
Tel.: Vlctory 267#

Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

Money Back—If This Recipe Fails

Tel. PROspect 3525

137 No. Marion Street
Oak Park, Illinois

Oood news travels lašt—many ofthe thou
sands oi lollcs who now take lemon julce
(or rheumatic paln—have found that by
addtng two tablespoonfuls of Allenru to one
tablespoonful of Lemon Julce in a glass of
water, they get faster relief for the aches
and pains caused by rheumatlsm. lumbago.
It s no surprlse either, for Allenru ls a
15 year old formula to relleve rheumatic
aches and pains. In fact—If lt does not help
—your money back. What could be falrer?
Get Allenru today at any Uve druggist. Only
85 cents—Do lt Now.

8-toa

Tel. CALumet 6877
134 NO. LA SALLE ST.,
Room 2014
Tel. State 7572

VALANDOS:

'rheumatic pains

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
6158 So. Talman Ave.
Chicago, HL

(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906.

LIETUVIAI DAKTARAI
OR. P. ATKOČIŪNAS

this cheese

digestiblę
as m ilk itselfl

fooa that’s

SPREADS! SLICESI TOASTSI
' MELTS PERFECTLYI r

Wive$, mothers, ii$ter»— they’re often
forced to point the woy to haii
heallh to their men folk! For women
know that a healthy head produces
hondsome hairl And that’s why
bdmen ^veryvvhere are pointing to
Fom-ol, the remarkabie foaming oil
šhampoo which first nourishes the
scalp, then takes the dūli, parched
hair and brings it back to glovving
heohh. Fom-ol is so economical; a
little goes a long way. Ask your
druggist for the regular 50c size.
Or, ivrite for a generous Iriai bottie, enclosing 10c to cover packing
and postage.

Listen to

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST

FOM-OL

More than o sfiompoo
—O trootmontf

Vai. OANal 6133

DR. S. BIEŽIS

GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. »

VaL: 2—4 ir 7—9 vak.

6631 S. California Ave.

Ketvirtad. ir Nedėlioraia susitariu.

Telefonas REPnblic 7868

PHYBICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

2201 VVest Cermak Rd.
REZIDENCIJA:

Ofiso tel.: VIRginia 0036
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

OFISO VALANDOS:
Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M.,
Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak.
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,

Nedėliomis pagal sutartį.
Office tel. VARda 4787
Namų tel. PROapectlMO

Tel. YARda 5931.
Res.: KENwood 6107

Vitamin A (Carotene) raiše* the rciitance of
tnuroul membranei of nose and throat to
cold infectiona, when lack of reti,t*

•YDYT0JA8 IR CHIRURGAS
Ofiao vai. nuo I—S: nno 6:30—8:30

756 VVest 35tb Street

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
T e 1 e fo n as;

CICero

Dr. Walfer J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija

2158 VVest Cermak Road
OflM ML OAVal 041

2155 West Cermak Road

Ofiso Vai. j 3—4 ir 7—4

1— »1—

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais
ANTRAS OFISAS

fsUrti.

m*

TnL YARdi 3848

2017 S. VVestern Ave.

DR. C. VEZELIS

Tel. Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

Oflaa TaL:*

VIRginia

HEMlock 6649

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Reeidendja: 6600 8& Arteeian Ar
VALANDOS: II v. ryto iki 8 popia
I iki 9 vai. vakar*.

DR. RAČKUS
1853 Weat S5tb Street
LIGONIUS PRIIMA.
Kasdien ano 2:00 iki

8:00 »al.
Trečlad. Ir Sekmad. tik auaitarlua

6757 So. VVestern Ave.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 8! Vak. 7 Iki
Nedėliomis pagal sutarti

18M

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8

Telefonas CANai 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1913 So. Halsted St.
Ofisas virš Boehm’s Drug store
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Ree. telefonas SEEley 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.
(2-troe Inboe)
Tel MIDway 8880
Chicago, UI
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki C
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak
Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MAURICE KAHN

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.

Kamp. 15tos gat ir 49tti CL

TaL YARda 0994
Rez. Tel. KENwood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nno 10 iki 17 vai. dieną

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. OANal 0257
Bes. tel.: PROapect 666

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi akinius pritaikau.

Tel. CANai 5969

PHYSICIAN AND SURGEON

TeL:

DR. V. A. ŠIMKUS
3343 So. Halsted Street

UR. F. C. WINSKUNAS

TrečtadlaaUla p***l

Tel. YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12
šeštadieniais: 11—12 ir 7—9
Sekmadieniais 11 iki 12

4276

DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IB CHIRURGA8

OR. STRIKOL'IS

Valandos: 10-]2 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

Telcfornaa:

OR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. Marąuette Road

Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais

▼aL: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutarti.

YUGOSLAVFOLK MUSIC
Every Saturday, 1 to 2 P.M.
STATION WH!P

Res. 6958 So. Talman Ave.
Ree. TeL GROvehUl 0617
Office teL HEMlock 4848

DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero

arti 47th Street

Featuring a Program of

DR. A. J. BERTASH

due to Vitamin A dehuency.

DR. SELMA SODEIKA,

Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

...AT HOME
1^ TO RELIEVE

Smith Bros. Cough Drops are the
only drops containing VITAMIN A

it

KRAUTUVĖJE

1801 So. Ashland Avenue

Soothe that throat tickle which come, from a
cough due to a cold! Quick—get a Smith Bros.
Cough Drop. (Black or Mcothol-5*.)

ance

JOS F. BUDRIK

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

TICKLE ?
TRAPI

Pritaikina akinius
atsako mingai už
prieinamą kainą.

Tm
viena pora aaių viaaiu <»
ventmul.
Saugokit
taa
leludamt
tteksamlnuoti Jaa modemlšklauala
matoda
kurta rngdlmo mokaisi
gali nuteikti
sa METAI PATYRIMO
pririnkime akiniu, kurto
▼la* aklq įtempimą

Mūsų klebonas nupirko ir
1520 Ulocycles (Top of the Dial)
atremontavo naują kleboni SKAITYKITE “DRAUGĄ*
ją. Garbė klebonui kun. V.
Kviečinskui.
AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS NARIAI

Staiga mirė Viktoras Cernevičins, 67 m. amžiaus, ki
lęs iš Vilniaus krašto. Taip
gi mirė jaunas vaikinas E.
Deltuva.

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

DR. A. JENKINS
(Liet uvia)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TELEFONAI:
Office: IIEMlock 5524
EMERGENCY: call MIDtvay 0001
Kea.: IIEMlock 1643

2500 VVest 63rd Street

DR. ALBERT J. VALIBUS

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir ano 7—9 vakare
Taipgi pagal antartį.

PHYSICIAN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

Ofiao Mlefoua* PROapeet 1717
Vaaaa toUfmaaa VZBaJMr wn

2408 VVest 63rd Street

/

J-

Trečiadienis, lapkr. 5, 1941

i>h/< f GSS
tikisi laimėti

SPAUDOS BIULETENIS

Paliaubų dienos proga
A. J. Mickeliūno kalba
pasakyta per radio

i

Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato, New York.N.Y.

tinėse A. Valstybėse ir kar
tu neužsiangažuojant jas
remti bet kokioj pokarinėje
taikos konferencijoje.”
Amerikos spauda apie
Autorius nurodo daugelį
Lietuvos vargus
priežasčių, kurios Valstybės
Departamento darbą daro
Lietuvos žurnalistas Sta
tiesiog neįmanomu. Pirmiau
sys Pieža, “The Chicago He
šia tos įvairios grupės at
rald American”
nuolatinis
stovauja tautas, kurios yra
bendradarbis, parašė ilgą
viena kitai priešingos, o ne
straipsnį apie Lietuvos var
retai esą pasitaiko, kad dvi
gus bolševikų okupacijoje.
priešingos “laisvos” tos pat
Straipsniui jis medžiagos
tautos grupės susidarančios.
sėmėsi iš Lietuvos Pasiun
Su tomis tautomis, kurios
tinybės Vašingtone leidžia
turi savo “laisvas” vyriau
mo biuletenio “Current News
sybes Londone, diplomatinis
on the Lithuanian Situasantykiavimas nesąs sun
tion,” iš lietuvių spaudos ir
kus.
Jungtinės Valstybės
kitų šaltinių.
iki šiol tebepripažįsta Jugo
Tas straipsnis buvo spaus slavijos, Lenkijos ir Graiki
dinamas “Chicago Herald- jos vyriausybes ir yra da
American” per keturias die-į vusios daliną pripažinimą
C'J-»ra.u«as'' Acvu.e telepnoto)
nas nuo spalio 12-15 visose Čeko-Slovakijos grupei Lon
New Yorko miesto mayoras Fiorello LaGuardia šluo
to laikraščio laidose, kurių done. “Laisvųjų prancūzų” tą nešinas savo rėmėjų priešakyje maršu oj a. Jis yra ir
kasdien išeina astuonios.
judėjimas turi teritoriją sa vėl kandidatu į mayorus ir tikisi laimėti, šluotą jam
Straipsnio
pasisekimas vo kontrolėje, todėl diplo įteikė airporto porteriai, kad jis sėkmingai galėtų “va
buvo toks didelis, kad jį į- matiniai santykiai, nors ir lyti miestą”.
sidėjo kiti Hearsto laikraš susikomplikavę dėl Vichy
čiai, kurių visoje Amerikoje rėžimo egzistencijos, gali mą pasmerkė. Diplomatiniai t Socializmas, eidamas prie
yra aštuoniolika. Ypatingai būti palaikomi.
šitų mažų šalių atstovai te- dabartinės visuomenės san
didelėm antraštėm ir pir
tvarkos pakitimo, visuo
Tuo tarpu vengrų, austrų bepasilieka Vašingtone.
muose puslapiuose jis buvo ir rumunų “laisvi” judėji
“Kada Vokietija išstojo Į met pradeda nuo knisimosi
įdėtas šiuose dienraščiuose: mai J. A. Valstybėse yra prieš Sovietų Sąjungą ir Kristaus Bažnyčios pama
Los Angeles Examiner, priežastimi diplomatinių gal vokiečių kariuomenė veržė tuose. — Gintautas.
New York Journal-Ameri vosukių. Pavyzdžiui, ven si okupuoti Baltijos valsty
can, San Francisco Examin- grai J. A. Valstybėse suor bes, Amerikos vyriausybė
er, Milwaukee Sentinel, Bos ganizavo grupę, išstojančią atsidūrė ties dilema. Ji at
ton American, Detroit Ti prieš dabartinę reguliarės sistojo rusų pusėje prieš Vo
mes, The San Francisco Vengrijos vyriausybės poli kietiją, bet jos nusistatymas
Call-Bulletin.
tiką kooperuoti su ašimi. Ši Baltijos valstybių atžvilgiu
Ta proga Chicago Tribūne tai grupei vadovauja Tibor jau anksčiau buvo paskelb
, spalio 19 dienos numeryje Eckhardt, Vengrijos parla tas. Prie bet kurio ateities
UNITED
įdėjo Lietuvai ir kitom Bal mento narys, ir Jonas Pele- taikos stalo nugalėtoja Ru
STATES
tijos valstybėm palankų ve nyi, buvęs Vengrijos minis sija galėtų pastatyti tokius
iS^VINGS
damąjį.
tras Vašingtone. Nežiūrint reikalavimus, kurie būtų ne
Ls/bONDS
Už
w
i if rvA
kiek
ta
grupė
besipriešintų
priimtini
Jungtinėms
Amer.
“Chicago Herald-Americ,
an” dėl to straipsnio susi- Budapešto vyriausybei, ji Valstybėms, atsižvelgiant į
laukė per 50 įvertinimo laiš negali stoti už mažesnę atsisakymą pripažinti Sovie
kų, kurių trys — prelato Vengriją, arba už dabar jos tų suverenitetą ant šitų Bal
Mykolo Krušo, kun. P. P. žinioje esančių Čeko-Slova tijos valstybių.
“Akivaizdoje šittį diplo AMERICA ON GUARD!
Ciniko ir kun. Antano Ma- kijos, Rumunijos ir Jugosla
vijos
teritorijų
grąžinimą.
žuknos, redakcija paskelbė.
matinių sunkumų, Amerikos
Above ls a reproduetion of the
Department’s Defense
Jeigu Amerika visa širdimi vyriausybė bando išdirbti to Treasury
Savings Poete r, showing an exact
“Laisvos” vyriausybės —
remtų šitą Vengrijos grupę, kią politiką, kuri leistų jai duplication of the original “Minute
Man” statue by famed seulptor
painiava Jungtinėms
tai tas ne tik komplikuoja duoti galimai didesnę pa
Daniel Cheeter French. Defense
Bonds and Stamps, oi sale at your
Amerikos Valstybėms
jos santykius su Vengrija, galbą naciams besipriešinan bank or post office, are a vital part
af America’a defense preparationa.
Spalio 26 d. “?’ew York bet taip pat ir su trijų Ven Čioms grupėms arba su jo
Herald Tribūne” įdėjo savo grijos kaimynų vyriausybė mis kooperuojančiomis vy
V korespondento Vašingtone mis.
riausybėmis ir vis tik iš
Suminėjęs dar Austriją ir vengti nuo per gilaus įsivė
James G. Simonds straips
nį, kuriame nagrinėjami sun Albaniją autorius prieina ir limo į mažųjų Europos tau
kūmai dėl okupuotų šalių prie Baltijos valstybių:
tų rietenas.”
užsienyje susidariusių taip
“Kitas nemalonus diplo
38-52 Years
vadinamų “laisvų vyriausy matinis galvosūkis yra tai
.Suffer Distress At This Time!
bių”. Anot to pranešimo: Amerikos diplomatiniai san
“Valstybės Departamen tykiai ateityje su trimis ma
If this period in a woman’s life
makes you cranky, restless,
žomis
Baltijos
valstybėmis:
tui prieš akis stovi viena iš
nervous, irritable, tired, blue at
Thousarxl3 wbo Buffeirff from the torturinfc '
pains of rheumatism. aciatica, lumbago, neutimes, suffer weakness, dizzisunkiausių ir painiausių Lietuva, Latvija ir Estija.
ralgia and neuritis—are certainly happy over
ness, hot flashes, distress of
their discovery of NURITO. Now they have
“irregularities”—
found a quick-acting formula which speedily
“Kada raudonoji armija
problemų Amerikos diplo
relieves thoae exhausting museular aclies and
Start at once—try Lydia E.
pains.
NURITO
it
trustvorthy
and
dependable
Pinkham’s Vegetable Com
matinėj istorijoj, bandant kėlėsi į tas šalis, pirmiau —centams no opiates. If you want to feel again
the joy of relief from pain—ao you can worlt in
pound. It’s one medicine you
peace and sleep in comfort—be wise and try
išvystyti atitinkamą kryptį sia reikalaudama bazių, o
can buy today made especially
NURITO under this ironclad guarantee. If the
for women—it helps relieve
very flnt three doeet do not relieve that cruel
santykiuose su “laisvų” vy vėliau jas prijungdama prie
pain to your aatisfaction—your money will be
distress due to this functional
refunded. Don't suffer. Ask your druggist today
disturbance. Lydia Pinkham’s
riausybių judėjimais, kurie Sovietų Sąjungos, Jungt.
for NURITO on this guarantee.
4T.N.C.)
Compound has helped hundreds of thousands of women
dabar organizuojami Jung- Amer. Valstybės šitą veiks-

^1. Angliškoji
Amerikos spauda

Visas pasaulis iškilmingai
mini paliaubų dieną — “Ar
mistice Day”. Visi žinote —
atsimenate, kas dėjosi prieš
dvidešimts tris metus. Be
veik visa Europa buvo už
siliepsnojusi. Karo baiseny
bės siautė, naikindamos žmo
nijos gyvybes, turtą ir nuo
savybę. Dėkui Dėdės Šamo,
Amerikos J. Valstybių gar
bingiems žygiams, kurie su
davė demokratijos priešams
paskutinį smūgį, baigės bai
susis karas.
Mes, lietuviai, ištikimi
šios šalies piliečiai, irgi ne
mažai prisidėjome prie mi
lijonų kareivių, kurie šalę
prancūzų, anglų, belgų, ko
vojo; kiti net rusų žemėje.
Mes, lietuviai kovojome nuo
širdžiai trokšdami, kad mū
sų žygiai išeitų tėvynės Lie
tuvos naudai. Kovodami po
Amerikos Jungtinių Valsty
bių vėliava, žinojome, kad
stovime už mažųjų tautų
laisvę ir demokratiją. Ne
vienas iš mūsų brolių žuvo,
trokšdamas, kad Lietuva išsiliuosuotų iš svetimo jun
goLapkričio 11 dieną, 1918
metais, nutrauktas karas.
Paskelbtos paliautos žaibo
greitumu pasiekė visus kon
tinentus. Koks tai buvo
džiaugsmas, gerai atsimena-

BUY

DOCTOR’S AMAZIHG LIQUID
> GREAT SUCCESS FOR

_

me. Bet kad pakartoti to jimas prasidės 4-tą valandą
džiaugsmo įvykį, atsilanky po pietų paradu nuo 47-tos
kite 9-tą dieną lapkričio į ir California Avė. iki salės.
Dariaus Girėno salę, 4416 S. Programa salėje prasidės 5Western Avė. Atsilankę iš tą valandą. Ją išpildys žy
girsite patrijotines kalbas ir mūs kalbėtojai: State Post
pamatysite įdomią, tai die Commander Wm. Waugh ir
nai pritaikintą, patriotinę pabėgęs iš Lietuvos “Mūsų
programą. Šį nepaprastai į- Laikraščio” redaktorius, ku
domų parengimą rengia tie nigas K. Barauskas. Muzimūsų lietuviai, kurie kovo kalę programos dalį išpildys
jo — grūmėsi praeitame pa Drum ir Buglė Corps, Povi
sauliniame kare. O dabar, lo Šaltimiero radio artistai
tvirtai susiorganizavę po A- ir legionieriai. Įžanga su tak
merikos Legiono vėliava, į sais — 25c. Kolektos nebus!
mūsų didvyrių Dariaus-Gi Komisijos pirmininko ad
rėno postą 271, visiems lie vokato Makaro ir komandietuviams remiant, pastatytas riaus Antano H. Kaspero
puikus Dariaus-Girėno pa vardu, kviečiu tamstas skait
minklinis namas ir erdvi lingai susirinkti.
svetainė.

Tad, sekmadienį, lapkričio
9-tą dieną, skaitlingai susi
rinkę, minėdami 23-čią pa
liaubų dienos sukaktį, turė
sime progą geriau, tinka
miau prisiminti apie dabar
tinę Europos, kaip ir mūsų
pavergtos tėvynės Lietuvos,
padėtį; tėvų, brolių, seserų
ir išardytų šeimų vargus.
Čia pasiryšime vieningai
veikti, remti prezidento prog
ramą ir pirkti apsaugos bo
nus ir ženklelius.

Klaidos pataisymas
Philadelphia, Pa. — Pe
reitos savaitės “Draugo”
num. rašant apie gražias lie
tuviškas vestuves, kurios įvyko sekmad., spalio 19 d.,
A. Naujokų namuose, įsibriovė vieno žodžio visiems
žinoma, lengvai patėmijama
klaida. Vieton Antano Nau
joko, turėjo būt Antanas Jotautas.
F. P.

Darbas yra gražiausia vy
Taigi, visi širdingai kvie ro ypatybė. Tihamer Toth.
čiami į Dariaus-Girėno sve
Kas ryžtasi laimėti, tas
tainę, 4416 So. Western Av.,
lapkričio 9-tą dieną. Minė labai retai pralaimi. V. L.

NEŽICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETU VIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IT1ARGUTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

SKIN TROUBLES

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas

(extemslly caused)

Amerikoje!

— DEŠIMTI

PRAISED
FROM
COAST
TO
COAST!

METAI! —

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

WHFC-I45O kil.

No matter what vou’ve tried with»ut
success for unsigntly surface pimpies,
blemtshes and similar skin irritations,
here’s an amazingly successful doctor’s formula—powerfully soothing
Liauid Žemo—which quickly relieves
itening soreness and atarta right in to
help nature promote FAST nealing.
30 yeara continuous success! Let
Zemo's 10 different marvelously effec
tive ingredients help YOUR skin.
Also ointment form. Severe cases
may need Extra Strength Žemo.

6755 So. Western Avenue
Phone: GROvehiU 2242

MosfMIDDlEAGEWomen

Rheumatic Happy;
RelievesPainOuick

BRUSH
to go smiling thru trying “middle age.”
Taken regularly—Lydia
Pinkham’s Compound helps
build up resistance to such annoying symptoms that may betray your age faster than anything. Also very effective for
younger women to relieve
monthly cramps. Follow label
directions. WORTH TRYING!

By Bob Dart
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Dėl Federacijos pareiškimo vyriausybei
Rugsėjo mėn. 20 d. įteiktas A. L. R. K. Federacijos
centro valdybos memorandumas Jungtinių Valstybių
užsienių reikalų sekretoriui p. Cordell Hull susilaukė
rimto dėmesio ne tik valdžios sferose, bet ir angliškoje
spaudoje. Pavyzdžiui “The Tablet”, gausingosios Brooklyn, N. Y., diecezijos savaitraštis, kuris yra įtakingas
ir plačiai skaitomas ne vien tame mieste, bet visame
krašte, tą Federacijos pareiškimą ištisai persispaudino,
pažymint, kad tai yra geriausias dokumentas tiksliau
siai nušviečiąs drfbfertinę Lietuvos situaciją.
“The Tablet” redaktorius, dėdamas Federacijos cent
ro valdybos pareiškimą, padarė tokią pastabą:
“The unhappy fate of Catholic Lithuania, which
was pillaged and devastated by the soviets and
which, as liberation seemed at hand, was brought
under the iron heel of the Nazis, is revealed in
Severai documents which have been placed in the
hands of the editor of The Tablet. Due to the amount
of material, the most recent, and the most interesting, a statement of the American Lithuanian Roman
Catholic Federation, alone will be presented this
week.”
Šis pareiškimas arha memorandurr^s Valstybės De
partamentui buvo paruoštas Lietuvių Kultūrinio Ins
tituto pagalba. Tą faktą mes čia pabrėžiame dėl to,
kad dar stipriau įtikinti mūsų visuomenę, kaip svarbu
yra turėti toksai centras, kuriame nuolat ir sistematingai būtų renkama medžiaga mūsų tautos reikalų
garsinimui per Laikraščius, specialiai išleistomis kny
gomis ir, be to, tokiems pareiškimams, kurių reikalą
gyvenimas iškelia.
Šia proga primename, kad Federacijos įsteigtasis
Lietuvių Kultūrinis Institutas, kurio direktorium yra
prof. K. Pakštas, jau baigia spausdinti pirmąją anglų
kalba knygą “The Destruction and Resurrection of the
Baltic States.” Ši knyga tikrai naudinga Kaip mums
patiems pasiskaityti, taip ir kitataučiams įteikti. Mūsų
pareiga bus ir tą jau išleistą knygą ir kitas jau pa
ruoštas arba ruošiamas spaudai LKI knygas kuo pla
čiausia paskleisti žymesniųjų kitataučių tarpe.
Tad, darbas yra pradėtas. Remkime jį ir bendradar
biaukime.

Pabadės valstybių ateitis
Šitokia ^antrašte p. Erich R. Sarw, buvęs estų telegra
finės agentūros atstovas Londone paskelbė straipsnį
Tx>ndone, Anglijoj, leidžiamam žurnale “Free Europe”,
Nr. 49 iš 1941 m. rugsėjo mėn. 19 d., kurį čia ištisai
paduodame:
“Šiuo metu, kai Sovietai ir Vokietija surakinti žūt
būtinėj kovoj, kyla klausimas kokio nusistatymo yra
Estijos, Latvijos ir Lietuvos gyventojai? Ką jie vei
kia? Šiem šešiem milijonam žmonių tenka priverstina
traginga dalia stebėti rungtynes, kurios naikina jų lau
kus ir miestus. Jiems tėra pasirinkimas tarp velnio
ir jo tetos, jie jaučia negalį tikėtis, kad Rusija ar Vo
kietija atstatytų jų tautinę nepriklausomybę.
“Lengva pasakyti, kad šios tautos privalėtų nesvy
ruodamos imtis ginklo prieš svarbiausią žmonijos prie
šą. Panagrinėkime padėtį jų pažiūrų. Jų santykiai su
Sovietais yra faktoriuj dominuojąs tų tautų gyvybes.
Tos tautos žodžiu ir darbu įrodė norinčios turėti gerus
santykius su Sovietu Rusija. Nežiūrint to1 visai nepri

klausomai nuo jų kilo tragiška padėtis. Jų rytų kai
mynas pasielgė tokiu būdu, kuris tegali būti traktuo
jamas kaip agresija. Dabar iš vakarų užpuolė jas jų
amžinas priešas, žiauresnis negu kadaise savo naciš
kam aprėdale.
“Seniau Baltijos baronai, nacių pirmtakūnai paver
gė jų protėvius ir tokiu būdu sudarytas neapykantos
palikimas, pasiekė šią kartą. Toji neapykanta buvo
sustiprinta asmenišku prityrimu, kai vokiečiai okupa
vo Pabaltos kraštus 1918-19 metais ir įrodė esą tiesio
giniais įpėdiniais senovės “Geležinių kryžiuočių”. Pas
kutinis kartus prityrimas buvo jų kraštus okupavus
Sovietams. Nežiūrint tariamo “liaudies prašymo” įjung
ti tuos kraštus į Sovietų Sąjungą, neginčytinas daly
kas, kad didelė tų kraštų gyventojų didžiuma norėjo
palikti laisvais, nepriklausomų valstybių piliečiais. Da
bartiniu metu neapkenčiamos vokiečių “hordos” už
plūdo jų kraštus skelbdami, kad jie šias mažas tau
tas “išlaisvinsią”, ir atstatysią jų nepriklausomybę.
Anti-bolševistinis kryžiaus karas maža tesukėlė entu
ziazmo Pabaltės valstybių tautų tarpe, kurios skaito,
kad tiktai jos tėra teisėti krašto šeimininkai.
“Išeinant iš dabartinės padėties, Sovietų pergalė Pa
baltės kraštams reiškia grįžimą padėties .okupacijos,
sudarytos prieš vienerius metus. Vokiečių pergalė reiš
kia sugrąžinimą vergijos, kurią kentėjo jų protėviai.
“Gal būt, Kremlius skaitė Pabaltės valstybių okupa
ciją kaip karo priemonę prieš numatytą Vokietijos puo
limą. Tačiau išrodo, Maskva būtų pasiekusi geresnių
rezultatų, jeigu vietoj įjungti tuos kraštus į Sovietų
Rusiją, būt pagelbėta joms stiprinti jų apsaugą ir,
jeigu būt suteikta realybės Sovietų valstybės vyrų
skelbtai kolektyvinio saugumo d<'trinai. Pasirinkimas
Pabaltės tautoms būtų buvęs aiškus. Vokiečių agresija
būtų tuč tuojau padariusi jas sąjungininkais anti-hitlerinių pajėgų. Jos būtų gynusios savo šalis, kaip ne
priklausomos valstybės greta savo didžiojo kaimyno.
“Šiandien Pabaltės valstybių padėtis yra desperatiš
ka. Jų problema turi eventualiai būti išspręsta. Juo
greičiau tai įvyks, tuo geriau visiems, kuriuos tai lie
čia. Estai, latviai ir lietuviai, kurie visada buvo geri
kovotojai tęs kovą prieš abi pusi plikom kumštim, nes
ginklai nuo jų atimti.
“Britų imperijos paskelbtieji karo tikslai yra išlais
vinti pasaulį nuo vokiečių totalitarizmo, padaryti jį
saugiu demokratijai ir padaryti galimu visoms tau
toms, didelėms ir mažoms, gyventi savu gyvenimu,
laisvai ir nepriklausomai.
“Po šitokiais karo tikslais pasirašė Amerika, o da
bar jie pasidarė Sovietų skelbiamais karo tikslais.
“Sovietų vyriausybės deklaracija paskelbta, dargi šią
vėlybą valandą, ta prasme, kad 1920 metų Taikos su
tartys su Estija, Latvija ir Lietuva sudarys bazę atei
ties santykiams ir, kad pastarųjų mėnesių patvarky
mai buvo karinių sumetimų padiktuoti, įneštų vilties
spindulį į šešių milijonų žmonių gyvenimą ir iššauktų
masinį sukilimą prieš užpuolikę Vokietiją. Tas taip pat
nukreiptų vėją iš Vokietijos propagandos būrių ir už
kirstų kelią jų pasiruošimams sudaryti vasalines (puppet) vyriausybes su galimais Quislingais, laukiančiais
įsakymų Berlyne ir Šveicarijoje.
“Deklaracija atstatanti tų valstybių nepriklausomy
bę laimėtų lietuvius, latvius ir estus Šiaurės ir Pietų
Amerikoje, kurių didžiuma nusistatę prieš rusus. Tai
turėtų sustiprinančios įtakos visiems kitiems, kurie yra
užsiangažavę šioje kovoje už laisvę, kai pamatys prieš
vokišką frontą stiprėjant ne tik karo, bet ir dvasiniam
lauke.
“Dabartiniu metu esama tam tikro skaičiaus Pabal
tės valstybių vyrų, buvusio rėžimo Sovietuose, Suvie
nytose Amerikos Valstijose ir kituose kraštuose. Jų
vardai daug sveria tėvynėje. Susitaikymas tarp jų ir
Rusijos neišvengiamai tuojaus iššauktų reperkusijų.
Dabar palieka Rusijai praskinti kelią tolimesniam Di
džiojo Alianso sustiprinimui.”
Anksčiau suminėtam p. Erich R. Sarw straipsnyje
minima vokiečių okupacija Pabaltės kraštuose 1918-19
metais. Faktinai, kiek tai liečia Lietuvą, toji okupa
cija prasidėjo anksti 1915 metais.
Kas liečia autoriaus minimus galimus Quislingus,
jo, greičiausia, turėta omenyje tik jam težinomos sfe
ros. Kas liečia lietuvius, mes neturime nei įrodymų
nei pagrindo spėlioti apie galimus Quislingus už Lie
tuvos sienų. Mums nesinori tikėti, kad jų būtų ir kitų
Pabaltės tautų tarpe.
•
Užvakar išėjo iš spaudos K. Baro parašyta knyga —
“Bolševizmo Siaubas Lietavoje”. Knyga vidutinio, la
bai parankaus formato, 64 puslapių su gražiais virše
liais. Autorius (Lietuvos tremtinis) taip įdomiai ap
rašo savo pergyvenimus, kad pradėjus knygą skaityti,
nesinori nuo jos pasitraukti visos neperskaičius.
Knyga atspausdinta “Draugo” spaustuvėj, išleista
A. L. R. K. Federacijos, pelnas skiriamas lietuviams
tremtiniams šelpti.
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(“Draugas” 1916 m. lap
kričio 5 d.)

Reikia vienybės... Dabar
didžiausias mūsų rūpestis
kaip įgyvendinti Amerikoj
tarp lietuvių vienybę. O vie
nybė reikalinga, nes reikia
visas jėgas sumobilizuoti,
kad Lietuva būtų Laisva ir
Nepriklausoma.

Po svietą pasidairius

Klubo Narė, savo korespon
dencijoj apie tuos šokius sa
ko, “pasigedom malonios po
nios Smetonienės.”
Na, tavorščiai, ar reikėjo
tai Narei tokį dalyką išple
pėti? Juk daugeliui vyrų
yra didžiausia patieka, kai,
šiaip taip išsisukęs nuo sa
vo žmonos, vienas patenka
į šokius. Ale, ot, moteris
vis moteris, neiškęs neišda
vus paslapčių.

Cleveland’o laisvamanių
gazietoj koks tai "žmogus
Supa Garba asilų kolumnoj
ištlumočija, kad kuomet Lie
tuvoj neliko Smetonos, tai ir
jiems (katalikų veikėjams)
teko išbėgti ir čia “sužuliniom kelnėm vaikščioja”.
Mano delnas, tavorščiai,
figeriuoja šitaip: geriau
vaikščioti suzulintom kel
nėm, negu suzulintu Supa NAUDINGI
Garbos razumu.
PATARIMAI

Užgynė laukuose statyti
baidykles... Vokietijoj už
ginta statyti laukuose bai
dykles nuo varnų ir žvirb
lių, kurie naikina javus. Už
ginta dėl to, kad kareiviai
belaisviai
nepasinaudotų
tais baidyklių drabužiais,
Pranešama, kad Suomijoj
kada jie pabėga iš belais
bus iššaudyta 40,000 brie
vių stovyklos.
džių maistui. Briedžių mėsa
•
9 metų Vaikas pavogė 3,- yra gera ir skani.
Greičiausia ir Stalinas bu
000 dolerių.... Miestely Passaic, N. J. suareštuotas 9 vo užpuolęs Suomiją, kad
metų vaikas, kuris kaltina norėjo gauti geros mėsos,
mas, kad pavogęs $3,000.
.uusiuai
visuomet
taikosi
•
prie gatavo geresnio gaoaio.
Už ką lietuviai balsuos... oavo žemes turi veiK pusę
Lapkričio 7 d. bus rinkimai svieto, o giieoia lokius skly
Amerikos prezidento. Lietu
pelius, Kaip naetuva ir Kitus
I
viai balsuos už W. Wilsoną,
saiyo. era, nut u, yra mėsos ir
nes jis daug yra gero pada
ręs lietuviams ir Lietuvai, uar prie nicsus.
o, be to, Ameriką sulaikė
Dr. Balys Matulionis per
nuo įsivėlimo į karą.
Kauno returją pagarsino, aau

3,000 barzda metuvOje uaoar labai yra
skučių.... Mieste Garleme su papntus pasiutimo ilga, “Ku
streikavo 3,000 barzdasku ri esant tiesiogine noisevičių, kurie reikalauja, kad Kines oetvaraes paseame",
būtų padidintas atlyginimas
Dabar suprasite, tavorš
į savaitę iki $13.00, o, be to,
ię darbo valandos sumažin čiai, dei ko Amerikos lietu
viškų balšavikų nei su laz
tos.
•
da negali išvaryti į Stalino
Rusai perlaužė vokiečių li “darbininkų rojų”. Bet keis
niją prie Lucko... Praneša ta, jie nori kad tokia liga
ma, kad vokiečių pirmoji ap paplistų po Ameriką ir visą
sigynimo linija prie Lucko svietą.
palaužta.
Chicago Lietuvių Moterų
Kas gėdisi viešai išpažinti klūbas buvo surengęs šo
savo tikėjimą, tas jau ne kius, į kuriuos, sakoma, at
silankė ir prez. A. Smetona.
krikščionis.
Sustreikavo

Kai fabrikų pypkės su
plerpia pietų laiką ir dar
bininkai kuliais verčiasi į
valgyklas, niekuomet nesiskubinkia, kad neatsitiktų
taip, kaip J. Baigaliui vie
ną kartą atsitiko.
Įbėgęs valgyklon ir besi
skubindamas atsisėdo prie
stalo, ant kurio jau buvo
gatavai padėta bliudelis zupės.
Baigiant jam srėbti,
prieina kitas darbininkas ir
nustebęs sušuko:
< -i
— Tamsta, ką-gi čia dir
bi! Mano pradėtą zupę iš
valgė!.
Niekuomet nereikia būti
bailiu. Vieną kartą mačiau
tokį atsitikimą. Ringelio
cirko piktų liūtų malšinto
jas, suvaręs visus liūtas į
narvą pradėjo žaisti su jau
nais liūtukais. Kur buvus
nebuvus atbėga jo žmona,
pasirengus jį kolioti, o, gal,
net ir lupti. Drąsusis liūtų
malšintojas,
neturėdamas
kur dėtis, šmukšt į narvą
pas liutus ir užsidarė. Įnir
šus žmonelė atsistojo prie
narvo ir, degdama pykčiu,
bet nebeįmanydama kaip
čia arčiau savo vyrą už
gauti, didele panieka pasa
kė:
— Et, tu . . . baily!

HEALTHY, WEALTHY AND WISE1
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EFFECTS ON THE
SKIN OF PHYSICAL
EKERCISE (WH«THER
VrfOBKORPLAy) ARE
A DECIDED BENEFIT TO

HEALTH....
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
l

Vienos Rusės Dienraštis
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė

TREMTINIU LAIŠKAI 1$ TOLIMOJO SIBIRO
- Ką lietuviai pergyveno Solovkose. - Apie 35 nuoš. miršta pirma, negu
pasiekia ištrėmimo vieta. - Lavonai per vagono langą. - Iš molio krės
tose trobelėse, kur lietaus vanduo užplūsta. - Verčiami rankomis rink
ti mėšlus. - Kojos kruvinos ir tinsta. - Apgyvendino aviu tvarte. - Va

TRYS PASLAPTINGI ŽODŽIAI LIETUVA, LATVIJA, ESTIJA
Fabaltija — trys žalvarinės grandys
Ir trys nuo

kryžiaus

nuimti

veidai..,.

leista.-. K. ir ša

Keleiviai trys keliaują iš senovės,
(Tęsinys)
Trys liepos tos — trys plačiašakės,
Tanės motina plačiai pradėjo pasakoti, koks sunkus
Trys paslaptingi žodžiai iš tikrovės,
nusirengimo ir apsitaisymo klausimas yra tokiame maža
Taip aiškiai spindinčios trys žvaigždės.
sarą vaikšto pusnuogiai.
me ruime, kur nėra jokių užtvarų, kaip pasibeldė į duris.
Tane paraudo ir pašnibždėjo man į ausį:
Atėjo sunkus amžius kryžiaus karo —
\
Rašo K. J. Prunskis
Al.
— Alia, aš tavęs prašau, būk atsargi! Aš kaip tik
Gaisrai liepsnoja, žiba plienas,
pakviečiau į arbatėlę vieną čekistą, tai bus jis!
O iš kuklios sodybos ir iš dvaro
Kai prieš keletą metų iš niūrias Kazakstano stepes, atgabeno į centrinę Aziją, į
— Kodėl tu to man anksčiau nepasakei? — atšoviau.
Tik sklinda sunkus vargas vienas.
Solovkų, iš bolševikų kalė- ‘ Tik 1940 m. vasario mėnesį kirgizų stepes. . . Šimtais ki— Aš būčiau neatėjusi!
jimų grįžo J. E. Vysk. Ma- iš Lenkijos išgabenta apie lometrų pilki tyrai, nėra nė
Tuo pačiu metu atsivėrė durys ir į vidų įžengė če
Rūstus atslinko iš pietų likimas...
100,000, su jais laisvu noru medžio. Mes jau turėjome
tulionis
drauge
su
eile
kitų
kistas. Jis atsisėdo, numanydamas savo vertę. Jo links
O iš rytų atjojo kitas:
išvažiavo apie du tūkstan- persikelti tris kartus. Dabmas, įžūlūs, nevaldomas juokas kraipė jo lūpas, patogiai kunigų, turėjau progos juos čiai kunigų.
Lyg debesys juodi — lyg prakeikimas
ar mes atsikėlėme į farmą.
t / atsisėdo ant kėdės, trumpai, kiekvienam mažesniam sve- lydėti nuo Kupiškio iki Pa
Laikotarpis atėjo šitas.
” čiui rodydamas, kad jis turi būti kaip dienos karžygis, nevėžio. Jų pasakojimai Mirusiųjų lavonus traukė 1 Dvi dieni keliavome jaučių traukiamu vežimu. Kekaip centrinis draugijos asmuo, kuriam visi privalo patai- nors
atskleis, ką dabar pro vagonų langus
Klastos atėjo metai ir apgaulės,
turias naktis praleidome po
kauti. Ir kaip jis griebė, lyg būtų šimtą metų nevalgęs!
Pa^e^ ištrėm
Daug monų atėjūnai skleidė:
Gyvulių vagonuose jie atviru dangumi. Dieną sau-,
Po valandėlės jis pradėjo:
veit,» keliasdešiml
Jie sakė nešą spindulius čia saulės,
kentė vasaromis karštį
lė kepina ir vėjas plėšo o-1
' — Bet prašom apsižiūrėti, kad Jums su sūriais taip Pančiu lietuvių,
Tik širdyje ne to jie geidė.
troškulį, o žiemomis šaltį. dą. Mes čia turime keletą
neatsitiktų, kaip Lizočkai Vesnovskajai su cukrum! — Katorgos darbuose
Kelionė užtruko savaitėmis. žemės sukrėstų trobelių ste
Skundai maldingi vis į dangų kilo,
^Stengėsi maloniai nusišypsoti. Bet juokėsi nesusilaikyda- ' Vyskupas Matulion;8 pa-,'Dažnai pasitaikydavo, kad pėse. Vienoj iš jų gyvename,
O sielvartai laukuos žydėjo, —
mas’
' šakojo, kaip jie šaltyje, be j traukiniai su tremtiniais, ji labai troški, gulime ant
Plynam lauke ir viduryje šilo
Tane pabalo kaip drobė, drebančiu balsu tarė •
reikiamų drabužių turėjo kokioj apleistoj stotelyje grindų. Mūsų neturtas bai
Siaubinga baimė iškerojo. •
— Šitą sūrį mes gavome kaip auklėtojos, kiekviena mižke kirsti medžiua ir 8a. I sustodavo penkioms, še- sus. Nei daržovių, nei bul
po svarą! Ir cukraus! Jūs neturėtumėt manyti. . .
vimi juos vilkti. Speigingo- šioms dienoms. Apskaičiuo- vių ... ką aš jums rašau tai
Ir Dievas kartą pažvelgė į žemę,
Bet prašau!
pertraukė ją čekistas.
Aš da- se Solovkų salose buvo ka- jama, kad apie 35 nuoš. mi- tik blankus tikrovės atvaiz
Išvydo Jis, ko žmonės trokšta:
bar pas jus esu svečias, o ne tarnyboje! Pagaliau čeką jinami 35 kunigai. Jie po rė pirma, negu pasiekė iš- das. Nei kėdės, nei stalo.
Ir vėl artojas juodą žemę aria —
.^nėra jau tokia bloga, kaip kad apie ją kalbama! Įsivaiz- pusiaunakčio, kai kiti kali- trėmimo vietą.
Mirusiųjų
Kai lįja, į tą mūsų urvą
Džiugu, kad .pasėlis išnoksta.
dinkit sau, kas būtų, jei mūsų ten nebūtų. Viskas eitų Mįaį įr sargybiniai miegoda-! lavonai buvo ištraukiami
vanduo bėga.
velniop. Žinoma, mes ne visados galime viską leisti pro vo> pasiapčia laikydavo Mi-; per vagono langus.
Nuo mūsų toli į artimiausią
Keleiviai trys keliaują iš senovės,
pirštus. Taip, gali būti: yra tarp mūsų, kurie sau daugiau šias Ant< Jų altoriaus tebu- Kaip bolševikas guodė
miestą, o ir eiti ten mums
Trys liepos tos — trys plačiašakės,
leidžia, nei reikėtų. Bet, kaip sau norite, kiekvienas žmo- j vo patiestas
paprastas tremtinius
neleidžiama. Per dieną dir
Trys naujos tautos ir valstybės,
gus turi savo silpnybių, ir kaip tik mūsų geriausios jė- rankšluostis, jų kielikas il Tėvai buvo atskiriami nuo
bame, naktį grįžtame išvar
Trys žodžiai parašyti Laumės.
gos turi dažniausiai keistų įgeidžių. Ar turėtume mes patena buvo padaryti iš pa- vaikų, o vyrai nuo žmonų.
gę. Bet musios ir kiti vabz
Julius Baniulis
reikalingą vyrą tik dėlto išmesti, jei jis savo pramogai prastutės skardos, gal būt Vienas sovietų tarnautojas
džiai neduoda miego. Mrs.
su buržujum juokus iškrečia?
nuo konservų dėžutės. Vy pamatęs tremtinių kliksmą,
X. turi eiti rinkti mėšlų. Su vaikai ir aš ... Aš užmer kaja, — skaitome kitame
Čekistas visai įsikarščiavo ir rodėsi kaip antikinis no vieton jie atmirkydavo bandė juos paguosti:
rankomis per 8 vai. At- kiu akis prieš tą mus apsu tremtinių laiške. — 80 mai
V karžygis; į mus žiūrėjo kaip į karo belaisvius, kuriuos, džiovintas “razinkas”-vyn-Ko jūs verkiate ? Ir mes, lyginlm0 negauname. Kas pantį pragarą ir pasitikiu lių nuo gelžkelio . . .
triumfališkai žygiuodamas, paskui savęs vedė.
uogcs ir jas išspausdavo. kas penkeri metai ar ir daž.|deSimt8 dienų _ kilogramą Dievu. Mirtis, juk žmonių
Apgyvendino mus buvu
— Palaukit, vistik yra kažko gražaus, žinant kad 3U Pakonsekravę ostijas už niau esame transportuoja- (am8ių daržovių Neturime neperskirįa. Ji mus suar
siame avių tvarte . . .
kiekvienu žmogum gali daryti, ką nori! — pridūrė jis. į medžių ir krūmų sunkaus mi dažnai nuo vieno Rusi- medžiagos nei vasarinių
tins. Kol gyva, nemirs ba Vaikai serga. Vieną vaiką
Jis į Tanę ir mane pažiūrėjo perveriančiu žvilgsniu, katorginio darbo metu ku- jos krašto, iki kito. Mes ne- bužįų, o vasaros karščiai ar- du nė vienas vaikas.
kad mes nuleidome akis.
r.igai nunešdavo kitiems ka- turime savų namų, nei savų tsja Kai {ja atvykome dar — Mes esame čia farmo- nuo manęs buvo atskyrę. Jo
— Kaip norit! — pakartojo.
Ir įdomiausia yra, liniams katalikams.
biznių; kur mes atvyksta- Demattme nei duono8_ nej je, vadirtamoje Michalows ieškojau po stepes, lydima
I
(Nukelta į 6 pusi.)
kad visi dar stengiasi gražiai pasirodyti, visi pataikauja Išlupinėjo auksinius dantis me, gauname butą to, kurį cukrau8_ nei arbato8> nei rie
mūsų skoniui, taip sakant, mūsų malonei įsigyti!... O kaip
Mačiau tarp tų grįžtančių išgabeno kitur. Po kiek lai- ba|ų nej mailo Niekur
/"Relieves Distress From"\
su uodegėlėmis moka sukti tie ponai ir ponios, — o ypač kunigų tokių, kurie čekistų ko ir mus pačius gabena vėl ,eidžia išeiu
Ar neataių8.
panelės!
buvo nukamuoti tiek, kad kur kitur. Prie to pripranti. tumėte mum8 marškinių
WHOLESALE
Kai čekistas baigė, valandėlę viešpatavo slegianti neturėjo pilnos sąmonės. Tiesa, jus atskiria nuo maisto, drabužių, kokių seLIQUOK
batu”
tyla, kuri, matyti, ir jam pačiam pradėjo darytis nema Porai iš jų bolševikų lage vaikų, bet jūs turėsite kiIŠTAIGA
tus
*
4
riai buvo džiovą įvarę.
loni. Jis pertraukė tylą, kreipdamasis į manę:
‘ j .’
. ....
, 1 Aš nebeturiu batų, o koKuris Padaro
paguoda
,
.
.
,
Drauge važiavusi išvaduo Tokia.. aziatiska
— Mėgstate Jūs muziką?
Jus Pavargusias
,.
v.,,
jos kruvinos ir tinsta . . .
Ir Silpnas!
itoji moteris Gineitienė pa mums širdies nešildo.
— Taip! — atsakiau trumpai.
UveMotamn
šimtai tūkstan
po visą
Laiškas iš Kazakstano
Jei Jūs norite, aš Jums padainuosiu mano mėgsta sakojo, kaip jai bolševikai Be namų ir vandens
čių moterių ku
CAiicago
rios kenčia galVien Lvovo kapinėse bu-,
Mes esame Azijoje,
išlupinėjo auksinius dantis.
miausią dainelę!
vaskaudj, nugarskaudj; kurios jaučiasi nuVisai nelaukdamas mūsų sutikimo, jis atsilošė kėdė Į niūrias Kazakstano stepes vę palaidota apie 400 suša- Kazakstane. Kelionė tęsėsi
silpnėjusios, nesmagios ir t.t.
y
iš priežasties mėnesinės li
REMKITE
Į Sibirą dabar išgaben- Jtisių, kelionėj mirusių Len- 4 savaites, Gelžkelis tėra
je ir užtraukė saldžiu tenoru:
gos. surado tikrą palengvi
SENĄ
nimą vartodamos Lydia E.
UETUVTŲ
“Ak, mano meile, tu man neprivalai melstis,
tieji tūkstančiai lietuvių kijos tremtinių. Išlikusieji tik iki pavlodaro. Tris dieI'inloliani's Vegetable ComDRAUGĄ
potind.
W. ■ AN’FER. Rev.
Esu nevertas, kad tu melstumeis man...”
mūsų negausioje tautoje su vieni buvo pristatyti prie nas prabuvome atvirame
Reguliariai vartojant Pink
HUTU AL LIQUOft CO.
liam’* Compoaind palengvi
Sentimentalūs, saldžiai minkšti dainos žodžiai, be daro didelį procentą ir priverstinų darbų, kiti išga- Ore, baisiame karštyje ir
na skausmus, sustiprina svei
1707 S. Halsted SL
kata. Vertas Pamčginimo.
veik moteriška poza, ir drebantis balsas man darė žai mums negali jų likimas ne- kenti darbuotis Sibiro mis- dulkėse, Tada mus išvežė
rm. nnni.KVARD 0014
džiamo įspūdžio, kad aš veik pajutau kūnišką skausmą. rūpėti, tuo labiau, kad jų. ^UO8e- Jie gaudavo atlygi- Jrtišiaus upe. Keliavome
Turėjau sukaupti visas valios jėgas, kad pakęsti galė gyvenimo sąlygos taip sun- nimo
darbą 3-5 rublius, baisioje audroje.
Vaikai
----------------čiau: čia sėdi žmogus ramia sąžine, patenkintas, jis dai kios. Apie jas mes galime
tuo tarpu pragyvenimo peršlapo, gavo slogas ir kar
nuoja apie švelnumą ir meilę, tas žmogus — yra žudęs!; patirti iš to, ką iškentėjo ki- minimumas
15 rublių gų Apie savaitę gyvenome
Ar Jūs Galite Pasistatyti Sau Namą?
Ir jis žudys — gal net daugybę! Kaip baisu!
tų tautų žmonės, kuriuos dienai.
j vadinamo klubo namuose,
ARBA ATNAUJINTI DABARTINI SAVO NAM£.
Suprantama, .kad yra skausmai, ligos ir mirtis; tai te a vargas jau trup-itį anks- • Gyvena iš molio, iš žem Viename nešvariame kam
Mes parūpinsime jums Statybos Medžiagą, o jūs galėsite
turi būti pasaulio tvarkoje. Bet kad yra žmonių, kurie čiau užgulė. Štai dabartinių ės padarytuose barakuose, baryje — 36 asmenys. Da
išmokėti lengvais mėnesiniais mokėjimais. Nereikia nieko
žudo, paskui juokiasi ir dainuoja, man nepakeliama, ver Sovietų Rusijos sąr»u.ginin- gulėti
■mokėti.
tenka ant grindų, bar gyvename barake . .
kų-lenkų išleista knygelė: Mirtingumas tarp jų dide- Mirtis žmonių neperskiria...
čia mane viskuo abejuoti. . .
PASISTATYKITE SAVO NAM£ PATYS
PLANAI DUODAMI DYKAI
“Documents relating to the lis- Azijos stepėse trūksta
— Mes miniomis išvežti į
Aš sėdėjau prieš jį, turėjau tylėti ir juoktis!
šokti, šokti! — šaukė čekistas. — Ko sėdite, kaip administration of occupied, vandens. Jį dažnai gabe- Rytus . . . , — rašo dar vie
DOUGLAS LUMBER COMPANY
countries in eastern Eu- naši gyvulių kailiuose.
dvėstančios musės? Kilk jaunime!
name laiške. — Senutė, trys
2700 WEST ROOSEVELT ROAD
Kaikurie iš Lenkijos bu
Tuo pačiu metu, kaip jis atsistojo išvesti Tanę šok- rope”. (Nr. 5 — The Soviet
PRONE: KEDZIE 3840
ti, aš pasikėliau ir tariau:
Į Occupation of Poland). Ta- vo nugabenti į Turkestaną,
■
— Mieloji Tane, tu man atleisi, turiu eiti namo. Aė me veikale (35 ir sek. pusi.) kur dirbo kolchozuose,
šauksmas iš kirgizų stepių
negalėjau įsivaizdinti, kad šitas žmogus savo ranka appa- rašoma:
ūse MUSTEKOLC »er
bintų mano liemenį.
Jau yra gauta laiškų, ku
Bolševikai, jausdami, kad
Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius
— Taip anksti, mano panele? — paklausė čekistas, okupuoto krašto gyventojus riuos parašė iš Azijos anks
Moderniškai Gražūs —Gerai Padirbti — Siltt Visokiam Ore
mandagiai lenkdamasis.
nebus galima savaip per čiau ištremtieji lenkai, štai
Methar-Om Voar emtt>
Rytoj turiu jaunimo sąjungoje skaityti pranešimą! dįrbti, nusprendė juos, ypač jų keletas įdomesnių ištrau
• DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ
Thl* Šame Exp«rt Carai
At the first »ign of the Dintine QuinTodėl reikia dar truputį pasiruošti.
Sportiškų Viršutinių Vyrams Marškinių, balty ir
įtakingesnius ištremti, su- kų:
tuplets catching eold—their chests nnd
thrnate are rubbed with Children’s
spalvuotų. Vilnonių šveterių. Panėekų, Pirštinių
Bet, prašau, aš duosiu Jums bilietą, kad Jums ne naikinti.
Altfd Mušte role — a produrt made to
Palatinskaja Oblast,
ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių.
promptly relieve the DISTRESS of
reikės ruoštis, nes Jūs buvote pas mane tarnyboje! — at
children’s colds and resulting coughs.
1940. V. 15
Ištisi
kaimai
buvo
aprupami
The Qninte have always had the
sakė čekistas begėdiškai šypsodamasis. Aš Jums galiu
best of care, so mother—you may be
G.
P.
U.
ir
sovietų
milicijos
BRIDGEPORT KNITTING MILLS
assured
of uslng just about the BEST
. . . Praneškite mūsų drau produet made
duoti kiekvieną leidimą!
čžožrgPš?ebž,eeK
when you ūse Musterole.
504 WEST 33rd STREET---------- Arti Normai Avė.
MORE than an ordinary “salve"—
Senukai, moterys ir vai gams, kad esame gyvi. Gy
— Aš nenorėčau savo paskaitos praleisti, ištikrųjų,
warming, soothlng Musterole helps
Telefonas: VICTORY 3486
F. SELEMONAVICH, Sav.
up locsl congestlon. Also made
aš turiu eiti! — užsispyriau, ir, visus atsisveikinusi, iš kai neišvengė tos nelaimės. vi — ir viskas. Po 22 dienų bresk
ln Rcgular and Extr» Strength for
Atdara kasdien, vakarais ir Sekmadieniais

--FEMALE
WEAKNES$

QUINIUPLETS
IHEST COLDS

ėjau.

Dauguma

buvo

vežama į pragariškos

kelionės

mus

thoie preferrlng

a strongar produet.
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Tremtinių Laiškai Iš Tolimojo Sibiro
(Atkelta iš 4 pusi.)

kirgizų. Po 100 mailių ke
lionės atradau . . . Kurui
naudojame gyvulių mėšlą.
Rarau laukinį česnaką . . .
Mano rankos žaizdotos . . .

turi per metus duoti pieninėn 240 pančių pieno, gauna
po kapeiką nuo panties, ir
dar — duoti 18 svarų svie
sto.
Nuo kiekvienos avies
turi duoti du svaru vilnų.
Mes turime sunkiai dirbti.
Vietiniams uždrausta duoti
mums maisto. Paskutinius
daiktelius mainome į bulves.

— Atleisk už mano blogą
rašymą.
Mano
rankos
žaizdotos . . . Prie manęs
verkia alkani vaikai . . .
Gyvename tik bulvių sriu
Bijau žiemos. Sako ji sie
ba ir duonos trupiniais.
kia 60 grad. žemiau nulio... Kartais kaimiečiai slapta
— Mes turėjome padaryti m ims paduoda truputį pie
kelionę 3000 mailių, — no ar sūrio. Bet jie bijosi
skaitome kitame lenko trem GPU . . .
tinio laiške, rašytame 1940 Grįtelės ledumi iš
m. rugp. 29 d. Dabar esą vidaus apšarmoja
me arti Kinijos.
Turime
“A News Bulletin on
prieglaudą kirgizų padang
tėje. Mergaitės dirba per Eastern European Affairs”
dieną: neša mėšlus, renka pusi. 85 rašo, kad ištremtie
bulves, gano avis. Čia tem ji Sibiran pirma turėjo tei
peratūra vasarą siekia 160, sės pirktis du svaru duonos
o žiemą 60 žemiau nulio... per dieną. Dabar ši teisė
Vienintelis dalykas, kas mus duodama tik už extro atlik
stiprina, tikėjimas . . . Tė tus darbus. Ypač sunki “pa
vas sunkiai laikosi.
Jo dėtis šeimų, kuriose tik vie
nas žmogus tedirba.
Per
svoris nukrito, apie 40 sva
septynis mėnesius šeima ga
rų .. . Nebegali dirbti.
vo tik 200 gr. cukraus. Da
Vakarais apninka
bar stinga riebalų, bulvių,
spiečiai moskitų
drabužių, autuvo. Grįtelės
— Esame Siberijoj, už menkos ir Šaltyje iš vidaus
Uralo, tarp Tobolo ir Uralo ledu apsitraukia. Kaikur
upių. Stepės, be medžių, be siaučia ligų epidemijos, pvz.
krūmų. Vakarais mus ap Sibire Stalisko apylinkėse
pagavo
nemaža
ninka spiečiai moskitų. Mes šiltinės
tremtinių
šeimų,
dirbusių
gyvename iš žemių sukrės
tuose barakuose. Nėra mal aukso kasyklose. Visi vai
kų kurui, mes naudojame kai išmirė, daug miršta is
stepių žolę ar gyvulių mėš suaugusių.
Kai aš skaitau tas baisy
lą.
bes ir prisimenu kančias
Kelionėje išbuvome pus tūkstančių mielų lietuvių, vi
trečios savaitės. Gerti ga sada gimta tvirtas įsitikini
vome purvino vandens ir po mas:
ketvirtį bakanėlio duonos
— Ne, kruvinasis bolše
kas antrą dieną . . . Savo ke vizmas, ta vergijos ir bau
lionėje turėjome progos ma džiavos atrauga, turės pra
tyti kraštą, kuris turi tekėti žūti, nes ateitis priklauso ne
pienu ir medumi. Priėjome barbarams, o kultūrai.
išvados, kad pamatyti savo
K. J. Prunskis.
mis akimis yra geriausis
būdas išgydyti nuo komu
nizmo . . .
FOR

Čia nėra arbatos, kavos,
uksuso, cukraus, ryžių,
aliejaus, čekoliado . . .

Žmonės nešioja tik med
vilnės drabužius ir vasarą
vaikšto pusnuogiai. Žmo
nės režimu daugiausia nepa
tenkinti, net jaunimas . . .
Kaimiečiai čia nuo karvės

t

IT C H I N G

v

SKIN

Joseph Valigi — Irene
Ezerski.
Edvvard Rud'nski —■ Au
na Kasmauskas
Dr. Petras Vileišis, žymus kričio 8 d. 7:30 v. vakare.
John Rendzat — Estelle
Itockford, š. m. lapkr. 23
politikas ir kun. K. Barnus-1
Mikužis.
kas, buvęs “Mūsų Laikraš-1 d., 5 vai. vakare įvyks pra
čio” redaktorius ir geras; kalbos Šv. Antano par. sa
gui, kaip neturėti jokių troš
kalbėtojas apsilankys šiose j kalbos šv. Antano par. salėj,
kimų.
Griramas
kolonijose ir laikys prakal 1005 Ferguson Street.
Doros keliu eidami, pri
bas svarbiais Lietuvos ir į Dievo Apvaizdos parapi
lietuvių tremtinių reikalais. joj bus prakalbos š. m. lap eisime tikrosios laimės ži
Aurora, šv. Petro salėje kričio 14 d. 7:30 vai. vak. | burį.
(920 Sord avė.) š. m. lap parapijos salėj.

DR. P. VILEIŠIO IR KUN. K. BARAUSKO
PRAKALBU MARŠRUTAS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
I Padėka

Atydos,

bridgeporliečiai

Brighton Park. — Nors
šiek tiek pavėluotai, bet ne
Chicago Ateitininkų Drau galiu palikti netaręs dėkin
govė rengia linksmus rude gurno žodžio visiems tiems
ninius šokius šv. Jurgio pa kurie dalyvavo ir darbavo
rapijos salėje, lapkr. 16 d., si mūsų rudeniniam piknike,
6 vai. vakaro. Pelnas ski-' spalio 19 d., Vytauto parke.
riamas parapijos naudai.
palan
J Tiesa, oras nebuvo
Nepaprastai įvairi ir įdo- i kus piknikui, bet į pikniką
atsilankė gana
mi programa su tautiniais1 publikos
skaitlingai
ir dėl to nema
šokiais; dialogais — kūmu-!
čių pasikalbėjimas; žavėti žai liko parapijai pelno.
Š į o dėkoju
parapijos
nomis liaudies dainomis ir
juokais.
trustistams, komitetui, Apa
štalystės Maldos draugijos
Visi — senimas ir jauni
mas kviečiami ne vien atsi narėms, kurios gražiai tvar
lankyti ir pasigrožėti Lie kė valgyklą, ir vaišino sve
tuvos jaunimo sukombinuo telius; visoms ir visiems
ta programa, bet sykiu drau darbuotojams, kurie daly
giškai padainuoti. Per visą vavo šioje mūsų parapijos
vakarą iš jaunų krūtinių pramogoje; brightonparkieskambės sutartinai žavios Čiams ir sveteliams iš kitų
kolonijų. Te Dievas atlygi
liaudies dainos.
na už gražią paramą.
Visi, mieli šios draugovės
Kun. A. Briška,
prieteliai, paremkite vakarą
Klebonas.
savo atsilankymu, nes tuo
priduosite ūpo darbuotis jū
sų tarpe Lietuvos jaunimui
Fred Williams — Berniir skleisti liaudies dainų meliodiją ir tikrą lietuvišką ce Kesieluis.
Adam Paplatvskas — Vio
draugiškumą parodyti čia
augusiam jaunimui.
Nina let Ecker.

Kuria šeimos židini

Prašome į svečius!

Prašo pasimelsti

Moterų Sąjungos 49 kuo
pa rengia draugišką pasi
linksminimo pramogą —
“bunco”, lapkričio 11 d.,
7:30 vai. vakaro, šv. Jurgio
parapijos salėje.

Ketvirtadienį, lapkričio 6,
užprašytos šv. Mišios už1
sielą Juozapo Kuszlejko die
noje sukaktuvių dvidešim
ties penkių metų mirties. Šv.
Mišios bus atlaikytos 8 va
landą rytą šv. Kryžiaus baž
nyčioje, Totvn of Lake.
A. a. Juozapas Kuszlejko
turėjo daug draugų ir pa
žįstamų ne vien Town of
Lake kolonijoje, bet ir visur
Chicagoje. Todėl/kurie ga
lite, prašomi atsilankyti ir
sykiu siu mūsų šeima pasi
melsti.
Agnietė Kuszlejko

Kviečiame ne vien šios
kuopos nares atsilankyti,
bet ir laukiame viešnių iš
kitų kolonijų.

Ar
kandate m et įėjimą
nudegimą, arba odoa ligą?
’lekcntėkitl Žemo per 30
metu gelbėjo žmonėms. Pa
salina eezema. išbėrimas
spuogas ir kitokias odos
negalavimus.
Pirk Žemo
Šiandieni Visuose aptieko
se Sftc. 60c. 11.00

Komisija stropiai darbuo
jasi, kad ši pramoga visoke
riopai pavyktų, nes pelnas
skiriamas parapijos naudai.
Įžanga — 25c.
Nina

žemo

Ip'On SKIfs' IRRIT’ATlCtLJS

Petrą

Kūnas pašarvotas S. M. Skudo koplyčioje. 718 W. 18th
Street. laidotuvės Įvyks ket
virtadieni. lapkričio 6 d. IS
namų 8 vai. ryto bus atlydėtas
J Dievo Apvelzdos par. baž
nyčią. kurioje (vyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydė
tas j Sv. Kazimiero kapines.
NuoSIrdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti Šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:— Moteris, Duktė,
Žentas, Broliai Ir Giminės.

laidotuvių direktorius 8. M.
Skudas, tel. MONroe 3377.

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Rez* Tel. VICTORY

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
H. Rajewskl
“Shorty”

MUSŲ
NAUJAM VARTOTŲ
KARŲ SKYRIUJE
935 West 35th Street
Chicago, Iii.

MILDA BUICK SALES
VIENINTfiLC LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
Nauja

Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

REMKITE IR PLATTNKITh
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

A

Jr

TURTAS VIRŠ .. $6,000,000
APART APSAUGOS, TURIME
_ nnn
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ.................... $0O0,UUU
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigu

MES MOKAME

ANT PADĖTŲ PINIGŲ

'+ •

Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
Šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

OuN ASSOdAnONoIOia^.
JUSTIN MACK1£«F1CH, rrca.

4192 Archer Avenue
V/Rffinuz iUi

A

KAROLINA
VILKIENE
(po tėvais šiniokuiiskiūtv)

Mirė lapkričio 2 d.. 1941,
1:40 vai. popiet, sulaukus pu
sės amžiaus.
Gimus Lietuvoje.
Kilo iŠ
Trakų apskr., Jieznlų parap.,
Vilkų kaimo.
Amerikoje išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrą Juozapą; dukterj Edną;
2 sūnus. Aleksandrą ir Joną;
Svogerj Juozapą Grigaiti ir jo
Seimą; 2 pusbrolius. Juozapą
Šitnokauską ir jo moterį Pran
cišką, Joną Švenciską, tr Jų
Seimas, ir daug kitų giminių,
draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvota* "amuose:
24 37 East 93rd Street, telefo
nas Regent 4077.
Laidotu
vės įvyks ketvirtad., lapkričio
6 d. Iš namų 8:00 vai. ryto bus
atlydėta j šv. Juozapo parap.
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės
sielą Po pamaldų bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nu’’ūdę: Vyras. Duktė), Sūnai, Švogerks, Pusbroliui ir Gi
minės.

Laidotuvių direktorius J. F.
Eudeikis. tel. YARds 1741.

+

•AMT, DTD. LAIDOTUVIŲ DOIITOKLU

KELNER - PRUZIN
••rtanalaa Patai**rimai — Moteriz patarnauja

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

||j "Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save" |
1
•PAMINKLAI

—A

MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS

i-

TEISINGAS PATARNAVIMAS

V
\
.\ .v

z

Venefian Monument Co.

J
527 N. Western Avė. Tel. See. 6103

-I
il!==
A.

PASKUTINIS

LUDVIKAS DENINIS
(Gyveno: 10740 So. Albany
Avė., tel. Cctlarcrot 3130)
Mirė lapkr. 3 d., 1941, 6:40
v. vak., sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
Švenčionių
apskr,.
Palučių
miesto.
Amerikoje
išgyveno
30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Elzbietą (po tėvais Mikaitė); 4 dukteres, Eleną Plo
nis, žentą Antaną ir anūką,
Sofiją Gavrll ir žentą Juoza
pą, Stanislavą ir Elzbietą; švogerį Andriejų Mikaitį, ir daug
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų; o Lietuvoje paliko 3
brolius. Joną, Justiną ir Anu
prų; 3 seseres, Julijoną. Tek
lę Pr Antaniną ir jų šeimas ir
kitas gimines.
Velionis priklausė prie Amerikos Lietuvių Piliečių kliū
bo.
Kūnas pašarvotas lJichawicz
koplyčioje, 44 E. 108th Street.
laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį. lapkričio 6 d. IS koplyčios
9 vai. ryto bus atlydėtas J šv.
Christinos par. bažnyčią (UOth
Street ir Homan Avenue), ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas Į švento
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį
4605-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742

Nuliūdę: — Moteris, Kūnai,
Dukterys Ir Giminės.

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727

Laid. direktoriai Iachawicz
ir Sūnal. tel. PULInian 1270
arba CANal 2515-

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir Šeštadienio rytais,
iŠ Stoties WHIP (1520). su P. Šaltimieru.

A H H

(Gyveno; 1928 CnnaJport Avė.)

Lietuvoje paliko brolj
ir jo Seimą ir gimines.

zJgL
f

-

JUOZAPAS A. ŽITKUS
Mirė lapkr. 2 d.. 1941 m.,
10:55 vai. ryte. sulaukęs pu
sės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo IS Ne
majūnų parap., ValtiSklų km.
Amerikoje Išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
moter) Domicėlę
(po tėvais
Kasparavičiūtė); dukterį Ttllie Ir žentą Joną Turauską; 3
brolius, Adomą. Mykolą ir Jo
ną Ir jų Seimas; pusbroli Vin
centą Pallon) lr jo Seimą, lr
daug kitų giminių, draugų ir
pažjstamų.
•

Trečiadienis, lapkr. 5, 1941

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street
I. J. ZOLP

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

1646 West 46th Street
Tel. YARds 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litnanica Avenue
Tel. YARda 4908

J. LIULEVIČIUS

S. P. MAŽEIKA

4348 S. California Avė.
Tel. LAFayette 3572

3319 Lltuanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. W este m Avenue
Tel. GROvehill 0142

LACHAWICZ IR SCNAI
2314 West 23rd Place
Tel. CANal 2515
42-44 East 1081h Street
Tel. PULlman 1270

i

X Trečiadienis, lapkr. 5, 1941

DRAUGAS

ĮSPŪDŽIAI 1$ LIETUVOS VYČIU CHICAGOS
APSKRITIES KONFERENCIJOS
Man, kaipo nežymiai, te- pravesta, protokolai
^^ko praleisti visą dieną ir neštos rezoliucijos
dalyvauti abiejose sesijose lietuvių kalboje, kas reiš
Vyčių konferencijoje lapkr. kia,. kad vyčiai tės brangi
na ir įvertina tėvų kalbą ir
2, Dariaus Girėno salėje.
Pirmasis įspūdis yra vie jų pastangas skiepijant lie
nas gražiausių, nes turėjau tuvišką dvasią.
progos susitikti, pasikalbėti
Vyčių kuopų delegatai-ės,
su Amerikos lietuviškuoju kurių atsilankė daug, bet
jaunimu ir patirti jų nuo galėjo būti žymiai daugiau,
širdumą. Šios konferencijos aktyviai svarstė klausimus,
Vyčių kuopų delegatai-tės liečiančius šią organizaciją.
puikiai kalba, rašo lietuviš Gražu. Kiekvienas stengėsi
kai; jų gyslose teka krau įnešti savo nuomones abiejų
jas lietuviškam veikimui ir sesijų eigoje.
*
širdyse dega ugnelė nevien
Iš šios konferencijos iš
r Dievui, bet ir Tėvynės mei
neštos gražios rezoliucijos,
lei, kuria persiėmė vien tik
kurios lai nelieka vien žo
tai gerų tėvelių dėka. Susi
dyje ar protokole užant
rinko ne pasimatymui, bet
spauduotos, bet paremtos
svarstymui darbų, kurie sto
faktais. Vyčių svarbiausias
vi prieš jų akis.
tikslas — rekreacijos na
Pirmoje ir antroje sesijo mas. Svajonės realizuosis
je Vyčiai susilaukė daug — namas išaugs, jeigu dirb
gražių sveikinimų ir linkė site, aukositės tam tikslui.
jimų tolimesniai veiklai, iš Daug paramos susilauksite
pirmųjų šios organizacijos iš senimo.
veikėjų — organizatorių.
Malonu, kad lietuviškasis j
Kurie palaiko tamprius san5 tykius ir bendradarbiauja jaunimas skverbiasi į šią
su dabartiniais nariais ir organizaciją bet dar maloveikėjais. Ne vien man, bet n^au būtų, kad visi konfe-Į
taip pat ir visiems Vyčių , rencijos nutarimai būtų vykatstovams-ėms patiko žy- domi- Ne vien gvildenama1
maus Vyčių prieteliaus lin- sau’ bet kad būtų skleidžiakėjimas. Ragino, kad Vyčiai ma tarP bepartyvio jaunidaugiau parodytų drąsos, e-! mo Vyčių idealogija ir ugnergijos, entuziazmo senes- doma jos kilnūs siekiai. Čia
niajai kartai lietuviškame reikia. vyčiai-Šš* daug padirveikime, kurie į juos žiūri ’ bėti išauginant šią organipesimistiškai per mikrosko- zacU4; vieną didžiausių,
pą, kaipo į ištižėlius, nepa-: Šioje organizacijoje turi
tvariais, netinkamais darbi- koncentruotis
idealiausias
ninkais visuomeniniam vei- lietuviškas jaunimas, tęsikimui.
' —
J mui ir varymui pirmyn seNe! Jaunimas tame ne vi-, nimo Pradėtus darbus, kusai kaltas. Jis turi noro ir i rie karts nuo karto bedirb'
troškimų dirbti. Paveldėti I dami Pavargsta, svarbiaupradeda veikimo dirvono pu šia, kurių eilės diena iš die
renimo darbą varyti į prie nos retėja. Dabar laikas
kį. Deja, kad daugumas iš ruoštis į veikimą, nes ateis
senimo sutinka jaunimą e- valanda, kada visas senimas
goistiškai bendradarbiauti persikels į amžinybę ir tas
išvien ir nurodyti pramin paliktas sp.agas jūs, o ne
tus veikimo takus. Senimo
ir jaunimo draugiškas vei
kimas išeitų į naudą: vie
niems — būtų veikimo de
šinioji ranka, antriems —
Thousands of Sufferers
tinkamas pasiruošimas, a- For
Choklng, gssplng, wheezlng *p«sms ot
Asthra* ruln įlecp and energy. Intėjus laikui, pradėtus ir nu Bronchl*!
ln the prescriptlon Mendaco qulckfiredlent*
y clrculate through the blood and commonmatytus darbus varyti pirmyli Šie linkėjimai priimti sleep. Mendaco K not a smoke. dope. or InJust pleasant. tasteless paUlatlng
ir paremti karštomis katu Jectton.
tablets that have helped thousands ot aufterers. Prlnted guarantee wlth each package
—money back unless completely sattafactory.
tėmis.
Ask your druggist for Mendaeo today. Only 6Oc.
Džiugu, kad konferencija

PAMOKOS

CLASSIFIED
Klausykitės

kas kitas, turėsite užpildy
ti.
Kilnus vytiškasis jauni
me! Nebūkite ant kelio ak
menukais, per kuriuos lipa
kas nori. Nebūkite lengvais
šiaudeliais, skristi ten, kur
vėjalis pučia. Bet būkite
tais pribrendusiais pumpu
rais, — būsimų veikėjų žie
dais! Į darbą!
Kaimo Rūtelė

—Thje:
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'Kumhlt.-Seat -Sptojrr mopjej_ » Just The

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS
REIKALINGI DARBININKAI

Rytinės Radio

HELP WANTED — VYRAI

VALANDOS

REIKALINGI
MAŠINISTAI, taipgi
•GRINDERS” ir “LATHE HANDS".
Turi būti pinai patyrę. Kreipkitės j:
A. B. EQUIU.ME.NT COMPANY
223 W«sst Erie Street

IŠ STOTIES

W. G. E. S.

REIKALINGAS
BIZNYJE PART
NERIS. kuris prisidėtų prie darbo
ir investuotų $2,000 gerai išdirbtam
i biznyje. Rašykite laišku sekančiu a! dresu:

Kasdien nuo 8:45 v. ryto
iki 9:15 vai. ryto.
Subatomis nuo 8:30
iki 9:15 vai. ryto.
Taipgi Pirmadieniais
7:00 vai. vakare.

Iš Marąuetle Park
namu savininkų
susirinkimo

lavina žmogų — tikras ži
nojimas, kas yra gera ir kas
bloga.

GREITUI palengvinimui —
patrinkite su Miutcmlc. Iš
braukimas su šiuo “OountcrIrritant” aktualiai gelbėja ir
gydo skaudančius musculus.
Geresnis negu “mustard plaster”! Daromas 3-jų stiprumų.

No.

ChaFTronI ' oi*. HdTUrK.-lN .LAW:

KAZANAUSKAS. See.

i
|
I
;

REIKAI.INGA MOTERIS
Vidur amžiaus lietuvė moteris prie
gaminimo paprastų valgių. Nereikia
skalbti. Savo kambaris ir užlaikymas du-odams. Reikia būti naktimis.
Kas trečiadienj ir kas sekmadienį
savo laikas. Geras užmokestis. Atsi
šaukite telefonu: BEVerly 0021 ar Į
namus- 4115 AVEST 111TH STREET,
CHICAGO.

may ezcite the Heart

Gu trapped ln the stomsrh or gullet may art likę a
halr-trifier on the heart actlon. At the flrat sign of
distress smart men and women depend on Bell ans
Tablets to sėt gas free. No Isastive būt msde of the
fastest-actlnc medicines known for syroptomstlc relief
of gsstric hyperscidlty. If the FIRST TRIAL doesn’t
prove Bell-ans better. return bottle to us and recelva
DOUBLE Money Back. 25e. at sU drug storas.

1M0ST

MO.1LRN*
COMPLETE

•*

.

ADVANCED i HOTOGRAPM

*ž> ■*

«.OWEST POSPIBlt PRICER

HH.i JE, I tF.tYETTF. 2*13
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salads, Peg.What’s the secret?
■ >

į

,

MiRACLE WHIP!
Its difterent” flavor
aiways makes a hit.
MllllONS AGRll—Miracle Whip does work wonders
with salads! A unique combination of old-fashioned
boiled dres&ing and fine mayonnaise, Miracle Whip is
by far America’s favorite saled dressing.

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

D A C1/ I
■
|x

DINING I«M)M SEITS — PAK
LOK SETS — BEDROOM SETS
— RŪGS — RADIOS — RETRIGERATORS — WASHERS —
MANGKL8 — STOVĖS.

Jūsų Gražus
Apsirėdymas
-Mūsų Specialybė

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

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

MI Nathmally Advnrtlaud Itema.

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!II

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORYi

TA| | P YI/JTP*

I r\\Ji

REPRESENTATIVE

įtaigoje. Jūsų indeliai rflpestingai globojami ir ligi $5,000 ap

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo,
Vieno KlIJentol
SUTAUPYSI

PINIGŲ,

GERIAUSIA

IR

RIAUSIA

V. VILEIŠIENE, SAV.

MU

LINK-BELT,

GLAMOUR

DAUG

STIP-

DARBO

IR

SVEIKATĄ.

J-SIGYN

DIENŲ
Visiškai

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.

Automatiškas

Tel. CALamet 4118

STOKER SALES
6921 So. Western Avė.

6922 W. Roosevelt Rd.

n

* ĮVEDU ŠILUMA

*'■ -- __

Neaaskrlandttant Nei

Kelstuto Savings and Loaa Associatlon yra tymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansini įstaiga.

CJTOKFRT

ŠLEGAITIS

FROCK SHOP

Mokame

MOŠŲ PASITIKĖJIMO IR I&TVRRMCS REKORDAS

Telefonas REPUBUC 6091
ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ
BIJUSKKLIŲ
PIRATINIŲ
KOJINIU
POCKET’BOOKŲ
KORSETŲ
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ

T lxl I EZ

drausti per Federal Savtnga and Loan Corporation.
Pinigai greitai išsaokami ant pareikalavimo.

6343 So. VVestern Avenr

TeL AUSTIN 1175

Thisf^r

For quick relief from itefitng of eezema. pimplee,
athlete'a foot, icabics. rathes and other extemally caused «kin troubles, ūse world lamous
cooling. antiseptic, liquid D D. D. Presenption
Greaseless. stainless. Soothes irritation and
ųuiekly etops intense itch.ng. 35c trial bottle
proves it. oryour money back. Ask your
druggist today for D. D. D. PrfESCRimoN.

2223 West 23rd Place
Tel. Canal 5014

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

484.

9488—9489

.. .. -irMiMrlidi

___ __

TURTAS VIRS >1,100,000.

JniiMldtė* smarkiu, Kvieti, daug Jaunesni.
Vartpkltr O«terex Jame yra bendri rrtlprylai, žadintojai, dažnai reikalingi po 40
m.,
kūnams
st ingantlems
geležies,
kal
kių. fosforo, lodo. Vitamino BĮ. 73 me
tų amžiaus daktaras ražo: "Tas labai pa
tarnavo
mano
pacientams.
Až
pats
JĮ
vartojau
Pasekmės
puikios.”
Hpeclalls
supažindinantis kiek Iš Ostercx. 36c ver
tės. dabar tik 29c. Pradėk Jaustis smar
kesnis Ir Jaunesnis nuo žios pat dienos.
Parsiduoda
visose
gerose
vaistinėse.

Dearborn St.

krRniir

Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, III
valdžios darbų — dabar užsiimi
visokiais namų darbais
Turi 43 metų patyrimo

2202 W. Cermak Rd.
EEN. J

PAIEŠKOMI AGENTAI
Reikalinga — gerų, teisingų vyrų,
agentavime, laikračių pmdavinųjime Įvairiose kolonijose, šaukite —
CANai 8011) numatyti pasikalbėjimo
laiką.

Everybody rovęs about your

and LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO

Vyrai, Moterys, Virš 40
M., Nebūkit Silpni Seni

No.

Randolpb

INDIGESTION

Lietuvis Kontrakterius
Ir Karpenterys

Mutual Federal
Savings

Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. liti

1945 Wiit 35* Street

Kreipkitės prie

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-mų MORGIČIŲ
Mėnesiniais atmokėjimals

Tel.

SUROMSKIS & co„
Wes$grn Avenue,

So.

WOLK STUDI

PASKOLOS Charles Yushas

ACHING-STIFF
SORE MUSCLES

6921

AD — DEPT
127

p.

CHARI.ES

HELP WANTEI)

AR LAIKAS NAMUS
PATAISYTI T

FINANCE AND LOANS
Finansai lr Paskolos

Kas ką turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naują
namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Suromskis Company.
Taipgi turime dideli pasirinkimą se
nesnių namų, ant lengvų išmokė'
jimų:
13 cottagiai nuo $2,500 ir aukšč.
18 bungalų nuo $4.700 ir aukšč.
12 2-fletų nuo $6,500 ir aukšč.
9 3-fletų nuo $9,500 ir aukšč.
16 4-fletų nuo $13.500 ir aukšč.
3 8-fietų nuo $16.500 ir aukšč.
7 10-fletų nuo $22.500 lr aukšč.
Taipgi turime visokių bizniavų na
mų, visokio didumo su visokiais biz
niais. Kam reikalinga gerų farmų,
mažų arba didelių, galima pirkti
arba mainyti.
Su visais reikalais
kreipkitės prie; —

I SUITE 537, 127 N. DEARBORN ST.
i
arba pašaukite telefonu —
|
RANdolph 9488.

Marųuette Park Namų
Išgirskite Vėliausias Žinias,
Savininkų kiūto mėnesinis Muziką, ir kitus Įdomius Pra
susirinkimas įvyko spalio nešimus.
23 d. Narių atsilankė vidų-1
tiniai. Mūsų organizacijoj
Niekuomet negali pats bū
narių randas apie 300.
ti laimingas, jei nebandysi
I
Pirm. J. P. Damkus vedė daryti kitus laimingais.
Į
l
susirinkimą. Nariai turėjo
Vienas dalykas tobulai te- progos išsireikšti ir pasida-

Loosened First Day

ATTLIETP Tom —

NAMAI — FARMOS

Sophie Barčus

It'» no «ecret!
ln fact, the three gentlemen pictured above
want the whole world to know about the outstanding prep football
game, which will be played at Soldier Field, Saturday, November 29.
lt’* the AlI-City championship game, to be played between the
winners of the Public and Catholic high ichool league*. "Shown
above are, left to right, Barnct Hodei, Secretary of Chicago’* Own
Xm«i Benefit, which iponior* the game; Father P. S. Conaty, O. P.,
athletic director of the Catholic high <chool*, and A. H. Pritzlaff,
director of athletic* of the Public high ichool*.
More than a halfmillion under-privileged children have been outfitted with new
clothe* and *hoe* during the Christma* teaion »ince the game wa»
originated by Mayor Edward J. Kelly.

Asthma Mucus

THAT’S LITI

linti mintimis. Apkalbėta
J. Butkus išdavė rapor
daug svarbių reikalų, kurie tą iš Southwest Civic Fede
liečia visus namų savinin racijos susirinkimo. Ši or
kus.
ganizacija atstovauja apie Anglų Kalbos
Iždininkas pranešė apie 50 atskirų grupių. Gaila,
Lietuvių Kalbos
organizacijos piniginį stovį. kad ne visi atstovai dalyKnygvedyntės
Stenografijos
Pasirodė, kad ižde randas , vavo susirinkime.
Mašinėle Rašyme
arti $400.00. Iždininkas Brie I Turime dėti daugiau pas
Aritmetikos
lelis pareiškė, kad yra nu tangų, kad mūsų susirinki
Pilietybės
pirkęs Suvienytų Valstijų mai būtų skaitlingesni, jei
MOKSLO
LAIKAS;
boną už $74.00.
norime ką gero nuveikti.
Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
Nutarta daryti vajų ga Prašom visus šios apylin
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
vimui naujų narių. Bus duo kės piliečius lankyti mūsų
AMERIKOS LIETUVIŲ
damos trys dovanos tiems, susirinkimus, kurie būna
MOKYKLA
curie daugiausiai narių pri kas ketvirtą ketvirtadienį
816 W. 33rd Place,
rašys į organizaciją.
kiekvieno mėnesio. Sekantis
Chicago, Iii.
Rengimo komisijos pirmi- susirinkimas įvyks 27 d. lap
įinkas pranešė, kad visi ren kričio parapijos svetainėje.
gimo komisijos nariai vei 7:30 vakare. Bus aiškinama,
“Kiekvienas žmogus alk
dą sutartinai metiniam pa ką nuomininkai turi daryti
sta Dievo”, — pasakė grai
rengimui, kuris įvyks šau ir nedaryt namuose.
kų rašytojas Homeras.
do 11, 1942.
J. Butkus, korespond.

CHICAGO S OWN XMAS BENEFIT

ir -»
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3236 So. Halsted St

REPublic 3713

•

*

IR SUTAISAU SENUS

N

Chicago, III.

Jos. M. Mozeris, Sec'y.
..
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DRAUGAS

CHICAGO IR APYLIHKĖS LIETUVIŲ KATALIKŲ
KONFERENCIJA
Kai didelė dalis pasaulio
pavergta svetimų ir net sa
vųjų diktatorių, tai kyla vis
didesnis pasiilgimas laisvės.
Mūsų tauta, pagyvenusi lais
vai ir padariusi gražią pa
žangą, ne tik nepraranda
skaistesnių vilčių, bet su di
džiausiu troškimu ir pasiry
žimu siekia pakilti laisva.
Tą pasiryžimą, tūkstančiai
Lietuvos sukilėlių užant
spaudavo savo krauju.
Matant taip didį jų pasi
aukojimą, mes turime dėti
visas pastangas ir visokiais
būdais eiti jiems talkon nu
sikratyti svetimo jungo.
Tiesa, mes tam reikalui
jau dirbame. Bet kad tas
darbas būtų našesnis, mums

DAR GALIMA MATYTI

Šiuo noriu pareikšti pa
reikia parodyti daugiau ryž
tingumo, susipratimo ir or dėkos žodį Tamstoms ir kun.
ganizuotumo. Tokiems rei P. P. Cinikui, MIC., už teik
kalams, yra šaukiama Chi tą man kooperaciją bera
cago ir apylinkės lietuvių šant apie įvykius Lietuvoj
katalikų konferencija sek po bolševikais.
Jūsų paskelbimas šių ap
madienį, lapkričio 9 d., 2
vai. po piet, Aušros Vartų rašymų, kurie tilpo pirmiau
parapijos salėj, 2327 West siai The Chicago Herald23rd Place. Į šią konferen American ir visuose Hearsto
ciją kviečiami draugijų at laikraščiuose, pagelbėjo at
stovai. Jei kurios draugijos kreipti dėmesio Chicago lie
neišrinko atstovų, gali da tuvių, nes gavome virš 150
lyvauti draugijų valdybos. laiškų.
Jūsų pasidarbavimas bu
Taip pat kviečiami ir visi
katalikai veikėjai, kuriems vo įvertintas ir, tikiu, kad
tik rūpi mūsų tėvynės liki buvo didis nuopelnas mūsų
mas. Bus žymūs kalbėtojai, brangiai tėvynei, Lietuvai,
kurie referuos apie svarbiau kuriai šiandie reikia pagal
sius šių dienų klausimus. į bos ir užuojautos iš viso pa
E. S. saulio.
Su didele pagarba,
Stasys Pieža

Jiems prašant kunigas di
rektorius nusprendė specia
liai dar toliau rodyti filmą.
Tad šio lapkričio 17 d.
“Amžinoji Auka” dar bus
rodoma Paradise teatre.
Tas skiriama daugiausia
vakarinės
miesto
dalies
(West Side) žmonėms.
Be to, pradėjus lapkričio
17 d. per visą savaitę bus
rodoma Woods teatre —
miesto centrinėj daly.

Imami nagan
kiaušinių pirkliai

The
Catholic Library
Association, kurios vyriau
sioji buveinė yra Boston,
Mass., katalikiškos spaudos
praplėtimui paskelbė “Na
cionalinę Katalikiškos Kny
gos Savaitę” nuo lapkričio
2 d. iki lapkričio 8 d.
J Eksc. Arkivyskujas S.
A. Stritch, Chicagos arki
vyskupijos ganytojas, įpa
reigojo kunigus, kad ši sa
vaitė būtų minima, kad tikintiej būtų raginami imtis
daugiau skaityti katalikų
autorių parašytas knygas ir
kitą katalikišką literatūrą.
Tuo keliu bus daugiau pra
platinta katalikiškoji mintis

Valstybės autoritetai ima
nagan kiaušinių pirklius,
kurie ištraukia iš ledaunių
kiaušinius ir juos parduoda
brangiau kaipo “šviežius.”
Patirta, kad pirkliai pra
eitą pavasarį pigiai supirko
galybes kiaušinių ir juos
sukrovė į ledaunes spekulia
cijos tikslais. Kadangi šian
die kiaušiniai nepaprastai
branginami,
tad pirkliai
tuos šaldytus kiaušinius
parduoda kaipo “šviežius”
ir žerasi didelį pelną.
Autoritetai
reikalauja,
kad šią praktiką pirkliai
tuojau nutrauktų, nes bus
patraukti tieson.

Padidinta vyrų
drafto kvota
Iš Illinois karinės vyrų
konskripcijos pranešta, kad
šiai valstybei • draftininkų
kvota už lapk’.'if. padidin
ta nuo 3,951 ik: 5,181. Padi
dinimas atliktu, kadangi
pereitą spalio mėnesį Illi
nois nesudarė nustatytos
draftininkų k/.)ios. Buvo
reikalinga 7,046 vyrai, o pa
šaukta tik 5,823 Tad tas
trūkstąs draftininkų skai
čius prijungtas prie šio mė
nesio kvotos.
Pranešta, kad Cook aps
krity lokalinis boardas No.
12 išbaigė visų savo drafto
vyrų 1-A (tinkamų karei
viauti) sąrašą.
Boardas
ėmėsi patikrinti seniau ati
dėtus draftininkus, gal tarp
jų rasis tinkamųjų.

Operos Savaitė
Chicagoj
Mayoras Kelly Chicagai
paskelbė Operos Savaitę
nuo lapkričio 8 iki 15 d.
Mayoras ragina įvairias
įstaigas ir organizacijas,
lygiai ir pavienius piliečius
daugiau interesuotis atida
romu Chicagoj operos se
zonu.

[ “THAT LITTLE GAME” i°ter-n»t’ic.rtz>cBco.,N.Y.-By B. Link"}

X Kun. K. Barauskas,
buv. “Mūsų Laikraščio” (Lie
tuvoje) redaktorius kalbės
Darius Girėnas Post No. 271
American Legion paliaubų
dienos (Armistice Day) mi
Darius-Girėnas Post No. 271 American Legion buvę nėjime, sekmad., (lapk f'ičio
pirmininkai (post commanders) iš eilės, kaip stovi šia 9 d., Darius Girėnas salėje.
me atvaizde: J. A. Mickeliūnas, B. R. Pietkevich, dr. V.
X Ateitininkų Draugovės
Nares (Narjauskas), Jonas Yuška ir Wm. Sebastian.
Kaip jau paskelbta, sekmadienį, lapkričio 9 d., Darius- artistų grupė lapkričio 16
Girėnas Memorial salėj bus paliaubų dienos minėjimas d. Šv. Jurgio parapijos sa
atatinkama programa. Vėliau bus šokiai. Visi šie ko- lėj, Bridgeporteę rengia įmandieriai laukia savo draugų skaitlingai atsilankant. vairumų vakarą. Pelnas ski
riamas per pus: pusė para-

Mayoro Kelly pastango
mis šiemet Paliaubų dienos,
lapkričio 11 d., minėjimą
norima padaryti ne tik iš
kilminguoju, bet ir istori
niu.
Kad tai atsikti, mayoias
paskyrė komitetą iš 11-o?
žymiųjų chicagiečių pramo
nininkų ir jį įgaliojo dary
ti viską, kad tk minėjir.as
visais
sėkmingas
būtų

Tiedeman pavestas
psychiatrui
Teisėjas E. Lucza'* Town
Hali teisme areštuotą Andrew Tiedeman, 27 m. amž.,
pavedė psychiatrui ištirti,
ar tas žmogus yra sveiko
proto.
A. Tiedeman yra tas, kurs
savo apartameii'.-j suėjusius
penkis policistus šautuvu
grasindamas susodino ir
pradėjo su jais argumen
tuoti apie tai. ar policija
turi teisę be garanto įeiti
į privačius namus.
Folicija buvo pasiųsta į
Tiedemano namus, kai je.i
pranešta, kad tas Tiedeman
grasina nušauti savo žmo
ną.
Jo žmona tėkmė sakė,
kad jos vyras bu'/ęs nusigė
ręs.
Gi patsai Tiedeman
sakė, kad jis tikrai netekęs
pusiausvyros suėjus policis
tams į jo butą.
Bylos tęsimas atidėtas į
lapkričio 14 d.
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A uiU .—
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Chicago mayoras lapkri
čio 10 d. paskelbė Marynų
Korpuso Dieną.
Sako, tas
yra marynų korpuso įkūri
mo pagarbai, šis korpusas
įkurtas 1775
m.
lapkr.
10 d.

»11

Siomis dienomi9

------ .„ŽEMO

BONAI

KAS REIKIA ŽINOTI

Gaisras sukėlė
20,000 dol. nuostolių
Gaisras ištiko Dry Molasses Products korporacijos
trijų aukštų namus, 1539
Morrow avė. Tarp kitako
suaikinta 40 tonų molaso.
Nuostolių iki 20.060 dolerių.

7

Geffing Up Highfs
MakesManyFeelOld
Do you feel older than you are or suffer
ettlng Up Nlghts. ~
Backaehe, Nervousfrom Get"

nesa.
Palna, Dlzzlness, Srrollen Ankles,
Rheumatlc Palna, Burnlng. sesnty or freguent paasagea?
so, remember that your
Kidneys are Vitai to your health and that
these nvmntnmn mav be due to non-organlo
dnev
and
___ __ _
ey a
nd Bladder troublea ln auch caaes OYStEX (a physlclan’s
preacrlptlon* usually glvesprompt and Joyoua relief by helplng the Kidneys flush out
polsonous ezcess aclds and vastes. You have
everythlng to gain and nothlng to lose ln
lng Cystea. An lron-clsd guišrantė*
trying
appėd
wrai
' around each paekage assures a rend of
money on return
of empty
funa
__ .your ______
„ ,
_____
paekage unleaa fully satlsfled. Don’t take
chances on any Kldney medicine that la
not guaranteed. Don’t delay. Oet Cyatea
(Blas-tes) from your
druggist today. Only
SSe. The guarantee
protect* you.

It
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FEMALE VVEAKNESS
AND NEED TO BUILD UP
RED BLOOD!

r

Ind

ECZEMA

Distress From MONTHLY

TAKE HEED lf you have all or
any one ot these symptoms: d o
you suffer headache. eramps, backache, nervousness, weakness,
cranklness, distress of “lrregularltles,'* perlods of the blues. a bloated
feellng—due to functional monthly
disturbances?
Then start at once - try Lydia
Pinkham’s Compound Tablets
(wlth added lron). Pinkham’s
Tablets are famous for rellevlng
monthly paln and distress. Thou
sands of glrls and women report

X Antanas Kazlauskas,
Kaunas Tavern savininkas,

ninku Draugovės neturtingų užsisakė dienraštį “Drau
studentų stipendijos fondui. gą”. A. Kazlauskas yra rė
X Liet. Vyčių 36 kuopa mėjas visų labdaringų dar
žvilgiais.
yra vienatinė tos organiza bų ir jo užeiga yra kaip ir
Paliaubų dieną įvyks mil-1 cįjos kuopa Chicagoj, kur lietuvių sostinė Gary.
žiniškas U. S. kariuomenės j yra įgteigtas vycių-jaunaX Nauji laikai Vyčiams
ir jūrininkų paradas. Daly mečių (junior) ratelis. Įdo
šviečia. Metinėj LVCA kon
vaus Amerikos Legijonas ir miausia, kad tam rateliui ferencijoj išrinkta organizalų kadetų grupės.
Daly vadovauja ateivis veikėjas tyvė komisija, kuri bendrai
vaus Amerikos Legionas ir J. Brazauskas. Lapkr. 12 d. su Kunigų Vienybės Chica
eilė patriotinių organizaci ratelis rengia “bunco” va go Provincijos komisija jau
jų.
karą, parapijos salėj ir ti nimui organizuoti šį rudenį
Šiomis iškilmėmis bus kisi gerų sėkmių.
žada paskelbti generalinę
pradėta Civilinės Apsaugos
/ X LVCA apskrities nau- mobilizaciją jaunimo į Lie
Savaitės minėjimas
jon valdybon konferencija tuvos Vyčių organizaciją.
praeitą sekmadienį išrinko:
Valstybiniai kvotimai pirm. V. Klimą, vice pirm. RED—ITCHY—šCALY
J. Cherry, sekr. S. Bružaitę,
profesionalams
ižd. S. Šimulį.
Illinois valstybės regist
X Simanavičių, žinomų Effective Home Treatment
racijos ir švietimo departa
Promptly Relieves Torture!
mento direktorius Frank G. I Br^h‘on Pa,rk
Pirmas užteplmas au
stebėtinu
v
, , v. 14437 So. Talman Avė., su- ŽEMO—daktaro Išrastas—tuojau
Thompson praneša, kad
sustabdo nc|>a kenčiamą niežėjimą
nūs Jonas, tarnaująs Dėdės galvos ir tuojau pradeda suglū
lapkrčio mėnesį įvyks val
mą jautrios odos. Stebėtinai sėk
Šamo kariuomenėj Teksuo- mingas per virš 30 metų! Gauna
stybiniai kvotiniai šiems
mas visose valsse, porai savaičių buvo par
naujiems profesionalams:
Slaugėms,
piumberiams, vykęs atostogų pas tėvus.
buhalteriams, architektams,
dantistams, farmacistams ir
nekilnojamų
nuosavybių
APSAUGOS
(real estate) operatoriams.

<YOU GIRLS WH0 SUFFER>
*

X V. Kvietkauskas, Lie
tuvių Romos Katalikų Susi
vienymo Amerikoj sekreto
rius šiomis dienomis atvyks
ta į Chicago. Dalyvaus Fe
deracijos Chicago apskrities
konferencijoj
sekmadienį,
lapkr. 9 d., ir LRKSA Chi
cago apskrities nepapras
tam susirinkime pirmadie
nio vakare, Aušros Vartų
parapijos salėj.

pijos naudai, pusė Ateiti-, Gary

PASIRUOŠIMAI PLAČIAI MINĖTI
PALIAUBŲ DIENA

“That cuc-koo

Aae Yoa

X Moterų! Sąjungos 20
kuopa lapkričio 8 d., para
pijos salėj, rengia savotiš
ką vakarą, kurį pavadino
“silkių” vakaru. Atsilankiu
sieji bus vaišinami įvairiai
pačių sąjungiečių pagamin
tomis silkėmis.

Gerb. “Draugo" redakcija!

Nacionalinė kataliku
knygų savaitė

'Boys ?
tierze shb

‘MES VISI JCSŲ LAUKIAME”

Žurnalisto padėka

-Amžinąją auka"
Garsinę filmą “Amžinąją
Auką” — iškilmingasiąs
mišias, dar galima bus ma
tyti Chicagoj, kaip prane
ša kun Hugh Calkins, O. S.
M., šios filmos rodymo di
rektorius Chicagoj.
Per dvi savaites keliuose
teatruose ši garsinė filmą
buvo rodoma ir sutraukė
daugiau kaip 100,000 asme
nų. Tačiau tūkstančiams
nebuvo progos ją matyti.

Trečiadienis, lapkr. 5, 194T

remarkable beneflts! Taken regu
larly-they help build up resistance
against such annoylng symptoms.
Lydia Pinkham’s Compound
Tablets are also rspccially helpful
ln buUdlng up red blood and thus
aid ln promotlng more strength
and energy. Pollow label direc
tions. WORTH TRYINOI «.

Kad bombos ant mūs nekristų, pirkime Saugumo bonus.

PIRKITE APSAUGOS BONUS!
K. Ką turiu daryti, kad
pagelbėti savo sunui, kurs
įstojo kariuomenėn?
A. — Jūsų sūnus turi bū
ti aprūpintas drabužinis
maistu ir naujovine išranga. Tam reikalingi pinigai.
Pirkite Apsaugos Taupumo
Bonus ir gelbėkite vyriau •
sybei, kad jūsų sūnus būtų
viskuo aprūpintas.
A. — Jis stipriai koope
ruoja. A. F. of L., C. I. O.,

geležinkeliečių organizacijos
ir ir daug kitų darbo grupių
visoj šaly indorsavo Pro
gramą.
Pastaba.
Įgyti Apsau
gos Bonus ir Ženklus kreip
kitės į artimiausį
paštą,
banką, arba taupumo ir sko
linimo sąjungą: arba rašyktie U. S. iždininkui, Washingtone, D. C. Taip pat
Apsaugos Ženklai.

