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Lenkija agonijoje. Lenkų 
tauta didžias kančias ken
čia. Vargšė Lenkija! O kas 
kaltas ?

Tvinko didžiulė imperija- 
listinė votis Lenkijos orga-

Ar nizme. Toji votis davė Len
kijai tiek daug karščio, kad 
net kliedyti pradėjo. Karš
čio apimta Lenkijai vi
siems kumščia grasino ir 
šaukė: “Polska wielkie mo-
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Svetimi Submarinai Prie Newf oundlando
Hitleris nori 
užimti Maskvą 
iki penktadienio

KUIBIŠEVAS, lapkričio 5 
d. — Rusų pranešimai iš 
fronto skelbia, jog kovose 
prie Tūlos vokiečiai naudo-

cartsvvo! Polska muši byč Į Ja ^as kartas didesnius bū- 
od morza do morza”! (Len-[r^us rezervinės kariuome- 
kija didinga valstybė! Len- n^s.
kija turi būti nuo jūrų iki 
jūrų”!).

Ar seniai Lenkija, sutrau 
kusi didžiulę kariuomenę

5 Lietuvos pasienyje, ultima- 
.Vtumu grąsino mažutę Lietu 

vą į dulkes suplaišyti? Ar 
seniai Lenkija per savo ra
diją šaukė “na Kovno, na
Kovno, na Kovno”?!

O dabar kur toji kliedinti 
Lenkija? Ne tiktai kad 
Kauno negavo, bet ir Kro
kuvos neteko... ei, net jos 
širdis-sostinė Varšuva į bai 
sius griuvėsius pavirto.

Lenkija užkūrė didį laužą, 
kurstė baisųjį karą; ir žiz- 
driniais nuodegliais svaidė 
į kaimynus, — o pasėkoje 
tik pati savę apsivilino.

>

Bombanešiai lydi laivus

Kuibiševe esą užsienio 
stebėtojai įsitikinę, kad na
ciai deda visas pastangas 
kad Maskvą paimtų iki šio 
mėnesio septintosios dienos. 
Mat, tą yra sukaktis bolše
vikų revoliucijos Rusijoje. 
Paprastai toji sukaktis Ma
skvoje būdavo paminima 
milžiniškai raudonosios ar
mijos paradais Raudonojoj 
aikštėj.

Vokiečiai sulaikyti
Pranešimai skelbia, jog 

vokiečiams nepavykę perei
ti Nara ir Oka Upes ir jog 
kai kuriose vietose raudono 
ji armija pra vedusi smar
kias kontratakas.

Sovietų užsienio viceko- 
misaras ir oficialusis spau
dos atstovas pareiškė, jog 
raudonoji armija karštai gi 
nanti Rusijos širdį, kitaip 
tariant Maskvą, bet jis taip 
pat prisipažino, kad padėtis 
esanti rimta.

Liguista Lenkija nemokė
jo, ar nenorėjo korektingai 
su kaimynais sugyventi.

Lenkija klasta pagrobusi Beveik 100 divizijų 
Lietuvos sostinę Vilnių, tie 
siog banditiškai lietuvius 
terorizavo. Tūkstančiai lie-

Apskaičiuojama, jog 
okupuotųjų karštų vokiečiai

("Draugas" Acme telephoto)
U. S. karo laivyno patruliniai bombonešiai lydi per Atlantiką laivus su karo medžiaga ir reikmenimis. Bom

bonešių pareiga saugoti laivus nuo prie&o puolimų, ypač nuo submarinu (Photo approved by U. S. Navy).

Anglai planuoja 
oro atakas 
padėti Rusijai

WASHINGTONAS, lapkri
čio 5 d. — Informuotieji vy
riausybės sluogsniai šiandie 
pareiškė, jog anglija rengia 
si plačioms orlaivių atakoms 
prieš vokiečius Rusijos fron

.v te. iš
Per paskutiniąsias šešias

.. . . , . Rusijos frontan esą pasiun- savaites anglai kouccntruo
tuvių vaitojo e ų prieš- L- beveik ^Q0 Vokietijos ka ja vis didesnes aviacijos pa 
pandoje. Vilniaus lietuviai riuomenjs divi2ij
iki. šiol keikia Bociansko ir s|u iai apskai{iuoja, kad 
Želigovskio vardus... , šiuo vakarų Europos

okupuotose teritorijose beli 
kę tik apie 28 okupacinės 

divi-

Kaip skursta lietuviai
tolitnajam Sibire

CHICAGO, ILL., lapkri
čio 5 d. — Vąkar gautas iš 
Sibiro laiškas skaudžiai nu 
pasakoja ^sunkią lietuvių 
tremtinių padėti šaltajam 
Sibire, kur labai dažnai trū 
ksta maisto, ypač mažiems 
kūdikiams.

Šeimos daugiausia suskal 
dytos ir moterims pavesta 
sunkūs miško darbai.

Šis laiškas jau rašytas 
rusų kalba. Matomai, tikė
tasi, kad rusiškai rašytą 
laišką cenzorius greičiau 
praleis.

Stalinas pabėgo 
iš Maskvos į 
Kuibiševą,

Lenkija smaugė milijonus 
ukrainiečių, juos polonizavo, 
juos barbariškiausiais bū- vokiečių kariuomenės 
dais žudė... To Ukrainai nie' zijos. 
kad neužmirš! Sakoma, jog Vokietijos 

aviacija sustiprino atakas 
ant Maskvos, pasinaudoma 
okupuotoje Rusijoje sudary

Lenkija negeriau trakta- 
tavo ir baltgudžius, ir hucu
liūs, ir kašubus, ir Silezijos 1. . . . , . . ,
vokiečius. Milijonai, mažu- tomls naujomis orlaivių ba-
mų baisias kančias kentėjo 
ir vaitojo po imperijalistų 
lenkų priespauda.

jėgos Rusijoje, šiuo anglų 
bombanešius ir koios orlai
vius valdys anglų lakūnai.

Tai būsiąs tiesioginis An
glijos vyriausybės atsaky
mas visuomenei, kuri reika
lauja didesnės karines pa
ramos Rusijai. Tačiau šių 
veiksmų anglai nepradėsią 
tol, kol nebus viskas pilnai 
paruošta.

Hitleris tęs karą 
Kaukaze

Laivai, orlaiviai 
kovoja su ašies 
submarinais

zemis.
Raudonosios armijos lai- 

I kraščio apskaičiavimu, per 
spalių mėnesį prie Maskvos 

Nemokėjo Lenkija žmo- į esą pašauta 200 Vokietijos
niškai su kaimynėmis tauto orlaivių.
mis sugyventi, taip k&ip ci
vilizuotai valstybei pridera. . . . • _
Užtai Lenkija dabar kenčia. Anglai SUlaiKe 

• prancūzų laivusI
Pūkštelėjo imperijalizmo; LONDONAS, lapkričio 5 

votis Lenkijos kūne. Ir uk- d. — Ekonomijos ministeri- 
rainiečiai ir lietuviai manė, jos atstovas šiandie pareiš- 
kad dabar lenkų tauta at- kė, jog iki šiol įvairiose vie 

tose sulaikyta 44 Prancūzi
jos laivai, kurie viso sudaro

lyš kledėjusi. Bet kur tau i
Lenkų tauta vėl kitą votį 

augina savyje. Lenkai vėl 164,000 tonų.

LONDONAS, lapkričio 5 
d. — Londono kariniai šiuo 
gsniai šiandie spėlioja, kad 
Hitleris galįs pratęsti žie
mos karą Kaukaze, nors 
jam prisieitų 'susitikti su 
svarbiausiomis gen. Sir Ar
chibald Wavell kariuomenės 
dalimis.

Pasak šių sluogsnių, šian
šneka apie Vilniaus krašto' Paskiausiaianglai sulaikė .gĮ } anglų kariuome-
prijungimą prie Lenkijos. teks ^susitikti kur
Ar ne geriau būtų lenkamo f*u"e gabenę kontrabandą
rūpinties apie tai kaip savo, _ , . ...
Varšuvą iš po griūvėsiu at i Laivai «""kytl Indijos van 
statyti? Jei lenkai vėl pra- denyne-
deda galvoti apie Lietuvos 
sostinės Vilniaus užgrobi
mą, tai reiškia, kad lenkų
tauta vėl darosi liguistai ne ■■--------- - -............ .....
pakenčiama “trouble , ma- ( yra nepagydomi, kad yra 
ker”. i įkirūs imperijalistai, ir kad

Gaila sugniužintos Lenki
jos. Taipgi gaila, kad lenkai

Vokietijai iš Indokinijos nors Kaukazo apylinkėse.
Vokiečiams esą svarbu už 

imti Kaukazo aliejų, medžio 
pramonę ir ūkio produkciją, 
nors tenka abejoti, kad ką 
rusai besitraukdami palik
tų.

Pranešama, jog šiuo me
tu Anglija koncentruoja sa 
vo kariuomenę šiauriniam 
Irane.

Debesuota ir galima 
taus. šaltoka.

istoriniai įvykiai jų 
nepamokina.

lie-

nieko

Japonijos specialus
atstovas
Washingtone

TOKIJO, lapkričio 5 d.- 
Šiandie Japonijos vyriausy
bė paskelbė, jog buvusį Ja
ponijos ambasadorių Vokie
tijai Saburo Kurusu siunčia 
WashingtOnan. Jis siunčia
mas “labai rimtos situacijos 
akyvaizdoje”, kad sudarytų 
geresnius santykius su Jun
gtinėmis Valstybėmis.

Vyriausybės atstovą? pa
reiškė, jog dėl Kurusu kelio 
nės susitarė Amerikos am
basadorius Japonijai ir 
sekr. Hull telefonu.

Kurusu, kuris Amerikoje 
pasaulinio karo metu buvo 
Japonijos konsulu, šiandie 
atvyksta Washingtonan spe 
cialiai misijai, kuries tikrų
jų planų kol kas nežinoma. 
Tepareiškiama tik t ek, kad 
jam esą pavesta būti speci
aliu Japonijos ambasado
riaus patarėju ir padėti su 
daryti geresnius santykius 
su Jungtinėmis Valstybė
mis.

Manoma, jog jam pavesta 
tartis su Amerika pasire
miant Japonijos spaudos pa 
tiektąja taikos formula, ku 
ri reikalauja, kad būtų nu
traukta parama Kinijai, kad 
būtų pripažintas Manchu- 
kuo ir atitraukimas Ameri
kos įtakos Oriente.

Išsklaidytos šeimos
Laiške rašoma:
“Dauguma lietuvių trem

tinių šeimų Sibire yra per
skirtos. Vyrai sukoncentruo 
ti vienoje vietoje, kai mote 
rys su mažais vaikais laiko 
mos skyrium.

“Lietuvės moterys, su ma

LONDONAS, lapkričio 5 
d. — Londono laikraštis Ex 
change Telegraph rašo, jog 
šiandie Vichy radio paskel
bė, kad Rusijos diktatorius- 
premjeras Juozas Stalinas 
pabėgo iš Maskvos j Kuibi

Jau daug anksčiau Į Kui
biševą išsikraustė visa so
vietų vyriausybė, bet Stali-

žais vaikais, siunčiamos jnas buvo pasilikęs Maskvo- 
prie sunkių miške darbų Į Je» kurią jis žadėjo iki pas- 
plačiose Sibiro giriose kutinosios ginti.

Taip pat Kuibiševe yra
užsienio diplomatija ir spau 
dos atstovai.

TORONTO, lapkričio 5 d. 
— Kanados laivyno minis
teris Angus MacDonald šian 
die pareiškė, jog nacių sub
marinai veikfk “prie Nc-r 
foundlando”. Juos esą gal
ina. pastebėti iš sausumos.

Newfoundlando artimiau
si krantai yra apie 1000 my 
lių nuo New Yorko ir tik 
apie 500 mylių nuo Maine 
valstijos šiaurinių pakraš
čių.

Šį pareiškimą jis padarė, 
kai spaudos atstovai paklau 
sė plčiau paaiškinti apie jo 
ankstesnį pareiškimą Kana
dos parlamentui, kad Kana
dos laivai nuskandinę jau 
ne vieną vokiečiu submari- 
ną.

Atakuoja visur
Pažymėdamas apie pasiro 

lymą nacių submarinu prie 
Newfoundlando, ministeris 
pridėjo, jog “aišku mes ata 
kuo j ame juos visur, kur tik 
galime surasti”.

Laivyno stebėtojai New 
Yorke pažymėjo, jog vokie
čių submarinai prie New- 
ofundlando veikia jau seno
kai.

Pereito karo metu Vokie
tijos submarinai būdavo vi
sai arti Amerikos krantų, 
kad radio pagalba galėtų 
pranešinėti saviesiems apie 
išplaukiančius laivus

Vokietijos moterys
geležinkelio
tarnyboj

STOCKHOLMAS, lapkričio 
5 d. — Vokietijoje šiuo me
tu ypač trūksta vyrų gele
žinkeliečių, nes beveik visi 
pašaukti arba kariuomenėn 
arba ginklų dirbtuvėsna. 
Todėl dabar naciai įsakė 
5,000 Deutscher Maedchen 
bundo narių eiti dirbti prie 
geležinkelių. Šią organizaci
ją sudaro mergaitės jaunes
nės, negu 16 metų.

Apie šį įsakymą Švedijos 
spaudai pranešęs vienas šve

“Visos moterys su pasiry 
žimu neša sunkiąją savo 
dalią, bet labai vargsta ma
ži vaikai, kurie, negaudami 
reikiamo maisto yra labai 
nusilpę ir daugelis jų serga.

Lietuviškas solidarumas
“Visų ištremtųjų lietuvių 

tarpe reiškiasi didelis soli
darumas ir nuoširdumas.
Pavyzdžiui, vienam kūkikiui 
sunkiai sergant, Sibire iš
blaškytos lietuvės ryžos net 
keliasdešimt kilometrų eiti 
kitan kaiman, kad gautų 
duonos kąsnį.

Daug lietuvių motinų 
maino su vietiniais klajok
liais paskutiniuosius iš Lie
tuvos išsivežtus drabužius, 
kad pasotintų alkstančius 
vaikus”.

Laiške taip pat prašoma
skubios pagalbos ir pažymi Sevastopolio ir Kerch uos- 
ma, kad lenkai jau senokai tus, kad tuo būdu sulaikytų smarkus artilerijos veiki 
gauną siuntinius, kai tuo bet kokias galimybes ru- j mas juos sulaikė ir padarė 
tarpu lietuviai dar labai ma aams iš pusiasalio pasitrau daug nuostolių.
žai. kti. i Pasak vokiečių, rusai pa-

_____________ __________ ... 1 naudoję 100 laivelių, kurių
WASHINGTONAS, iapkri- . bombanešiai ^tlvZdė 50 buvę nuskandinti« 0 kitf

g|o 5 d  šiandie Preziden- kie<;ių bombanešiai pravedi prįversti grįžti atgal.
to Roosevelto geležinkelie į***8 Maskv0Je ir Pranešimai iš Kryme
čiams atlyginimo komisija g , fronto pareiškia, jog rusai
pritarė pakelti algas 1,150,-1 Vakar, pasak nacių, toli- visur traukiasi, bet kartu 

— - ---- - mojo skridimo bombanešiai pripažįsta, kad Rusijos lai-
atakavę automobilių ir or- vynas ^Juodojoje jūroje su-

Naciai pasiekė
X*

Krymo pietinį 
pajūrį, praneša

BERLYNAS, lapkričio 5 
d. — Vokietijos karo vado
vybė šiandie paskelbė, kad 
vokiečių kariuomenė, sku
biai žygiuodama Kryme į
pietus, perėjo Yaltos kalnus I geležinkelįetis, kuris šio 
ir pasiekė pietini pusiasalio mia dienomia grįžo iš Vo 
pajūri tarp Sevastopolio ir
Kerch.

Vokiečių kariuomenei be
sivejant besitraukiančius 
rusus, Vokietijos aviacija 
be sustojimo bombarduojs

kietijos.

Sulaikė atakas
šiaurės fronte, prie Le

ningrado, rusai bandė perei 
ti Nevos upę, bet vokiečių

000 geležinkeliečių ir pažy 
mėjo, kad reikalui esant ga
li būti pakeltos krovinių laivių gamybos centrą Gor-
per gabenimo ir keleivinio > ki miestą, kuris yra 250 my 
susisiekimo kainos. lių į rytus nuo Maskvos.

darąs vokiečių kariuomenei, 
žygiuojančiai Sevastopolin, 
pavojų.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
PITTSBURGH IR APYLINKĖSE

VARDUVES
Lapkričio 2 d. įvyko D. G. 

Šv. Kazimiero parapijos 
D. G. kleb. kun. Magnaus J. 
Kazėno varduvės. Ta pro
ga suruošta mokyklos mo
kinių programa, kurioj pa
sirodė pradžios ir aukštes
nės mokyklos mokiniai ir 
dainomis sveikino savo ger
biamą kleboną, kuris tiek 
daug trūso ir vargo yra pa
dėjęs, kol suorganizavo tas 
mokyklas. Ne vien tik gerb. 
klebonui teko daug dirbti, 
kol mokyklos* buvo ikūrtos, 
bet' dar, daug ir šiandien, 
tenka rūpintis, kad tos mo
kyklos gražiai gyvuotų ir 
darydamos pažangą žengtų 
vis pirmyn ir pirmyn.

Tik gaila, kad atsiranda

Balius pasisekė puikiai, 
senesniuosius skaniai pavai
šino Šv. Kazimiero parapi
jos šeimininkės skaniu ku
geliu, o jaunieji linksmai 
pašoko prie puikios orkcs- 
tros, kuriai vadovauja mū
sų gabus parapijos vargo
nininkas Kazys Bazys.

Visų šventųjų šventė at
švęsta dideliu susikaupimu 
ir maldingumu. Gausiai, 
žmonės dalyvavo visose ba
žnytinėse pamaldose, ypa
tingai išreikšdami maldin
gumą už mirusias sielas, 
kurių šiandie tiek daug žūs- 
sta • > •

Jono pasikalbėjimas su Rautu
Kur eini?

iškilmingas Mišias, du kiti. 
jam asistavo. I

Po Mišių m-onsignoras Ja
mes Heir, atstovaująs J. E. 
Filadelfijos kardinolą, sutei
kė parapijai popiežiaus pri
siųstą palaiminimą ir per
skaitė du Laiškus sveikinan
čius parapiją ir jos klebo
ną: laišką Apaštališko De
legato iš Washingtono ir 
laišką minėto J. E. kardi
nolo Dougherty, po tam su
teikė palaiminimą švenč. Sa
kramentu. Gauta keletą svei 
kinimo telegramų.

Spalio 27 dieną 9 v. ryto 
buvo atlaikytos iškilmingos 
pamaldos, egzekvijos ir Mi
šios, už visus mirusius pa
rapijiečius. Pamaldas atlai
kė kun. klebonas, asistuo
jant kun. dr. K. Batučiui ir 
J. Degučiui. Per Mišias vie
tinis lietuviškos mokyklos, 
vaikų choras gražiai giedo
jo. Nežiūrint darbdienio 
žmonių susirinko gan aps
čiai. Spalio 29 d, liko atlai
kytos gedulingos pamaldos 
už a. a. mirusius kunigus: 
kun. Andrių Strupinską, ku
nigą Petrą Abromaitį ir ku
nigą Simą Pautienių, kurie 
savo laiku šioje parapijoje 
dirbo.

Po pamaldų buvo vietos 
provincijos lietuvių kunigų 
susirinkimas, aptarti šių 
dienų opiausius klausimus.

Koresp.
1 "■ —f • ............. ..

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Jei žmogus dėl savo ne- Smulkūs “Drauge” skelb’ 
doro gyvenimo užsispirs ne- mai nedaug kainuoja, bet 
tikėti, tai jo neįtikins ir ne-1 rezultatai esti geri. Bile ko
privers tikėti jokie įrodymai klu relka,u pasiskelbk ‘Drau 

go’ “Classified” skyriuje, 
toms turtus krauna.

brangiau užmokėsi už tikie
tą, tuo patogiau ir maloniau 
važiuosi. Tas reiškia, kuo 
daugiau padarysi gerų dar 
bų, tuo gyvenimas bus ma 
lonesnis ir patogesnis. Yra 
keleivių, kurie atlieka toli
mas keliones. Jie važiuoja 
dienas ir naktis. Dieną, reiš
kia, tie kurie yra apšviesti 
šv. tikėjimo šviesa. Tų gy 
venimas yra doras, akais 
tus, teisingas, ir jis duoda 
gerą pavyzdį savo artimui. 
O tie, kurie naktį važiuoja, 
dvasiška tamsybe; nieko ge
ro nemato, tik bedievystę, 
suktybę, klaidingumą, pa
nieką, skriaudas ir taip to
liau. Kaip nakties kelionė 
yra pavojingesnė ir bergž
džia dėl pasinaudojimo, taip 
bedievio gyvenimas yra dva
siškai tuščias ir pavojingas.

RAULAS: Kadangi paly
gini mūsų gyvenimą prie 
traukinio, tai ką reiškia, 
kad traukinys ateina prie 
stoties, vieni keleiviai išlipa, 
o kiti įlipa9

JONAS: Kieno gyvenimo 
traukinys sustoja, tas turi 
lipti laukan iŠ traukinio, nes 
jau jis prisiartino prie savo 
gyvenimo pabaigos, jis turi 
žengti į amžinastį, ten kur 
jis skubinos, per visą savo 
gyvenimą. 0 tie, kurie įlipa 
į traukinį yrą tie, kurie apei
na į šį pasaulį. J. V. S.

mis spalvomis, ir motyvais 
mūsų liaudies meno. Bažny
čios prieangy vitražuose 
matome įamžintus herbus — 
Vytį ir Gedimino stulpus. 
Jauku ir malonu atsirasti 
tokioje bažnyčioje — kiek
vienas lietuvis pasijaučia at
siradęs lietuviškoje bažny
čioje.

Spalio 26 d. Si parapija 
iškilmingai minėjo savo auk 
sinį jubiliejų, 50 metų nuo 
jos įsteigimo ir pastatymo 
bažnyčios. Iškilmėse, be ki
tų svečių, dalyvavo šioje pa
rapijoje gimę ir krikštyti 
šie kunigai: kun. Juozas 
Čepukaitis, Filadelfijos lie
tuvių parapijos klebonas, 
kun. Juozas šukeviciuš ir 
kun. Juozas Gaudinskas — 
pirmas lzĄike toje dienoje

ir net stebuklai.RAULAS: Jonai, koks y- 
ra mūsų gyvenimo tikslas 
žemėje?

JONAS: Labai gražus ir 
tikslingas yra mūsų gyve 
nimas, jeigu žinai kodėl gy 
veni ir kur eini. Panašiai, 
kiekvieno keleivio tikslas y- 
ra pasiekti paskirtą vietą. 
Taip kiekvieno krikščionio 
yra tikslas dangaus karalys
tė.

RAULAS: Kadangi tiek 
daug yra įvairių gyvenimų, 
kaip kiekvienas galės at
siekti jį?

JONAS: Ar esi važiavęs 
traukiniu?

RAULAS: Taip ir dar
daug kartų.

JONAS: Pastebėjai kaip 
greitai bėga gamtos vaizdai 
pro langą: upės, miškai, kal
nai, namai, laukai, miestai. 
O kaip atvažiavai į savo 
paskirtą vietą, kur tie daik
tai paliko, kurie, regis, pra
bėgo pro traukinio langą? 
Pasiliko toj pačioj vietoj, 
kur jie buvo, tiktai tu sė

joj. Vajus tęsis tik šį j dėdamas traukinyje prabė- 
mėnesį. Tad visi kviečia- gaj juos Suprask, Raulai, 

kad traukinys yra mūsų gy
venimas. Kiekvienas norė
damas važiuoti traukiniu, 
privalome nusipirkti bilietą 
(tikietą). Suprask, kad bi
lietas yra mūsų darbai. Juo

žiemai artinantis, kaip 
kas metai, taip ir šįmet,

tokių tėvų, kurie nesupran- prasidėjo “anglių vajus ’ 
ta mūsų klebono didelių pa- Tam vajui Hahn Furniture 
stangų, kuric3 yra dedamos Co. padovanojo $85 00 ver- 
vien tik dėl jų vaikų — tės “Poilsio kėdę,” kuri bus 
paneigia tas katalikiškas — išelista laimikio būdu. Tuo 
?ietaviškas mokyklas ir lei-, tikslu yra pagamintos lai
džia savo vaiki n į svetimas mėjimų knygutės, kurias 
vadybines mokyklas, ku- galima gauti pas parapijos 
tiese jie jjegird1 nei žodžio komiteto narius ir kleboni- 
apie Dievą, nei tautą . . .

Šv. Kazimiero pradžios ir 
aukštesnės mokyklos moki
niai , supratę savo D. G. 
klebono dedamas pastangas 
jų gerovei, labai gražiai, 
jo varduvių progą pagerbė, 
prašydami Aukščiausiojo 
per Šv. Magnaus užtarymą, 
kad dar per daug metų 
duotų sveikatos ir energi
jos vadovauti toliau Šv.
Kazimiero mokykloms.

Programa buvo viena 
gražiausių. Labai gražiai, 
sesučių praneiškiečių išmo
kyti mokiniai, atliko savo 
užduotis.

Gražu ir linksma yra, 
kuomet šv. Kazimiero mo-
kykloj, sėslių pranclškie- ,,iąjį, papraSyti j0 Bugrą. 
čių rūpesčių ir pastangomis, Jjati pagauliu, laiką ir už. 
vaikai yra Išmokinami, ne šaluaiomg žil4inis tįk8ji. 
vien tik dvasinių ir moksli
nių dalykų, bet dar ir tau
tiškų: dainų, šokių ir kitų

mi, platinti laimėjimų kny
gutes ir dalyvauti tos pui
kios dovanos laimėjime.

Įamžintas Lietuvos 
valstybės ženklas DR. VAITUSH, OPT.

gražių dalykėlių.

Kaip teko girdėti, kad 
šįmet keturiasdešimts va
landų atlaiduose, kurie 
įvyks lapkr. 28, 29, 30 dd^ 
dalyvaus žymus pamoksli
ninkas misijonierius ir Ma- 
rianapolio kolegijos prof.
kun. dr. Adomas Morkūnas. Shenandoah, Pa. — Iš vi 
Visi iš anksto kviečiami : sl< Shenandoah bažnyčių - 
dalyvauti tuose atlaiduose, | lietuvi,i Sv- Jur«io I“™!*- 
pasiklausyti puikiu pamok- iinS mūr0 bažnyčia didžiau- 
slų, pasistiprinti ' daugiau sia ir Peniausia. Ji yra 
savo sielos reika’use. pasi- ^as ženklas, kad čia dau- 
melsti parščiau į Aukščiau- 8iau8ia lietuvių gyvenama.

ši bažnyčia 1940 m., da
bartinio kunigo klebono J. 
Karaliaus rūpesčiu liko gra
žiai iš vidaus atnaujinta. 
Navą puošia dideli religinio 
turinio paveikslai su lietu
viškais užrašais, sienos da
žytos skoningai lietuviško-

LTETUVI8 
AKTŲ GYDYTOJAS 

SPECIALISTAS

mą

Būkite malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vien* por* *Klų vinaiu g-y 
venlmut. Saugokit Ja*, leisdami 
Ifteksamlnuotl Jas modernl&ktauel* I 
metodą, kurta reglllmo mokslą, ,

gali sutelkti 
•1 METAI PATYRIMO

pririnkime akiniu, kurie pabaliu* 
vis* aklu įtempimu.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-toa
telefonas CANAL 0523 — Oblcago 

OFISO VALANDOS
Kasdien 8:00 a. m. Iki 8.80 p. m 

Treč Ir Oefit; 9:80 tu m. Iki
’•«<* o m

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mingai už 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3409 S. Halsted St.
DEL RADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:
YARDS 3088

ADVOKATAI

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

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

Whilney E. Tarutis
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
3133 SO. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo l-mos iki 8-toa
V&l y fi R

Tel. CALumet 6877 
134 NO. LA SALLE ST., 

Room 2014 Tel. State 7572

Tel. PROspeet 3525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Avė. 
Chicago, HL

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M. 
3147 S. Halsted St, Chfcago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet. 
Telefonas; ClCero 4275

Tel. YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12 

šeštadieniais: 11—12 ir 7—9
Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.

3343 So. Halsted Street

Tel. CANal 5969
UR. F. G. WINSKUNAS j)r Walter J. Phillips

TYTTTTOTZ1T A V A KTTY aTID/imlI

z
-f - i

Puikiai pasisekė kaukių 
balius, kurį rengė parapijos 
komitetas ir kitos veikian
čios draugijos. Daug atsi 
lankiusių su įvairiais - įdo
miais kostiumais, margino 
publiką. Už puikiausius 
kostiumus buvo duodamos 
dovanos. Pirma dovana 
teko “Stalinui,,” ku/iuo bu
vo Jurgis Žilinskas; antra 
dovana — “Riešutų Kara
lienei,” kurios vardo nete
ko sužinoti; trečia dovana 
— “žydeliui,” kuriuo buvo 
Alice Stanikaitė.

Praėjusią savaitę, per ne- 
I atsižiūrėjimą buvo įvykusi 
Vaida. “Maironio” chorui 
tr.dovauja muz. Kazys Ba- 
2 y s. Chorui, pirmininkauja 
Vladas Chinikas

gflvlrl 80 metu praktikavimo aklų 
taisyme Ir gydyme

gerai pritaikinti akiniai 
pataisys kreiva* akla, trumparegyste 
tr tollregyste;
palengvins aklų Jtemplm*, prataJint 
galvos skaudėjimų, svaigimą Ir aklų 
kar8t|.

MODERNIAKIAVSI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BODAI 

RpeclalS atyda atkreipiama | valkų
akla
akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 

VALANDOS:
10-tos Iki 8-tos valandos kasdien. 

Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
Tek YARDS 1373

Mix Lemon Juice

AT HOME 
£ TO RELIEVE

RHEUMATIC PAINS
Money Back—U This Recipe Failą 

Oooa nem traveli (ut—many ofthe thou- 
unda of folks who no* take lemon J u tee 
for rheumatic pain—have found that by 
adding t*o tablespoonfula of Allenru to one 
tableepoenful of lemon Julee ln a (laas ef
*ater. they get faster relief for the achea 
and pains eaused by rhetimatlstn, lumbago.

Il s no surprlse either, for Allenru ls a 1> year old formula to relieve rheumattc 
anhes and pains ln fact—If lt does not help 
—your money back. What could be falrer? 
Oet Allenru lodą, at any live drugglat Only 
SS centą—Do lt No*.

cheese

fooJ that’s digestible 

qs milk itself I
SPREADSI SLICESI TOASTSI 
' MELTS FEUFECriY! r

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
fel. OANal 0188

OR. S. BIEŽIS
Rm. 6958 Bo. Talman Avė.
Raa TaL GROvekUl 0017 
Offtea teL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS H OHIRUROAB

VaL: 2-4 ir 7-8 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliom* eneitaro*. 
2423 W. Mfcrquette Road

GYDYTOJAS 4E OHIRUROAB
2201 West Cermak Rd. 

Valandos: 1—8 popiet Ir 7—8 v. v 
REZTDENC1JA:

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPnblic 7868

ICKLE ?
TSAOt

Soofhe thst throat tlckle whlch come. from a 
congh due ra a cold! Qnick—get a Smith Bros. 

Cough Drop. (Black or Menthol—5<.)

Smith Brds. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raiiea fhe retiitance of 

muroui membranai of noae and throat ra 
cold infectiona, when lack of resiat- 

aace 1a due to Vicaouo A de&ciency.

CONRAD
Fotografas

Stadija Įrengta pir
mos rdftlfc.a su mo- 
dernlftkomts ullal- 
domlr Ir Hollywood 
Ivlesomta. Darbas 
Garantuotas.

420 W. 63rd Street
Tei.: Biznio • ENGIevrood 5883 

Rot: • ENGIevrood 5840

GR. STRIKO
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nao 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak 
Nedaliomis pagal sutartį.

Office teL TARde 4787 
Nansi) tol. PROapect 1888

Ofiso tol.: VIRginia 0038 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiao vai.: 1-3 Ir 6-8:30 P. M., 
šeitadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet, 

Trečiadieniais pagal autartį.

PHYSICIAN AND SURGEON
2158 VVest Cermak Road 

Ofiao taL OANal *84*
Ofiao VaL: 1-4 ir 7—9

TraMadlsnlsU gagai aatartfcM, mBSk aiM----
TaL YARda SM8

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Btraot

vaL: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefofnafl; HEMIock MO

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAIS B CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 Iki • 

Nedėliomia pagal sutartj

Telefonas CANal 4798

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St 
Ofisas virš Boehm’s Drug store

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ir pagal sutartį.

Ros, telefonas SEEley 0434.
TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat Ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

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

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

Tat YARda 69H.
Rak: KENvrood 6107

DR. A. J, BERTASH
GYDYTOJAI B CHIRURGAS

Ofiao vai. nuo 1—8; nua 8:98—8:38
796 VVest 39th Street

TaL OANal 0257
Ras. tai.: PROspeet 665

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street 

BaridaneOa: 6600 Ba. Artesian An
VALANDOS: U v. ryto iki 8 sopia 

f iki B vaL rakan.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir ano 7—9 vakare 

Tsinci pec*' .otarH 
Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

Nuo 7 iki 8:30 ▼. vakarais 
ANTRAS OFISAS 

2017 8. VVestern Avė.
TeL Canal 7171

Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

Ofisą TaL:
VIRginia 1888

DR. RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest Sfitta Street 
LIGONIUS P&HMAi 
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. Ir Bekmad. tik inisltarlua.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-troa lnboa)
TeL MIDway 8880 Chicago, OI 

0FI8O VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nno 2 iki • 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak. 

Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto.

"dr. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS nt CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARda 0994 

Rez. Tel. KENvrood 4300
VALANDOS
Nno 10-12 t. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedaliomis nno 10 iki 11 vai. dieną

TELEFONAI:
Office: HEMIock 5524 
EMERGENCY: call MIDway 0001 
Rea.: HEMIock 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2408 We.t 6Srd Street

4
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Sveikata - Brangus Turtas
Rašo Dr. Račkus. 1853 W. 35th St., Chicago. 

VĖDINKITE KAMBARIUS! kvėpuoti tik tyrą orą, kad
išvengti ligos.

Tyras oras yra sveikatai 
svarbiau nei maistas ar ši
luma.

šeimininkės, saugokit sa
vo mielos šeimynėlės svei
katą ir kasdien išvėdinkit 
kambarius. Ypač miegamie
ji kambariai privalo būti

0-

Rudens metu, kai lauke 
yra darganota ir šiurpu, 
žmonės daugiausia gyvena 
užsidarę kambariuose. Daug 
kas bijosi “ciongo”, kiti tau
pumo sumetimais kad šilu
ma neišgaruotų, uždaro kam 
barių langus aklinai. O tai
yra klaida. Gyveną tamp-
.... , , . gerai vedinaminai uždaruose kambariuose ° 

žmonės savo sveikatą nai
kina.

Visi žino, kad be oro žmo
gus negali gyventi. Jokia 
gyvybė negali gyvuoti be 
oro; net ir žolynas be oro 
ilgainiui žūsta. Bet ne visi 
supranta, kad alsuojamas o- 
ras tampriai uždarytame 
kambaryje genda. Išalsuo
tame ore deguonio (oksige- 
no) kiekis sumažėja, o an- 
gliarūkšties (carbon dio- 
xide) kiekis padaugėja. De
guonis teikia gyvybę, o an- 
gliarūkštis yra nuodingas 
žmogui elementas. Kai al
suojamam ore atsiranda per 
daug “carbon dioxido”, tai 
tokį orą kvėpuoti yra ne
sveika, o kartais net ir la
bai pavojinga.

Daktaro atsakymai 
į klausimus

Atsakymas D. T. — Taip. 
Terpentinas yra stiprus 
vaistas, bet be gydytojo pa
tarimo yra rizikinga varto
ti, nes gali labiau pakenkti 
nei pagelbėti. Tad atsargiai.

Atsakymas J. G. — Tams
ta guodiesi ir prašai pata
rimo kaip pasigydyti, kad 
tamstą dažnai “riemuo” ka
muoja. Laikinai palengvins 
skausmą “baking soda.” Bet 
jei tamsta turi ligą vadina
mą “ulcus duodenalis”, tai 
reikia stropiai gydytis po 
gydytojo priežiūra, nes il
gainiui yra pavojus gauti 
vėžį skrandyje.

Atsakymas P. č. — Tams
ta savo laiške sakaisi, kad

Sugedusį orą kvėpuojan- J jautiesi sveikas, energingas

^4

>

tis patampa neatydus, jis 
dūsta, jam galvą skauda. O 
jei oras kambaryje yra per
daug sugedęs, tai žmogus 
svaigsta ir alpsta. Kai mo
kyklos kambaryje alsuoja
mas oras sugenda, tai pasė
kos pasireiškia šiokios: mo
kiniai pasidaro neramūs, 
pikti, negali aiškiai minty
ti, atmintis susilpnėja ir ne
gali tinkamai mokintis. Už
tai mokyklose kambariai y- 
ra dažnai vėdinami.

Daug žmonių nusilpsta, 
patampa išblyškę, netenka 
apetito ir sirguliuoja todėl, 
kad negana gauna tyro oro, 
kad gyvena ir miega nevė
dinamuose kambariuose.

Tyras oras stiprina žmo
gaus kraują. Netyras, suge
dęs oras silpnina kraujo at
sparumą prieš ligas.

Rudens metu labiau viso
kios ligos siaučia. Ypač slo
gos, džiova, pneumonija ir 
kitokios plaučių ligos labiau 
prie žmogaus kabinasi ru
dens bei žiemos metu. O tai 
todėl, kad orui atvėsus, žmo
nės mažiau gauna saulės 
spindulių, mažiau gauna ty
ro oro, daugiau būna tvan
kiame kambaryje.

Ligoniams svarbiausia 
gauti pakankamai tyro oro, 
kad pasekmingiau sveiktų.

Sveikiems labai svarbu

PONAS PILVAS
KAIP DABAR GYVENA PRANCŪZAI. APIE KĄ JIE 
DAUGIAUSIA KALBA.

Apie ką daugiausiai da
bar skaitytojas galvoja? 
Žinoma, apie karą, apie nau
ją kino žvaigždę ar apie ką 
nors į tai panašu. Pran
cūzas šiandien apie tai ne

daugiau veikius, o prancū
zas pasyvus, pripratęs prie 
lengvo, patogaus ir neištai
gingo gyvenimo. Tatai jam 
ir padėjo pralaimėti karą. 
Jis bijojo prarasti santau-

galvoja, jo visas galvojimas, pas, bijojo rizikos, ypač kad 
nukreiptas į maitinimą. Tai jis nieko geresnio nesitikėjo

ir stiprus, tik retkarčiais 
diegliai perveria krūtinę, ir 
vėl viskas gerai. Tie dieg
liai krūtinėje gali reikšti 
paprasti gazai, arba širdies 
liga vadinama “angina pec- 
toris,” o gal kas kitas. Ge
riausia tai patikrinti savo 
širdies stovį bei visą savo 
sveikatą pas gydytoją. Da
bar dar nepervėlu. Pradžio
je širdies angina galima pa
gydyti, bet kai toji liga įsi
senėja, tai baisius skaus
mus reikia kentėti ir pagy
dyti jau maža vilties. Tad 
patariu ir perspėju nedels
ti.

Kas gėdisi viešai išpažinti 
savo tikėjimą, tas jau ne 
krikščionis.

DOCTOR’S AMAZMG LIQUID
GREAT SUCCESS FOR v

SKIN TROUBLES
(extemal!y caused)

PRAISED 
FROM 

COAST 
TO

COAST!

No matter what vou’ve tried with.ut 
aucceaa for unsightly surface pimplee, 
blernlahes and aimilarskin irritations, 
here's an amazingly aucceaaful doc- 
tor’a formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—which quickly relieves 
itching sorenem and starta rieht in to 
help nature promote KAST nealing. 
80 yeara continuous aucceaaI Let 
Ztmo's 10 different marveloualy effec
tive ingredienta help YOUR akin. 
Alau ointment form. Severe caaee 
may need Extra Strength Žemo.

ZflMosfMIDDU-AGE"Women
38-52 Years 

Suffer Distress At This Time!

If this period in a woman's life 
makes you cranky, restless, 
nervous, irritable, tired, blue at 
times, suffer weakness, dizzi- 
ness, hot flashes, distress of 
“irregularities”—

Start at once—try Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com
pound. It’s one medicine you 
can buy today made especially 
Jor womcn—it helps relieve 
distress due to this functional 
disturbance. Lydia Pinkham’s 
Compound has helped hun- 
dreds of thousands of women

to go FiT^ling thru trying “mid- 
dle age.”

Taken regularly—Lydia 
Pinkham’s Compound helps 
bui d up resistance to such an- 
ncying symptoms that may be- 
tr; / your age faster than any- 
thi ig. Also very effective for 
younger women to relieve* 
monthly cramps. Follow label 
directions. WORTH TRYING!

prasideda nuo pat ryto, kai 
jis mašinališkai atsiverčia 
rytinės laidos laikraščio 
antrąjį puslapį ir atydžiai 
perskaito maitinimo žiny
bos skyrių, o tik po to jis 
pereina į mirimų, vietinių ži 
nių skyrius ir tik tada vis
kuo nusivylęs atverčia pir
mą puslapį ir nuobodžiai 
skaito vyriausiųjų įstabų ir 
karo korespondentų prane
šimus. Kažkur, Rusijoj, ka
riuomenė stumiasi 35 kilom, 
pirmyn per dieną. Ar gi tai 
greitis šiais apakusios di
namikos laikais? Žinoma, 
ne-tiek žmogus pėsčias nuei
na. Ir taip prasideda nuo
bodi prancūzo diena.

Po to, jis eina su krep
šeliu rinkon. Uodegos, par
davėjų nemandagumas jau 
taip kasdieniškas dalykas, 
kad jis ginčijas tik taip 
sau, žinodamas, kad tai ne
pakeis įsivyravusios mados: 
pardavėjas nustojo šypsotis 
į pirkėją, tai pirkėjas šyp
sosi iki, žinoma, kantrybė 
trūksta. Parėjęs namo pa
sigiria, kad pardavėjai da
bar malonūs kaip kalėjimo 
vartai. Per pusryčius pati 
į besiraukantį vyrą prakošia 
per dantis: Dabar, priete- 
liau, nėra ko 
džiaugtis, kad tai gauni. 
Žiemą pirštus aplaižysi. Vy
ras, kartais kalbėdamas, 
kartais ne, pabaigia valgyti 
ir tada užsisvajojęs pasa
ko: Ak, kad dabar bent ka
vos puodeliukas . . . Žino
ma, ne valstybinės — su 
šmoteliu cukraus ... Po to, 
pasirausęs kišenėse: Galop, 
kad bent padori nuorūka ... 
Moteris čia atsigriebia: Kad 
būčiau valdžia, tai aš visai 
taboką panaikinčiau ir tt.

Skaitytojas mato, kad čia 
eina kalba apie vidutinio 
mieščionies tipą. Jis čia 
būdingiausias. Amerikietis

iš jo.
Popietė, daugiausiai ski

riama atsiminimams ir, ži
noma, apie tai kaip ir kur 
kas gerai pavalgydavo, ko
kio vyno išgerdavo. Ir pa- 
sakojimasi su tokiu užside
gimu ir su tokiomis viliojan 
čiomis smulkmenomis, kad 
klausydamas tikrai užsima
nai valgyti. Ir taip visur 
namuose, kavinėse, parkuo
se, gatvėse . . . Visur suvar
žymų ženklai: moterys
stengiasi būti elegantiškos 
su gremėzdiškais medžio 
batukais, kurie kartais nu
stojusiose judėjimo gatvėse 
kažkaip klaikiai terška.

Moteris visais laikais ir 
visokiose sąlygose stengiasi 
gražiai atrodyti. Aš niekad 
neužmiršiu tos ispanų pabė
gėlės, kuri eidama per Pi- 
rinėjus taip sudėvėjo batu
kus, jog žengė kruvinom ko
jom per plonai mietse pas
nigtą sniegą, bet išsiėmus 
paišelį raudonino lūpas . . .

Kaip likti elegantiškai da
bar, kai visa aptiekoriš- 
kais kiekiais skirstoma? 
Suvaržymai paprastai eina 
palaipsniu. Išpradžių, saky
sime, buvo laisvai pardavi
nėjamos skepetaitės: mote
rys pradėjo siūtis ‘ sijonė
lius susiūdavo, dvi skepetai- 
ti. Po to, ir tai suvaržė, 
bet nesuvaržė kaspinų, ir 
— pasirodė sijonėliai ir net 
bliuzkutės iš kaspinų pasiū
tos. Kits dalykas — koji
nės. Nuogos blauzdos, ypač 
pavasarį, kol nenudegę, o jei 
dar juodais gyvaplaukiais 
apaugę, net jei ir gražiai 
nuaugę nieko savyje patrau 
kiančio neturi. Ar tai rei

kia sakyt moterims? Jos 
gerai žino, kas jas gadina.
Prasidėjo blauzdų dažymo 
gadynė. Neapsieina ir be 
fantazijų. Jos žino, kad ko
jinės didelis liuksas. Telie- žiūrovai šaukia: Tai būtų 
ka padaryti siūlė, ir kojinė-j bif stekų! . . . Ktas numurma

lų ir rūko cigaretes — salė 
reaguodama ūžauja: Šie 
restrikcijų dar nežino! Ki
tose raiti kovbojai vaikosi 
tūkstantines galvijų bandas.

ta. Negana to — teko ma
tyti ne tik nuteptą siūlę, bet 
paleistą akį,' kad tikriau 
atrodytų!

Vakarienei ta pati kalba, 
kaip ir pietums. Po jos ret
karčiais einama žiūrėti fil- 
mos, kurios esti arba daug 
ankstyvesnės datos, kai

lyg į šalį: Keista, ten, Ame
rikoj, — ten arba dangorai
žiai, arba arkliai ir galvijai 
— vis tas pats ir tas pats. 
Ir taip baigiasi diena, kur 
ponas pilvas kiekviena pro
ga ir kiekvienu momentų 
neleidžia savęs užmiršti: 
jis primena nuolatos savo

nieks apie suvaržymus nei Į esim4> ir kas svarbiausia, 
arba amerikoniš- kad tos rūšies kalha> kaiP 

žmonės sėdi
nesvajojo, 
kos. Vienose 
prie apkrautų valgiais sta-

duona niekad nenusibosta.
J. Aistis.

DAUGIAU ŠVIESOS! GERESNE ŠVIESA!
MAŽESNES ELEKTROS BILOS!

Gausite 100% daugiau šviesos vartojant “FLUORESCENT” šviesą — ir 
Jūsų Elektros Bilos Sumažės Per Pusę!

"FLUORESCENT" ŠVIESOS 
NEABEJOTINAI APSIMOKA U2 SAVE

Virtuvinė
sviesa -

- $8.75, 
pilnai įrengta

Don’t deipair 
of relief from 
terribie Arthri- 
tii achea or 
aini. The 

W Colloidal 
ized Sulphur 

■ eanules calledraukytis-

ARTHRITIS

300,000 Klausosi!

Don’t 
gi ve 
up 
hope

come relief in 
Arthritl. due 
to Sulphur de- 
ficiancy. Small 
daily cost. Mon
ey back if uo 
relief after SO 
dayt’ doaajje. 
Begin taking 
TODAY.

Leiskite Mums Įrengti Gražius Moderniškus “FLUORESCENT” Šviesos Įtaisy
mus Jūsų Namuose ar Jūsų Biznio Vietoje.

Specialės Kainos Krautuvėms ir Tavernams)

CHERN FLUORESCENT LIGHT CO.
1900 So. Union Avė................................ Phone: Canal 2183

YourDnyjiĮsthąjSULPH^ęAPS

Murina aoothes, cleanses and refresbes 
irritated, reddened membranes caused 
bv head colds, driving, yyinds, movies, 
close work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

Klausykis ir Tamsta!

ŠALTIMIERO

RADIO PROGRAMŲ
WHIP —10 vai. 1520 kil. — WHIP

Sallimieras Radio 
Atfverfisers

6912 So. Western Avė. 
Telephone: PROspect 4050 

“The Lithuanian Honr”

Daily —10:00-ll :00 A. M.

SU: *.................................................
• Kaimiečių Kapelija.
• Florutė (Lakštutė) Balaiutė.
• Baronas Burbulis ir Jo Frentas 

“Challia”.
• Liūliuojančios Lietuvaitės.

• Dingusių Asmenų Paieškojimas.
• Mūsų Gyvenimas, su Adv. Chas. 

P. Kai.
• Pilietybės Pamokos.

• Nasturtų Dainos.
• Lietuviškas "Bam Dance”.
• Jonas Perėdna.

Pasirūpinkite DABAR Užsisakyti Gražių 
LIETUVIŠKŲ SVEIKINIMŲ 

KALĖDOMS!
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Šie įvairių spalvų Kalėdų sveikinimai, 21 iš viso — 14 lietuvių kalboje 
jr 7 anglų kalboje — šiomis dienomis buvo atspausdinti, sudėti į dėžutes ir iš
siųsti “Draugo” ir “Laivo” skaitytojams.

Šiame “Draugo” Kalėdinių kortelių rinkinyje visi sveikinimai yra skir- 
• tingi, ypatingo stiliaus, vaivorykštės spalvomis spausdinti, gražioje dėžutėje 
sudėti, ir visais atžvilgiais katalikiški. Tai bus pirmas sykis, kad kokia nors 
lietuviška įstaiga tokius puikius ir stilingus Kalėdinius sveikinimus yra at
spausdinus lietuvių visuomenei.

Atsiminkite - 21 KORTELIŲ už . . .

Siųskite Jūsų užsakymus tuojaus sekančiu adresu —

"DRAUGAS“
2334 S. Oakley Avė.

ŽŠ*S5:

. $1.00

I//

Chicago, III.
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• Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne-

Srašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
edakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 

raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.

lietuvių katalikų dienraščio “Draugo” rėmėjams lr skaitytojam* 
Siunčiu sveikinimu* tr geriausius UnkejlmuaF

JSsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodama* 
asla Įvairius katalikams (domius dalykus, bet nurodo tikėjimo tl» 
DM, gina lr saugo las nuo amAnoJo Išganymo priešų.

DaugaKopal tapadauglja jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai-

44 AMLETO GIOVANNI OlOOGMAML 
Laodloea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Ką sako buvusieji rinkimai
Iš praėjusio antradienio rinkimų aišku, kad visuome

nės nuotaika dabartinės vyriausybės politikos atžvil
giu nėra pasikeitusi. Nors tai nebuvo prezidento ir kon
greso rinkimai, tačiau ir iš lokalinių rinkimų paski
rose vietose prie tų išvadų galima prieiti. Pakanka čia 
suminėti dviejų didmiesčių — New Yorko ir Chicagos 
rinkimų davinius. New Yorko miesto galva trečiam 
terminui išrinktas dabartinės administracijos didelis 
šalininkas La Gųardia, o Chicago į vyresnįjį teismą iš
sirinko demokratų remiamą koalicinį teisininkų sąra
šą. Tuo būdu didmiesčiai, kaip ir praėjusiuose (1940 
m.) rinkimuose, tebestovi už prez. Roosevelto ir vidaus 
ir užsienių politikos liniją. Galima numanyti, kad tas 
nusistatymas nebus žymiai pasikeitęs ir tada, kai ateis 
kongreso rinkimai.

Neturėtų trukdyti šelpimo
Daug kartų buvo kreiptasi į Didžiosios Britanijos 

vyriausybę, kad ji netrukdytų šelpimo darbo vokiečių 
pavergtuose kraštuose. Ligšiol į tuos prašymus nedaug 
dėmesio tekreipta. Keliolikoj valstybių badauja, žiemai 
užėjus, kenčia šaltį milijonai vaikų, moterų ir senelių, 
tačiau neprileidžiama teikti jiems pašalpą. Tai nežmo
niška, žiauru.

Pastaromis dienomis buvo sulaikyti maisto ir medi
kamentų transportai net į tą Prancūzijos dalį, kuri te
bėra nepriklausoma. Sulaikyta be jokio pagrindo. Jei 
tas ir kiti maisto, drabužių ir medikamentų transpor
tai būt pasiekę savo kelionės galą, ne vienam tūkstan
čiui žmonių gjhrybė būt buvus išgelbėta.

Tikrai būt gera, jei bent šio krašto vyriausybė tuo 
atžvilgiu laikytųsi žmoniškesnio nusistatymo.

Taip negražu
Kai prieš pora dienų Didžiosios Britanijos ambasa

dorius lordas Halifax lankėsi Detroito mieste, moterys 
į jį metė kiaušinius ir daržoves. Jos taip dariusios iš 
piktumo, kaltinant, kad anglų ambasadorius dedąs daug 
pastangų įtraukti Jungtines Amerikos Valstybes į ka-

Nors ir taip būtų, vis dėlto taip negražiai ir nekul
tūringai elgtis netinka. Tokiais įsišokimais situacijos 
nepakeisi. Jie, paprastai, priveda prie visai priešingų 
rezultatų.

Jei turimas koks nusistatymas prieš ar už, galima 
jį demonstruoti kad ir prieš svetimos valstybės atstovą, 
bet tam yra kitokios priemonės. Kultūringi žmonės 
savo balsui reikšti naudoja ne laukines, bet kultūrin
gas priemones.

Knygų savaitė
6i savaitė yra katalikiškųjų knygų savaitė. Jos tiks

las yra, kad užinteresuoti plačiąją Amerikos visuome
nę katalikiška  ja literatūra, kuri yra turtinga ir Įvairi.

Tai labai svarbus sąjūdis.
Šiais laikais įvairias knygų parduotuves užkariavo 

pigiausios ir šlykščiausios rūšies knygos, priešdorovi- 
niai žurnalai. Geroms, katalikiškoms knygoms, rim
tiems, moksliškiems žurnalams nedaug kur besuran- 
dama vieta.
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Taip yra dėl to, kad patys žmonės gaudo pigios ver
tės literatūrą. Tą žmonių palinkimą išnaudoja įvairūs 
biznieriai — jiems duoda tai, ko nori, visai nepaisant 
to fakto, kad priešdorovinė literatūra yra nuodai, pa
žeidžia visuomenės, ypač jaunimo dvasinį sveikatingu
mą.

Pirmoje vietoje katalikams reikia atkreipti į tai kuo 
rimčiausio dėmesio. Jei šiandien jų namuose nesirastų 
katalikiškų knygų, žurnalų ir bent vienas katalikiškas 
laikraštis, tai iš jų, katalikų, pusės yra didžiausias ir 
tiesiog nedovanotinas apsileidimas.

Jau laikas yra apvalyti savo namus nuo bedieviškų 
ir priešdorovinių šlamštų, jų vieton įsigyti rimtos ir 
šaunios katalikiškos literatūros. Kai bus didesnis tos 
literatūros pareikalavimas, tada ir parduotuvės pradės 
apsivalyti nuo visokio brudo ir daugiau spausdins ge
ros literatūros.

Ir mes, lietuviai katalikai, permažai rodome rimtes
nio susidomėjimo katalikiška knyga. Tad, ir mes per 
šią savaitę pasistengkime praturtinti savo namų kny
gynėlius katalikiška literatūra.

Karo aukos
Vėliausiomis ir apytikromis žiniomis šiame Europos 

kare užmuštų, sužeistų ir belaisvėn paimtų yra: So
vietų Rusijoj — 2,585,000 karių ir 230,000 civilių žmo
nių; Prancūzijoj — 2,365,000 karių it 15,000 civilių; 
Lenkijoj — 1,675,000 karių, 250,000 civilių; Vokieti
joj — 1,282,000 karių ir 15,000 civilių; Italijoj — 252,- 
000 karių; Belgijoj — 230,000 karių; Jugo-Slavijoj — 
225,000; Olandijoj — 160,000 karių; Didžiojoj Brita
nijoj — 134,000 karių ir 100,000 civilių žmonių.

Kaip matome iš šių statistikos duomenų, anglų ka
rių, nors jau kariaujama su virš du metai, žuvusių ir 
sužeistų yra mažiausia. Į nelaisvę taip pat nedaug tėra 
paimtų.

Taip yra dėl to, kad anglai dar neturėjo progos saus- 
žemy tiesioginiai su savo priešu susitikti. Ligšiol jie 
tik gelbėjo kitoms tautoms grumtis au Vokietija. Ki
tas, žinoma, anglų karo aukų vaizdas bus, jei kada 
teks jiems tiesioginiai susitikti su priešų jėgomis. Tuo 
tarpu, kaip matome, Anglijos karo jėgos dar nėra iš
eikvotos. Jos laikomos rezerve. Ir tai, pridėjus Ame
rikos stiprią paramą, beveik neabejotinai nulems ka
ro laimėjimą.

Abu tokie...
“Garsas” rašo:

“Boįševikai net didelio pavojaus prispausti dar ne
prisipažino, kad jie padarė klaidą puldami Suomiją, 
Rumuniją, sunaikindami nepriklausomą Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. O tas neabejotinai būtų sustiprinęs jų 
poziciją demokratinių šalių tarpe. Bet bolševikai ty
li. Tas rodo, kad jie toli gražu dar nėra atsižadėję 
savo agresingų planų prieš kitas šalis. Kuo jie tada 
skiriasi nuo nacių? Ir vieni ir kiti yra taikos ardy
tojai, svetimų tautų ir valstybių smaugikai.”

Tai buvo geras pasiūlymas
Prieš pora dienų Chicagoj kalbėjo Jan Valtin, “Out 

of the night” knygos autorius. Jis savo kalboj plačiai 
nušvietęs, kad ir komunizmas ir nacizmas yra dideli 
žmonijos priešai. Anot J. P. (“N-nų” koresp.), vienoj 
vietoj komunistai reikalavę pasisakyti, kad Amerika 
turi siųsti sovietams paramą ir net armiją. Jisai į tai 
atsakęs:

“Aš pasiūliau surinkti visus komunistus, juos ap
ginkluoti ir nuvežti Rusijon. Po tų žodžių komunis
tai nutilo ir daugiau nestatė jokių reikalavimų ir 
net klausimų.”
Tai buvo geras atsakymas.

•
Sovietų Rusija šaukiasi pagalbos, tačiau jos dikta

torius dar nė piršto nepajudino, kad suteikti ligšiol 
persekiojamiems Rusijos žmonėms religijos, spaudos 
ir susirinkimų laisvę. Sakosi kovoją už demokratiją, 
bet apie demokratinių dėsnių įgyvendinimą savo kraš
te ir girdėti nenori.
•
Garsus rašytojas ir kalbėtojas kun. James M. Gillis, 

kurs yra “The Catholic World” redaktorius, padarė vi
sai teisingą pareiškimą, kad komunizmo, nacizmo ir tų 
abiejų izmų visų sukeltų blogumų šaltinis yra ateizmas.
•

Spalio mėnesio “Studentų žodžio” numeris išėjo tru
putį suvėlavęs, bet gražus ir turiningas. To numerio 
viršelį puošia naujojo Marianapolio Kolegijos rekto
riaus kun. dr. Juozo Vaško atvaizdas. Siame numeryje 
randame keletą tikrai rimtų visuomeninio pobūdžio 
str&igsoi”.

AKetvirtad., lapkr. 6, 1941

Po svietą pasidairius
(“Draugas” 1916 m. lap

kričio 6 d.)
Rusai nebenori... “Russko- 

je Slovo” praneša, kad Ru
sijos valdžia nebemananti 
duoti pašalpą pabėgėliams 
ir tremtiniams.

Lietuvoje žmonės valgo 
varnas... Kad mūsų broliai 
pasilikę Lietuvoje tikrai ba
dauja galima spręsti ir iš 
to, kad žmonės valgo var
nas ir varnų kiaušinius.

•*
Prašo pagalbos... Mūsų 

numylėtos upės Nemunas ir 
Vilija pilnos lavonų, mūsų 
gražiausi miškai skamba 
nuo aimanų badu marina
mų, išniekintų motinų, vai
kų ir senelių. Dabar Lietu
va šaukiasi viso civilizuoto 
pasaulio pagalbos, o ypač 
mūsų.

•
Ginkime....
Vargstančią tautą Lietu

vą ginkim
Tverkime laisvę, pančius 

naikinkim.
Stokime į kovą griauti 

vergiją
Tverkime laisvą savo žmo

niją.
Tu sužeistoji priešų pik

tųjų —
Lauki pagalbos vien iš sa

vųjų.
Vyrai, kas gyvas busti 

pradėkim,
Gelbėt tėvynę vargšę pa- 

dėkim —
Dėkim skatiką, kam tik 

jo yra;
Lietuvos labui lai grašiai 

byra.

Pamišo nuo rūkymo... 
New Yorke sakoma, kad 
nuo rūkymo pamišo mote
ris, o, be to, ji mėgo juodą 
stiprią kavą.

Lietuvių Piliečių Komite
tas Išlaisvinimui Browderio 
sako išsiuntęs penkis šim
tus peticijų kuopoms, klu
bams, kad visi prašytų 
prez. Roosevelt’o išlaisvinti 
Browderį iš federalės džė- 
los Atlante. Norima su- 
kolektuoti du milionus pa
rašų.

Sakysiu, žioplas tasai ko
mitetas. Jam reikėjo su
rinkti milioną parašų ir pa
siųsti Browderiui, kad jis 
nefiksintų (neklastuotų) sa
vo pasportų. Jei tai būtų 
padaręs, dabar nereikėtų 
prašyti prezidento pasigai
lėjimo.

Gerieji žmonės pasime 
jiems aukas rinkti išvien. 
Jie nesutiko, išėmus kelis. 
Jų šulai G. ir R. vaikščiojo 
gatvėmis ir gązdino rinki
kes, kad jos būsią suareš
tuotos, nes miestas uždrau
dęs rinkti aukas.” (“Drau
gas” lapkr. 6, 1916 m.)

Socialistai kaip žinoma, 
buvo paskelbę savo tarpe 
obalsį: nei cento Lietuvai.

Brooklyn’o lietuviškų bal
šavikų gazieta apgarsino, 
jog iki spalių 14 d. Lietuvių 
Komitetas Medikalės Pagel- 
bos Sov. Sąjungai surinko 
$4,766. Saudariečiai sako 
dėti žodžio “Lietuvių,” nes 
lietuviai balšavikai neturėtų 
jie visa dūšia tarnauja Ru
sijai.

Kodėl balšavikai vartoja 
tą žodį? Greičiausia jaučia, 
kad neužilgo toji “medikalė 
pagelba” priseis sau panau
doti, o jie vis gi skaitosi lie
tuviais.

Chicagoje Joseph Fifer- 
man užsinorėjo issigerti, 
bet kišenėj neturėjo nei cen
to. Tuomet jis užsimanė 
nueiti pas dentistą, idant 
jam ištrauktų auksini dan
tį, kurį nunešęs saliunan 
tuojau pragėrė. Bet kadan
gi daktarui už danties iš
traukimą neužmokėjo, tai 
atsidūrė teisman. (“D.” 
1916 m.).

Prašau
o

Iš aptrūnijusių lapų
“Dorisville, III. — Sosie- 

dui paprašius A. Tamulį 
kūmuosna, socialistai jam 
grąsino mirtimi, jei jis neš 
kūdikį prie krikšto. Visgi 
kūdikis buvo pakrikštytas. 
Dėl to kūdikio krikšto “Ke
leivis” prirašė tiek melų, 
kad sveiko proto žmogus 
niekados neprisileistų to da
ryti.” (“Draugas” 10:6 m.)

“Kovokite ne žodžiais, bet 
pavyzdingu gyvenimu”, — 
pasakė pulkininkas Paque- 
ronas, pavyzdingas prancū
zų katalikas.

Paklebertkų namuose pra
eitą nedėlią buvo parė. Su
važiavo daug svečių. Per 
vakarienę, kaip paprastai 
dabar, kalbos dažniausiai 
sukasi apie vainą. Jonas 
Burbuliukas, norėdamas sve 
čiams parodyti, koks smart 
yra jų vaikas, paklausė:

— Džimi, pasakyk mums, 
koks difrens tarp paprasto 
šautuvo ir armotos.

— Difrens yra toks pat, 
kaip tarp papos ir mamos 
kalbėjimo. Kai mama pra 
deda kalbėti, tai papos nei 
balso negirdėti.

V

Lapkričio 1 d. Baltimore. 
Md., Lietuvių Dienoje su
rinkta aukų apie $3,000. 
Socialistai buvo gavę leidi
mą atskirai rinkti aukas. 
Prieš pat tą dieną miestas 
užgynė jiems rinkti aukas.

Jonas Tarapaila vakar 
sugavo kišenvagį. Laikyda
mas už rankos jis sako va
giliui :

— Pasileidėlį tu, kaip 
tau ne gėda svetimų kiše- 
nius kraustyti. Gaila, kad 
neturiu lazdos, ot, tai duo
čiau.

— Mister, — atsakė jam 
vagilius, — paleisk mane, 
aš bėgsiu atnešti lazdą.

GRAŽUS REGINYS

("Draugas" Acme telephoto)

Atlantiko padangėse skridikas E. D. Minner vairuoja jūrinį lėktuvą, priklausantį U. 
S. laivyno oriniam patruliui. Jis per priešakio langą gali aiškiai matyti, kaip apačioj 
per vandenyno bangas pūškuoja karo laivas su U. S. vėliava (Photo approved by U. 
S. Nayyi.
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienraštis
Į lietuvių kalbą Išvertė Izabelė Matusevičiūtė

(Tęsinys)
Spalių 4 d.

Motina išvažiuoja į Tiumeną. Per komisaro dukterį, 
kurią aš mokau, ji gavo geležinkelio bilietą. Komisaras 
norėjo, kad jo duktė galėtų gauti pianino pamokas. Pia
ninai dabar yra valdžios nuosavybėje, ir jei nėra leidimo 
jį turėti, tuoj atimamas ne tik instrumentas, bet ir areš
tuojama. Tokių atsitikimų Omske jau yra buvę. Visi pa
vydi mano motinai laimės, kad ji gali važiuoti, nes visai 
neduodami leidimai važiuoti geležinkeliu, ir paprastam 
žmogui jis gauti yra visai negalimas dalykas.

Spalių 10 d.
Dabar pianinas pas mus vagone. Visas nuo dūžių 

sukapotas, politūra veik visa nutrankyta, baisi jo išvaiz
da. Ištisus metus jis stovėjo malkų pašiūrėje šaltakalvio 
Dvinjaninovo, po malkomis ir šiaudais paslėptas nuo vis
ką matančių čekistų akių.

Džiaugiamės jį turėdami, nes koks gyvenimas be mu
zikos!? Apie šį brangų baldą, kaip apie pasaką svajojau. 
Dvinjaninovas nieko nenorėjo iš motinos paimti!

Pianinas stovi vagono viduryje, jį padolydamas į dvi 
dali. Jo tonas yra svetimas, geležinis tuščias. Vistik jis 
yra pianinas! Motina atsisėda prie jo, bet nė vieną kartą 
negalėjau ką nors ligi galo paskambinti, visada ji turėjo 
verkti. Irena aplink džiūgavo kaip išalkęs vilkas, ir skam
bina ištisas valandas. Ji mano, kad per porą dienų ji turi 
pasiekti to, kiek ji per ilgą laiką technikoje atsiliko.

Spalių 13 d.
Irena man parnešė laišką nuo Otmaro. Labai mielą 

laišką, žinoma, yra keletas klaidų rusiškoje rašyboje, 
bet ir tas miela! Daugelį kartų aš perskaičiau šį laišką!
Aš žinau kiekvieną žodį, kiekvieną raidę, kiekvieną/
brūkšnelį galėčiau nupiešti.

Tu, mano mielasis, kodėl dabar ne pas mane? No
rėčiau tau pasakyti, kaip tave laimingu norėčiau padary
ti! Ar man pavyks? Tu abejoji savo laiške, ar aš šian 
dien takiame baisiame ore pas tave ateisiu į biblioteką ta
vęs pasitikti? O, kaip tu gali taip klausti! Ar galėčiau! 
gyventi, jei tavęs nors vieną dieną nematyčiau?

KOKS GYVENIMAS BOLŠEVIKŲ LAGERIUOSE IR ISIRfMIME.

- Kg pasakoja lietuvis, ištrūkęs iš bolševikų kalėjimo. - Penki vyrai - 
viena lova. - Ant kapų duobė prigimties reikalams. - Žiemos yyveni- 
mas nekūrentoje cerkvėje. - Įkinkyti į ropes. - Komisaras nori 
pieno - traukiny vežas karves.

RaŠo K. J. Prunskis

Spalių 19 d.
Vizitinė kortelė nuo Lipos Udincevos, gimnazijos lai

kų mokslo draugės; dabar ji jau auklėtoja viename vai
kų darželyje. Aš ją turiu atlankyti?

Grįždama iš bibliotekos, aš užsukau į vaikų globos 
namus. Tai tamsus namas, laiptai veik sulūžę, ąsla 
aplaistyta ir šlykščiai dvokianti. Dideliame kambaryje, 
kur miega vaikai, guli šiaudų maišai ant žemės, be skal
binių, bet aplipę daugybe blakių ir utėlių. Nešvara, 
smarvė, dideliausias neturtas. Iš turgų aikščių, geležin
kelių stočių ir gatvių surenkami vaikai ir čia sunešami, 
o paskui toliau siunčiami į vaikų prieglaudas. Tikros 
vaikų prieglaudos dar aš nesu mačiusi, bet po to, kaip 
Čia viskas išrodo, aš nesistebiu, jog vaikai pabėga, kad &S * 
galėtų po grynu dangum pernakvoti.

Lipa mane priėmė:
— Aš žinau, tu domiesi tik trimis dalykais. Aš no

rėčiau tau parodyti šiuos vaikus. Aš žinau, tu nori vi
sada visuose žmonėse rasti tik gera, ir tau gieda lakš
tingalos ir iš blogiausios žmogaus širdies. Bet labai no
rėčiau žinoti, ar tu tuos paukštelius rasi ir sielose tų 
žmonių, kurie yra tėvai šių nelaimingųjų.

Paskutinį žodį ji pasakė tokiu tonu, lyg dėl mano 
šitos silpnybės ji pyktų.

— Ką tuo norėtum pasakyti, Lipa? — paklausiau.
— Štai, šitie vaikai ten kampe! Jie man išardė 

nervus, aš į juos negaliu pažiūrėti!
Ąsloje ant šiaudų maišė sėdėjo trys vaikai, skarma-

Muravjovo laikai vėl pasi 
kartojo. Iš tėviškių išrauti 
lietuviai žvangina pančius 
raudonuose kalėjimuose, la
geriuose, barakuose, ištrė 
mime. Ką jie ten pergyve
na? Daugelis baisiąsias 
paslaptis nusineš į kapus, 
svetima velėna pridengs jų 
žaizdas ir randus, kurias 
padarė svetimi žmonės. Gal 
kaikurie išlikę gyvieji papa
sakos savo vaikams apie 
šiurpius pergyvenimus, ka
da juos laikyta lyg gyvu
liais, lyg vergais. Ir per 
kartų kartas eis gandas 
apie baisius raudonuosius 
barbarus, kurie laisvą lietu
vį rakino kalėjimo ir ištrė
mimo pančiais.

d
Be trumpų telegramų ne

turime dar, rodos, nei vie
no laiško iš lietuvių tremti
nių, bet iš ankstybesnių at
sitikimų turime apsčiai me
džiagos, nušviečiančios koks 
gyvenimas bolševikų kalėji
muose ir ištrėmime.
Lietuvis aprašo
bolševikų nelaisvę

Turiu prieš akis kun. V. 
Grašio knygelę “Atsimini
mai iš bolševikų nelaisvės.” 
Jis yra buvęs klebonu Ru
sijoje ir po revoliucijos 
jam teko gerokai laiko pra
leisti bolševikų kalėjimuo
se. Jis mate kruvinai čekos 
sudaužytus, guzuotus žmo
nes, girdėjo klykiančių mo
terų verksmą.

— Kameroje, —- aprašo 
jis savo gyvenimą, — ski
riamoje tik dėl vieno as
mens, uždarė mus penkis. 
Čia buvo tik viena lova ir 
vienas suolelis, todėl ir gu
lėdavome, ir sėdėdavome ant 

Nedidelis, 
esąs prie pat lubų, geleži-

Tą nieku nekaltą kunigą nu- pastatyti kulkosvaidį ir vi-
teisė 5 metams į koncentra
cijos stovyklą. Štai kaip 
jis aprašo tą laikotarpį:

— Koncentracijos stovyk
la buvo įtaisyta Avraamiev- 
sko vienuolyne. Belaisvius 
vyrus patalpino apatinėje 
cerkvėje, viršutinę gi per
dirbo į teatrą. Be to vidu
je, prie didžiųjų durų, įtaisė 
kalvę, o

ant kapų iškasė duobę ka
linių prigimties reika-

sus iššaudyti. 
Pagalios

KAI VIŠTA SU VIŠČIUKAIS

C'Oraugaa’' Acme telephoicp

U. S. Atlantiko orinių patrulių lėktuvnešis su patru
liniais bombonešiais, paruoštais kas momentas paleisti 
juos oran. Vienas bombonešių įtempiamas į lėktuvnešį, 
matyt, jo taisymui (Photo approved by U. S. Navy).

vyrus ivedė į 
cerkvę. Baisiai nusigando
me įsitikinę, kad ji nekūre
nama, o lauke buvo 20 laip
snių šalčio. Kaikurie ant Į 
cementinių grindų pradėjo i 
kurti ugnį. Cerkvė prisi- 
sipildė dūmais, o šilumos 
buvo mažai. Komendantas 
pamatęs ugnį, pareiškė, kad 
kūrento jus kuša ūdysiąs.

Prisiėjo tad visokiais bū
dais gelbėtis nuo šalčio. 
Vidurnaktį keliolika vyrų 
imdavo bėgioti ratu, paskui 
muštis ligi sušilsiant. Per 
dvi* dieni nuo peršalimo 
apie 100 asmenų susirgo ir 

l buvo išvežti ligoninėn. Mū- 
kalinamą1 Sų laimei P°_ dviejų dienii

visus kali- 
į viešus

lams.
Šventadieniais 
nius varinėdavo 
darbus (p. 31).
Baisi tremtinio 
kelionė traukiniu

Vienu metu
kun. Grašį sumanė su kitais 
pervežti į kitą vietą:

— Kelionė tęsėsi 2 ir pu
sė savaitės . . . Susodino į 
prekių vagonus, kurie buvo 
vėjo perpučiami ir lietaus 
perlijami. Iš lentų įsitaisė
me laktas. Vagonuose bu
vo pastatyti geležiniai pe
čiukai, bet malkų nedavė. 
Traukiniui sustojus iššok
davo iš kiekvieno vagono po 
keliolika vyrų, griebdavo po 
keletą pagalių gelŽkelio mai 
kų ir šokdavo atgal vago
nam Vietinis sargas norė
davo uždrausti, bet kol jis 
atbėgdavo, traukinys jau 
pradėdavo eiti ir jis tik 
keiksmu mus palydėdavo . . . 
Pervažiavus Volgą radome 
laukus jau apsnigtus . . . 
Kas turėjo miltų, kruopų ar 
bulvių, tas virdavo. Bet 
tas darbas būdavo neleng
vas, nes traukinys, ar tai 
dėl daugumo vagonų, ar dėl 
kitos kokios priežasties, 
smarkiai trukčio daro; pri-

mis užtvertas langas maža' geidavo tad puodelis laikyti

šaltis atpuolė.

Nušalo ausis ir koj is
— Be to, dar negaudavo- J 

me vandens ne ūk praustis, 
bet ir gerti. Mėginome 
tirpdyti sniegą, bet šaltoje 
cerkvėje netirpo Vėliaus 
davė mums bačką ir liepė 
patiems atsivežt* iš upės 
vandens: taigi dešimts vy
rų įsikinkę į rogeu vežiojo.

įleisdavo šviesos.
Valgydina menkai — gau

davome dienai 1 svarą duo
nos, puodelį skystos sriubos 
ir arbatinį šaukštelį smul
kaus cukraus. Sargyba bu
vo labai šiurkšti. Vieną 
kartą paprašėme atnešti van 
dens indams išmazgoti.
“Užmirškite Šituos buržuji- į kankinti, 
nius papročius,” buvo atsa
kymas. Vienam kaliniui su
sirgus, gydytojas jį apžiū
rėjo, parašė receptą, bet

ir neretai, kad ir kuorūpes- 
tingiausiai saugojant, išvir- 
sdavo ir valgis išsipildavo 
(p. 34).

M rtinas pavojus 
sušalti

Pasiekus Ekaterinburgą, 
šaltis, kaip giltinė ėmė juos

vyžoti. Gyventoj?.! rodė 
, Nuojautos žodžiais ir veik
smais, būtent, kaip kada 
jie metė mums per sargy
binių galvas duonos bande
les (p. 39).
Komisaras nori švuvž’o 
pieno — vežasi karvę

Kai tas lietuviu kalinys j 
važiavo iš tų baisių kančių, 
teko matyti komisarų Irau-į 
kinį:

— Pusiaukelyje pavijo 
mus traukinys, kuriuo grį
žo Trockis, taip pat i.š Eka- 
terinburgo. Jo traukinys 
buvo netoks?i, kaip mūsiš
kis: ten matėsi du garve 
žiu naujos konstrukcijos, 
Vagonai buvo Lik I ir II 
klasės; buvo kalbama, kad] 
esanti vežiojama ir karvė,! 
kad komisaras visados tu-1 
retų šviežio pieno. Nes iš 
Ekaterinburgo Maskvon va 
žiavome 2 ir pusę savaitės, 
Trockio traukinys tą kelią

perbėgo per 5 dienas (] 
41).

Toksai gyvenimas “laii 
vės ir lygybės” krašte.

Kas neturi džiaugsmingos 
vilties ką nors padaryti to
bulai, tas nepadaro nieko nė 
pusėtinai ir palieka nesąži
ningas ir tinginys.

WHOLESALE
LIQUOR 
IŠTAIGA

po visą 
Chloago

KEMKITfc 
SENĄ

LIETUVIU. - DRAUGĄa. aAVTFR. H»v 
MUTUAL LKįUOR CO. 

<707 S. Halsted St
r« ROILKTARI) 0014

Tokioje padėtyje išbuvo
me tris savaites.”

— Nižniame Tagyje mus 
patalpino buvusiame mote 
terų vienuolyne. Čia šaltis 
siekė ligi 35 laipsnių. R.
(—žemiau nulio). Iš mūsų 
būrio per neatsargumą . . . 
vienas nušalo ausis ir ap
kurto, o kitas kojų pirštus, 
kuriuos gydytojas sakė reik 
šią nuplauti, (p. 36).

Rusai geri, tik
bolševikai žiaurūs

Lietuvis kalinys, pasako 
damas bolševikų žvėriškus 
darbus, nepamiršta suminė
ti, kad pati rusų tauta, gy
ventojai nekartą yra paro
dę daug žmoniškumo.

— Būdamas uždarytas 
vienų vienas atskiroj.* ka
meroje ypač sunkiai pris
lėgtu jaučiausi pirmą Ve
lykų dieną. Giliai susimąs
čiusį mane pažadino durų 
rakto skambėjimas. Koks 
buvo mano nusistebėjimas, 
kada kamarcn įėjo ne ko
mendantas, ar čekistas, b?t 
maža mergaitė, kuli rusų 
papročiu pasveikino žo
džiais: “Kristus prisikėlė,’ 
įdavė puokštę ūk ką, pražy
dusių pavasario gėlių ir 
meiliai linktelėjusi išėjo. 
Pasirodė, jog kalėjimo pri
žiūrėtojas įleido savo duk
relę . . .

Kada mūsų ešaloną varė 
dieną per miestą, tai gyven
tojai matė kokiame liūdna
me stovyje randasi daugu
mas belaisvių: vieni apsiri
šę galvas skara, ar rankš- 
luoščiu apsivynioję. kiti 
maišu apsigaubę, daugelis

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IAIGUI7
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DESIMTI METAI! — 
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. Ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-l450 kil.
6755 So. VVestern Avenue 

Phone: UROvehill 2242

rx
Ar lūs Galite Pasistatyti Sau Namą?
ARBA ATNAUJINTI DABARTINĮ SAVO NAMĄ.

Mes parūpins me jums Statybos Medžiagą, o jūs galėsite 
išmokėti lengvais mėnesiniais mokėjimais. Nereikia nieko 
įmokėti.

PASISTATYKITE SAVO NAMĄ PATYS 
PLANAI DUODAMI DYKAI

DOUGLAS LUMBER COMPANY
2700 VVEST ROOSEVELT ROAD 

PRONE: KEDZIE 3840

— Reikėjo (iš traukinio) 
eiti pėstiems apie 5 km. 
(apie 3-4 mailias), o kadan
gi nešėmė3 su savimi ir 
daiktus, tad sušilome ir pa
vargome. Privedė prie dva
sinės moterų mokyklos ii 
ilgai neleido į vidų. Besto
vėdami ant vėjo, pradėjo
me drebėti nuo šalčio, mo
terys ėmė balsiai šaukti ir 
verkti. Tuomet pasirodė 
vietinis komendantas ir taip 
į mus prašneko:

-— Ko bliaujate ? Liepsiu

luose susukti, išblyškusiais, žemės pilkumo veidais, kaip
paprastai atrodo apleisti vaikai. Akys žvilgčiojo nėra- va’įgtų‘ negavo. Ligonis 
miai, nuogos, kaip šeivos rankelės buvo purvinos. Taip prašyti, sakydamas,
ką nors nešvaraus aš nemačiau savo gyvenime. kad vaigtų gali numirti’

— Pasakyk, mažyti, kada tu paskutiių kartą prau- “jeigu numirsi, Ui vienu 
seisi? — paklausiau maloniai vieną vaikų. Tai buvo buržuju bus mažiau,” — 
berniukas, kurį aš laikiau ne daugiau aštuonerių metų atsakė (p. 28).
amžiaus, bet lūpa tikrino jis esąs jau virš vienuolikos. •
Vaikas man nieko neatsakė, tik į mane pasižiūrėjo iš Koncent J°s stovyk ose 
apačios kreivai, pikus kaip mažas vilkiūkštis. Jo gel- j Nekartą juos terorizavo 
toni plaukai buvo apdrikę ant kaktos, bet taip, kad dar (išveždavo iš kalėjimo ir 
galėjo žiūrėti, bet žvilgsnis turėjo išraišką laukinio gy talP sudarydami viską, jog 
eita, galvojau pilna skausmo. Vaikas laikė seserį ant
rankos tvirtai, mažą mergaitę visiškai idiotišku veidu,
vuno. Ką turėjo tas kūdikis iškentėti, kad taip toii nu- i . k ... .
ant kurio buvo aptingęs kurtus juoką.. JI d.r8 |epū-, įkaityti nepa.,tikėjimo ir neapy-

«io. kad viską pamiršusi ir ant visados prapuolusi. Ir ,kant08’ mer«a,tea aky9e 8Plnd*1<> aSaroa'
ji pasižiūrėjo iš apačios į mus; tuo pačiū metu, kai ber-į IBųi daugiau.)

manė, kad veda sušaudyti.

J?

Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius
Moderniškai Gražūs — Gerai Padirbti — Šilti Visokiam Ore

DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ 
Sportiškų Viršutinių Vyrams Marškinių, baltų Ir 
spalvuotų. Vilnonių šveterių. Panėekų, Pirštinių 
ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių.

BRIDGEPORT KNITTING MILLS
504 WEST SSrd STREET----------- Arti Normai Avė.
Telefonas: VICTORY 3486 F. SELEMONAVICH, Sav. 

Atdara kasdien, vakarais Ir Sekmadieniais
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LABDARYBĖ
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga: K. Sriubienė, 

pirm.; P. Fabijonaitis, sekr.; kun. Ig. Albavičius, iž
dininkas, 1515 So. 50th Avė., Cicero, III.; kun. A. Lin
kus, Prieglaudos Statymo Komisijos pirmininkas.

■...............- ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Labdarybė ir žmogaus 
tikslas

Labdaringos dirvos veikė
jai dažnai nusiskundžia, kad 
tas veikimas jau įgrisęs.
Kuopų susirinkimai neskait
lingi, o ir pajėgos silpnos.
Tad kyla klausimas, kaip 
pagyvinti kuopų susirinki
mus ir padidinti skaičiumi?

Pagyvinimui mūs susirin 
kimų, kuopų veikėjai priva 
lo laikyti ir lūpose ir širdy 
labdarybės idealą.

Labdarybės tikslas yra 
šelpti beturčius. Visi veikė- į, trūksta" lėšų ir dėl to 
jai privalo atminti, kad i kreįpįamasį į geraširdžius 
Šventieji Tėvai laimina lab- lietuviua> kad jie šiuo tar- 
daringus darbus. Už labda- pU ^įtų duosnesni svarbiam 
ringus darbus yra skiriama įr šventam labdarybės rei- 
visuotini atlaidai.

Žmogus nusipelnęs visuo

Prie seimo esame 
prisirengę...

Laukiame atstovų ir 
svečių

Spalio mėn. 29 d. įvykęj 
’abdarių sąjungos priešsei- 
minis susirinkimas Šv. Kry
žiaus parap. salėj buvo gau
singas ir gyvai svarstė vi
sus bėgamuosius sąjungos 
■eikalus. Ilgai apsistota prie 1 
senelių prieglaudos statymo Į 
komisijos raporto ir prie bu
simojo labdarių seimo. Prie
glaudai baigti, kaip pasiro-

NACIONALINIS MEISTERIS

("Draugas" Acme telephoto)

Floyd Wise iš Prairie Center, III., kurs lapkričio 3 d. 
kornų skinimo konteste laimėjo nacionalinio meisterio 
(čempijono) titulą. Per 80 minutas jis priskynė 45.37 
bušelių kornų. Kontestas įvyko Tonica, III., farmoje.

kalui.

Gimimo Panelės šv. baž
nyčioje užprašytos šv. Mi
šios už a. a. Juozapo Leshe 
sielą, lapkričio 7 d., 8 va
landą ryto..

Jau suėjo 11 metų, kaip 
negailestingoji mirtis išplė
šė iš mūsų tarpo mylimą 
vyrą ir tėvelį.

i Širdingai prašome gimi- 
1 ne3 ir pažįstamus pasimels- 
j ti už jo sielą.

Kazimiera Aučūnienė

Apsilankė "Drauge"
Vilimas Jankauskas, west- 

sidietis, kuris keletą mėne
sių atgal buvo pašauktas į 
Dėdės Šamo kariuomenę, šio
mis dienomis leidžia trum
pas atostogas su savo tėve
liais, gyv. Douglas Park apy
linkėje. Prie progos buvo 
užėjęs ir į “Draugą” pasi
matyti su savo senais drau
gais ir pažįstamais. Sakosi, 
dabar mokosi kariškų daly
kų, ypač aviacijos Looisia- 
na miestelyj (Missouri val
stybėje) ir tikisi būti pa-

Jr
TURTAS VIRŠ .. $6,000,000
APART APSAUGOS, TURIME <h CO C OHO 
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ................... $Oo5,000

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MES MOKAME 3% ANT PADĖTŲ PINIGŲ

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

Lomu xssocwnoN.f <**«<•
JUSTIN MACKIEtnCH. Prca.
4192 Archer Avenue

VIRginia 1141

Wl, nru. LAIDOTUVIŲ DZUKTOUAI

KELNER - PRUZIN
*«rtaailM PatanaviBM — Motarli patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

tinus atlaidus, kaip Bažny
čia mus mokina, yra šven
tas.

Kadangi nėra kataliko, 
kurs neskaitytų savo aukš
čiausiu tikslu gyvenime sie
los išganymą, tai labdary
bės veikėjai būtinai turi

Sąjungos 22 seimas bus 
lapkričio 16 d. Šv. Kryžiaus 
parap. salėj. Pranešta, kad 
centro valdyba jau yra vis
ką tinkamai sutvarkiusi ir 
dabar tik prašo, kad drau
gijų išrinktieji atstovai ne
užmirštų atvykti ir kad kuo 
daugiausia svetelių jame da-

ir referatą apie prieglaudą • kiama ir rūpinamasi, kad ne j skirtu į aviacijos skyrių, 
seimui paruošti. į su tuščiomis vykti į labda- Jauna3 kareivia praneša,

Ciceros, 3-čia kuopa, ra- Į rių 22-rąjį seimą. 1b. kad paskutinuoju laiku daug
portavo, kad lapkričio 30 d. _____________ Į lijo Missouri vals. ir nelabai

Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save'

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

parap. salėj turės kauliukų 
žaidimą, o 23 kp., Marąuette

jauku gyventi palapinėse 
“Kiekvienas žmogus alk- ant lauko. Sako, apleis Chi-

parodyti dabartiniams na ,, „ ,. , _ . . i , , , lyvautų. 1-mou kuopa, vei-riams ir busimiems, kad lab- , . . . v
, . ... , kianti Šv. Kryžiaus parapi-danngas veikimas yra la-1 . J v v
bai tinkamas įrankis tam J0J' yra tinka-
atsiekti ; mai Prnmtl ir seimo atsto-

’ ........................ ! vus ir svečius. Jos veikėjosIki šiol labdarybės idea
las, išskiriant kaip yra mi-! 
nimas Bažnyčios apeigose, 
niekas niekur jos nepajudi
na. O kaip gaila. Kiek čia 
glūdi turtais nenuperkamos 
vertės. Pats kataliko svar
biausias idealas glūdi pasi
slėpęs labdarybės ideale.

Labdarybės idealas gali
ma prilyginti prie garsaus 
skulptoriaus paminklo. Pa
minklas yra baigtas, bet dar 
uždengtas. Minia susirinkus 
laukia paminklo pamatyti 
nusileidus uždangai. Pana
šiai laukia visuomenė lab
darybės idealo vykdymo.

Yra pripažinta, kad nė 
vienas žmogus negali kuo 
nors susidomėti, ko jis ne
supranta. Jam pirmiausiai 
reikia dalyką išaiškinti, jį 
su reikalu supažindinti, o 
tik tada žmogus imasi veiks
mo. Juk ir misijonieriai yra 
siunčiami į pagoniškas ša
lis, ne kam kitam, kaip tik 
supažindinti tuos žmones su 
krikščionybės idealu.

Viktoras Balanda

I paruoš šaunius pietus, ku
rie bus po pamaldų ir prie 
kurių visus nuoširdžiai už- 
kviečia. Seimo prirengime ir 
patarimais ir darbu daug 
gelbsti gerb. kun. A. Lin
kus, šv. Kryžiaus parap. kie 
bonas, kuris yra pakviestas

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 
BONDS

AND STAMPS

TNSE

i )N S U F \T V)l K H >$T OFFICE BANK

Park, lapkričio 8 d. Kitose Į sta Dievo”, — pasakė grai-! cagą lapkr. 7 d., tad ir lin- 
kuopose taip pat yra vei- kų rašytojas Homeras. Į kime maloniam jaunuoliui 
_____________________________________________________geriausios kloties. V.

& v* 4 ►Zw»Tr^- <n
’ T'"’"’

Venetian Monument Co.
527 N. Western Avė. Tel. See. 6103

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT

CO.
MENIŠKI — VERTINGI 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS 

šeimynos rankose!
Ši firma virš 50 m. tos pačios

PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ — 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

KREIPKITftS Į
LIETUVĮ VICE PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA: . REZIDENCIJA:

4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy St. 
Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų

PLATINKITE “DRAUGĄ’

+ A
PETRAS RAMONAS

(Gyveno: 1732 S. Vnkmi Avė.)
Mirė lapkr. 3 d.. 1941, 11:30 

vai. vak., sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 

Plungės parap.. Raulakių km.
Amerikoje išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Oną (po tėvais Nar- 
montaitė); sūnų Kazimierą; se
serį Suzanną; 2 pusseseres, 
Leliją Lukošienę ir Kazimierą 
Dakanavičienę ir jų šeimas; 
švogerj Antaną Narmontą; pus
brolį Juozapą Jašinską. ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažjs
tamų.

Lietuvoje paliko motiną Ze- 
naldą Ramonienę ir gimines.

Velionis priklausė prie Chi
cagos Lietuvių draugijos.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioje, 710 West 18th 
Street. Laidotuvės jvyks šeš
tadienį, lapkričio 8 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas į Dievo Apveizdos par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas i šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris. Siuvus. Se
suo, Pusseseres, Pusbrolis ir 
Giminčis.

Lntd. direktorius P. J. Ri
dikus, tel. YARds 1419.

VISOSE MIESTO DALYSE

Kas ryžtasi laimėti, tas 
labai retai pralaimi. V. L.

WASHINGTONAS, lapkri
čio 5 d. — Laivyno sekreto
rius Knox šiandie pareiškė, 
jog apginklavus prekybinius 
laivus labai sumažėtų jų žu 
v i mas dėl submarinų atakų. 
Submarinai nemėgstą apgin 
kluotų laivų, pasak Knox.

IIONOLULU, lapkričio 5 
d. — FBI agentai suarešta
vo penkis japonus, kurių ke 
turi kaltinami bandę įsigau 
ti įsigauti į Pearl Harbor 
laivyno stotį pasinaudoda
mi svetimais asmenybės įro 
dymais. Penktasis jiems 
šiuos popierius suteikęs.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajevvski 
“Shorty”

MUSŲ
NAUJAM VARTOTŲ 

KARŲ SKYRIUJE

935 VVest 35th Street 
Chicago, III.

MILDA BUICK SALES
VIENINTfiLfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:
907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO

Telefonas: LAFayette 2022

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMm Direktorius
AMBULANCE Dieną lr NaktĮ

4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

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

KOPLYČIOS DYKAI 1 AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

3354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18tb St. 

Visi Telefonai: YARda 1419
I. J. ZOLP

1646 VVest 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenne 

Tel. YARda 4908

8. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenne 
Tel. YARds 1138-1139

LACHAVVICZ IR SŪNAI 
2314 VVest 23rd Place 

Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

l
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►Pasitarimai svarbiais 
reikalais

Šiomis dienomis Chicagoj 
įvyko visa eilė visuomenės 
veikėjų pasitarimas svar
biais reikalais. Praėjusio 
pirmadienio vakarą Chiletti 
restorane, West Side, įvyko 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
vykdomojo komiteto sušauk 
tas susirinkimas, kad pa
gerbti p. Povilą Žadeikį, Lie
tuvos ministrą Jungtinėms 
Valstybėms ir p. Owen C. 
Norem, Jungtinių Valstybių 
ministrą Lietuvai. Į šį su
sirinkimą atsilankė apie tris 
dešimts įvairių grupių vei
kėjų. Turiningas kalbas pa
sakė ministrai p. Žadeikis 
ir p. Norem. Pirmininkavo 
dr. P. Vileišis, sekretoriavo 
Mikužiutė.

Antradienį buvo ALT vyk 
domojo komiteto pasitari
mas bėgamais organizacijos 
reikalais.

" Legionieriai rengias 
prie karo paliaubų

Postas
Legion
trečias

dienos iškilmių
Dariaus Girėno 

No. 271 American 
minės dvidešimts
karo paliaubų sukaktuves 
sekmadienį, lapkričio 9 d , 
Dariaus Girėno posto name,
4416-20 S. Western ave.
/

Bus įvairi programa, o

KELKIME SĄJŪDI UŽ TĖVYNĖS LAISVE

VVest Pullmano 
naujienos

Mūsų koloniją dažnai pra
dėjo lankyti mirties ange
las. Spalio mėn. buvo net 
penkios laidotuvės. Spalio 
28 d. iš ŠŠ. Petro ir Povilo 
parap. bažnyčios po gedu
lingų pamaldų Šv. Kazimie
ro kapinėse palaidotas Vin
cas Piktužis, brolis parap. 
trustiso Stasio Piktužio. Lai 
Dievas būna jam gailestin
gas!

Spalio 26 d. parapijos sa
lėje, Apašt. Maldos dr-ja 
surengė latrai gražų vaka
rą. Publikos buvo kupina 
salė. Programa buvo bega
lo graži; išpildė Šaltimiero 
radio artistai. Buvo gražių 
dainų, komedijų ir juokų. 
Programai vadovavo P. Šal- 
timieras. Parengimas davė 
gražaus pelno. Po progra
mos buvo šokiai prie geros 
orkestros.

Parapijos metinio bankie
to, kuris bus lapkr. 23 d., 
parapijos salėje, bilietai jau 
platinami. Gerbiamieji, ne
pamirškite, kad bus gardi 
kalakutienos vakarienė, gra
ži programa, kurią išpildys 
Šaltimiero radio artistai 
(trys Jonai) ir parap. mo
kyklos vaikučių po vos nu
merių. Po programos kaip 
visuomet bus balius ir šo 
kiai prie geros orkestros.

paskui šokiai ir-pasilinka- Prie bankieto visu įtempi-
minimas.

Programa prasidės 4 vai. 
popietų. •

įBus daug žymių svečių 
ir garsių kalbėtojų: Ameri
can Legion įvairių departa
mentų viršininkai, kun. K. 
Barauskas, teisėjas John T. 
Zūris ir kiti. /

Lietuvių visuomenė! Pa
švęskite ateinantį sekma
dienį, Armistfce Day sukak
tuvėms.

Legionieriai visus kviečia 
į šias iškilmes: intelgentus, 
profesijonalus, biznierius ir 
darbo žmonės. Visi bus 
priimti ir bus pilnai paten
kinti programų.

Kviečia Dariaus Girėno 
posto administracija ir ko- 
mandieris Anthony H. Kas- 
per.

Frank Krasauskas,
Koresp.

mu rengiamasi. Visų iš ank
sto prašome būti su mumis 
bankiete.

Raudonojo Kryžiaus 
kampanija

Amerikos Raudonojo Kry 
žiaus chicaginis skyrius Pa
liaubų Dieną, šio lapkričio 
11 d., pradės vajų gauti 
daugiau naujų narių.

Raudonasis Kryžius daug 
užimtas šalies apsaugos 
stiprinimu ir visais gailes
tingumo darbais.

Kuria šeimos židinį
Bruno L. Marcenkus — 

Irene K. Tysl.
Frank Salak — Virginia 

Tamasauskas.
Freeman Moore — Ann 

Zivathauskas.

“Tas Laisvės nevertas 
Kas negina jos.”

Mūsų tėvų, brolių ir se
sučių kraujas ir ašaros mus 
šaukia į darbą už tėvynės 
laisvę. Iš šalto Sibiro tūks
tančiai širdžių ir akių at
kreiptų į mus. Gi mes šioje 
Dėdės Šamo žemėje dar ka
ro audrų nepaliesti, turime 
geresnes gyvenimo sąlygas 
ir žodžio laisvę. Turėdami 
visą tą, panaudokime visas 
progas ir būdus ir remkime 
visokį judėjimą už išlaisvi
nimą savo tėvų šalies iš sve-

mas momentas, kada pasau
lio valdovai padės ant svars
tyklių mūsų reikalus ir troš
kimus, kad nenusiviltumėm.

Ateinantį sekmadienį, Auš 
ros Vartų parapijos salėj 
katalikų seimely, be kitų 
reikalų, bus svarstoma Lie
tuvos vadavimo ir tremtinių 
šelpimo problemos. Tad vi
si lietuviai katalikai veikė
jai ir organizacijų atstovai 
skaitlingai suvažiuokime į 
šį svarbų seimelį, atsiveski- 
me savo sumanymus, išklau
sykime svarbių referatų,

timų okupantų. Nepramiego- svarstykime ir įsisiūbuoki- 
kime laiko, rodykime pašau- me į darbą. Savo darbais į- 
liui padarytą mums begalinę rodykime pasauliui, kad e-
skriaudą, ir kai ateis tinka- same laisvės verti. E. S.

Lapkričio 2 d., 8.30 vai. 
vakare po pamaldų parapi
jos salėj įvyko prakalbos. 
Kalbėjo dr. P. Vileišis ir 
kun. K. Barauskas. Ab„i kal
bėtojai gerai ir jautriai kal
bėjo, nurodydami dabartinę 
Lietuvos gyventojų padėtį 
ir Sibire lietuvių tremtinių 
nepaprastus vargus, žmonių 
susirinko veik pilna salė ir 
atydžiai klausėsi. Rinkliava 
Sibire vargstantiems lietu 
viams sušelpti surinkta $75. 
Garsesnes aukas davė: Al. 
Zubė $10, Jonas Kapočius 
s j G, kleb. kun. M. Švari i 3 
*5 00. Kiti davi po S2 (r $1.

Rap.

Ateitininkų Draugovės su
sirinkimas įvyks lapkričio 9 
d. 3 vai. vak. Visų šventų 
parapijos salėje, Roselande. 
Susirinkimas svarbus, bu* 
valdybos rinkimas, Brighton 
Parke buvusio vakaro apy
skaita ir naujo vakaro Bri
dgeporte reikalų svarsty
mas.

Prisipažino prie 
suktybių

Advokatas Orrin A. Lus- 
ter, 36 m. amž., buvusio mie 
stinio teisėjo Max Luster 
sūnus, krimianlinių bylų tei
sme prisipažino pre atliktų 
suktybių.

Jis iš piliečių surinko 
6,683 dol. užmokėti taksus 
ir pinigus pasilaikė.

Tolesni apklausinėjimai 
teisme įvyks lapkr. 26 d.

Apie Budriko radio 
programą

Praeitą sekmadienį pasi
klausiau Juozo Budriko krau 
tuvės leidžiamos radio prog
ramos. Na, sakysit, ir kas 
tokio, mes kas sekmadienį 
5:30 (WCFL—1000 kil.) ir 
kas ketvirtadienį <7 v. v. 
(WHFC—1450 kil.) jos klau 
somės. Jei taip, tai sakykit, 
kas jums labiausiai patiko?

Programa patriotiška ir 
rimta, jokių tuščių kalbų, 
jokių balabaikų. Programa 
pradedama orkestrui grie
žiant “Lietuva, tėvynė mū 
sų’*( kurią gieda Budriko 
choras. Po to, sekė gražios 
lietuvių liaudies dainelės 
“Kur banguoja Nemunėlis”, 
“Žirgelis,” “Daili teta” ir k. 
O. Juozaitienė dainuoja so
lo “Našlaitėlė” ir keletą ki
tų dainų.

Keliolika minučių paski
riama gyvenimo vaizdeliui 
“Sakalų šeimyna”, kuri tik
rai realiai ir įdomiai suvai
dinta Budriko radio artistų.

Šį ketvirtadienį, kaip 
teko nugirsti, irgi bus įdo
mi programa su įdomiomis 
naujomis dainomis ir įvai
riomis žiniomis. Ketvirtadie
niais programa duodama iš 
WHFC—1450 kil. radio sto
ties. Ant

Trys žudikai 
nuteisti kalėti

Trys negrai žudikai 
Willie Norvell, 18 m., jo 
brolis James Norvell, 15 m., 
ir Edgar Shepard, 16 m. 
amž., kriminališkam teisme 
nuteisti kalėti: pirmasis, 
kaipo vadas, 199 metams, o 
pastarieji du po 50 metų

Rugpiučio 17 d. jie kan
kindami nužudė M. Hetman, 
55 m. amž., naminių bailų 
panaktinį.

Oro biuras buvo numatęs, 
kad Chicagoj kaip vakar tu
rėjęs pasirodyti šį sezoną 
pirmasis sniegas. Točiau 
tas neįvyko. ■.

Doros keliu eidami, pri
eisime tikrosios laimes ži
burį.

ACHING-STIFF 
SORE MUSCLES

GREITTII palengvinimui — 
patrinkite su Mttsterote. Iš
braukimas su šiuo "CrnmtPr- 
Irrttam” aktualiai gelbėja ir 
gydo skaudančius rhuseulus.' 
Gėrėjui ta negu “imnUhi p,a«- 
ter”l Daromas 3-Jų stiprumų.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGICIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimals

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Rd.
BEN. J KAZANAUSKAS. Sec. 

TURTAS VIRS f l,l»<U>09.

WHOUESAUE
FURNITURE

BROKER

lūsit Gražus
Apsirėdymas 

-Mūsų Specialybė

•a via tralas semt

'DOČKŲ 
KORSETU

KPDTKIAMR DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Bd. 
TeL AU8TIN 1175

Nuoširdi padėka
Norime ištarti širdingą 

padėkos žodį mūsų bran
giems draugams už sureng 
tą mums vakarėlį: rengė 
jams Onai ir Kazimierui Vi
limams ir jų visai šeimynė
lei, M. Varkalienei, J. Vals 
kiui, B. Nenartoniui; Am
brose, kurios namuose įvy
ko toji puota, visiems daly
viams ir tiems, kurie nega
lėjo dalyvauti, bet prisidė
jo prie įteiktos brangios do
vanos; bulvariškėms, kurios 
ne tik mus apdovanojo, bet 
ir mūsų dukrelę Angelą, sve 
čiams iš Marąuette Pa-rk, 
Brighton Park, Town of 
Lake ir West Side, biznie
riui J. Mickevičiui, kuris pri 
siuntė gražią dovaną į na 
mus; mamytei ir tėveliui E. 
ir B. Ogentams, kurie irgi 
mus gražiai apdovanojo.

Nors neužsitarnavę tokių 
malonių pagerbtuvių, kurios 
nors mūsų širdis sugraudi
no, bet taipgi ir džiaugsmu 
pripildė. Tas jūsų, brangie
ji, atjautimas pasiliks mūsų 
širdyse ant visados.

Rap. ir Elzb.* Andreliflnal

Marąuette Park. — Šv. 
Ražančiaus ir Altoriaus Puo 
Šimo draugijų vakaras pa
vyko. Publikos prisirinko 
labai daug. Dalyvavo su mu
mis ir mūsų dvasiškiai: kun. 
Valančius ir kun. Zakaraus
kas.

Širdingai dėkojame kun. 
Valančiui už programos ve
dimą, kun. Zakarau^k u už 

'gražią kalbą ir linkėjimus, 
“Šurum Burum Sesutėms”

AR LAIKAS NAMTUS 
PATAISYTI? 

Kreipkitės prie
Charles Yushas

Lietuvis Kontraktorftm 
Ir Karpenterys

Nesenai sugrįžęs iš EUwod, III 
valdžios darbų — dabar užsiima 

visokiais namų darbais 
Turi 43 metų patyrimo 
2228 VVest 23rd Place 

Tel. Canal 8014

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

Rockford, š. m. lapkr. 23 
d., 5 vai. vakare įvyks pra-

Dr. Petras Vileišis, žymus 
politikas ir kaH. K. Baraus
kas, buvęs “Mūsų Laikraš- kalbos šv. Antano par. salėj,
čio” redaktorius ir geras 
kalbėtojas apsilankys šiose 
kolonijose ir laikys prakal-

1005 Ferguson Street.
Dievo Apvaizdos parapi

joj bus prakalbos š. m. lap-
bas svarbiais Lietuvos ir|kričio 14 d. 7:30 vai. vak. 
sėtuvių tremtinių reikalais. | parapijos salėj.

už dalyvavimą programoj,. auką. Darbininkėms, tikietų 
palinksminimą publikos gra platintojoms ir visiems ki- 
žiomis dainomis. Dėkojame tiems mūsų geradariams a
fotografui Kondratui už pa
rodymą puikių “movies”, 
taipgi visiems, kurie prisi
dėjo prie vakarienės, kaip 
ir mūsų didž. gerb. klebo-

čiū, ačiū. Valdyba

Jei pabudo siela, jei ver
žias laisvėn, nemigdyk jos 
prievarta, bet klausyk jos 

nui, kun. A. P. Baltučiui, už halso. M. Gorkyj

CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

HELP S'ANTED VYRAI

MAŠINISTAI reikalingi. Pilnai paty
rę prie ‘•horizontai" ir “vertical bo- 
ring mills” darbų. Kreipkritės į: 

WEIL PVMP COMPANY 
215 B'cst Snfperior Strert

NAMAI — FARMOS
Kas ką turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naują 
namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Suromskis (Ompany. 
Taipgi turime dideli pasirinkimą s»* 
nesnlų namų, ant lengvų išmokė
jimų:

18 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-fletų nuo $16.500 ir aukšč.
7 10-fIetų nuo $22.600 ir aukšč.
Taipgi turime visokių biznlavų na-

..................... mų, visokio didumo su visokiais biz-
REIKALINGAS BIZNYJE PART- niais. Kam reikalinga gerų farmų, 
NERIS, kuris prisidėtų prie darbo mažų arba didelių, galima pirkti 
ir investuotų $2,000 gerai išdirbtam arba mainyti. Su visais reikalais 
biznyje. Rašykite laišku sekančiu a- kreipkitės prie; —
dresu:
ŠIITE 537, 127 N. DEARBORN ST.

arba pašaukite telefonu — Tel. REP. 3718 — Vak. PRO. 1111
RANdolph 9488. —

-------- . PAIEŠKOMI AGENTAI
STIPRIOS MOTERYS Reikalinga — gerų, teisingų vyrų.

Reikalingos prie indų plovimo dar- agentavime, laikračių pardavtnųji- 
bų. Nuolatini darbai, seniai jsteig- me Įvairiose kolonijose. Šaukite — 
toje Įstaigoje. Kreipkitės po adresu: CANal 8010 numatyti pasikalbėjimo

356 NO. CLARK STREET laiką.

HELP WANTED 
AD — DEPT 

127 No. Dearborn St. 
Tel. Raodolpb 9488—9489

LONDONAS, lapkričio 
d. — Vichy radio 
paskelbė, jog sovietų raudo 
nasis laivynas jau išvykęs 
iš Sevastopolio, kuriam aiš 
kiai gresia vokiečų okupaci 
ja.

REIKALINGA MOTERIS 
Vidur amžiaus • lietuvė moteris prie 
gaminimo paprastų valgių. Nereikia 

, skalbti. Savo kambaris ir užlaiky- 
| mas duodama. Reikia būti naktimis. 

— Kas trečiadienį ir kas sekmadienį 
K savo laikas. Geras užmokestis. Atsi- 
& šaukite telefonu: BEVerly 0021 ar j

šiandie namus: 4,15 WFsT n tra street, 
CHICAGO.

REMKITE IR PLATINKlTb 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

DINING ROOM SBfS — PAM- 
LOR 8ET8 — BEDKOOM 8ETS 
— RŪGS — RAD|OS — Rtt- 
TRIGERATOR8 —'MAROMA — NDO

AO Įfti—ily AdvertRad H

A1EX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

634*3 So. VVestern Avenr
Tefefams REPUBUC 6051

MOIK STUDIO
įsas 35* Street

h V ED PHCtOGHAPHY 

H»WfcS7 f'OSHlBLF I FS 
rMO\%F U AYEfTE 2*1 ’

■W/Z>

M1LUONS AO»H—Miracle Whip does work uionders 
with salads! A uniąue combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America's favorite salad dressing.

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

MIRACLE ’vVHIP! 

Its ’difternnt ftnvor 
a!ways makes a hit.

PASKOLOS — namams statyti, remontuoti ar 
pirkti. Ilgametis ISmokčjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!I

TAI IPY1/ITP ištaigoje. Jūsų indeliai rūpes-
I MUr I 1x1 I C tingai globojami Ir ligi $5,000 ap-
drausti per Federal Savings and Loan Corporation, 
t M*. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

Mokame

BOSŲ PASITIKĖJIMO IR ištvermes REKORDAS

<5 Betai Selmdugo Pataraavtmo, NemskrlaudSlaat 
Vieno KUJentol

Nei

SUTAUPYSI PINIGŲ. RAČO DARBO IR SVEIKATĄ. JSlGVf

STOKERI
LINR-BELT, Visišku Automatišku

ŠLEG AITI S
STOKER SALES 

6921 So. VVestern Ave.
* ĮVEDU ŠILIMĄ • BOn.ERIUR

REPublic 3713 
IR SUTAISAU SENUS

Keistute Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
sia Ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.
Tek CALamet 4118

3236 So. Halsted St Chicago, I1L
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
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COOK APSKRITIES IŽDININKO 
PAGALBA TAKSŲ MOKĖTOJAMS

Kolektuoti taksus nėra 
lengvas darbas, pareiškia 
Cook apskrities iždininkas 
John Toman, nepaisant 
fakto, kad šiemet daugiau 
negu kitais kada metais 
iškolektuofa.

Iždininko pareiga kolek
tuoti taksus. Jis neturi 
nieko bendra su turtų įkai
nojimais ir sąskaitų parūpi- 
nimu. Nežiūrint to, daug 
kas ir iždininką peikia, ir 
kritikuoja už “didelius tak
sus.

Kolektuodamas taksus ta 
čiau iždininkas laikosi žmo
niškumo, taip pasakius ap
gaili tuos visus, kurie nuo-

300 namų savininkų ėmė 
naudotis šią ją lengvata. 
Šiandie tuo planu naudoja
si jau apie 8,000 žmonių. 
Jų daugelis jau išmokėjo 
užtrauktus per kelerius me
tus taksus. Kiti baigia mo
kėti. Tuo būdu jų namai 
išvaduoti nuo aprašymų. 
Visi jie yra dėkingi iždi
ninkui už tą paramą, ypač 
jo žmoniškumą.

Koalicinis teisėju 
tikėtas laimėjo

Antradienį įvykusiuose

širdžiai norėtų užmokėti laimėjo vadinamasis koaU. 
taksus, bet neturi pinigų, i cinis prieš kurį ko_
Daug namų savininkų neiš-|vojo gub Green ir kiti 
gali vienu žygiu iŠ.aokėri respublikonų vadai, kad nu- 
didelių taksų. Tad iždinin- jerĮį šalin visus demokra- 
kas jų pasigaili ir randa tų partijoa kandidatus. 
priemonių jiems paiengvin- Koalicinį tikėtą sudarė
ti, kad jie dėl taksų nemo
kėjimo paprastų sunkiai 
įsigytų namų.

Po ilgų tyrimų iždininkas 
Tobin susekė, kad daugu
mas nemokančių taksų nėra 
išsisukinėtojai ir toki reika
lingi pagalbos. Jo pasidar
bavimu tad sudarytas vadi
namas “Bureau of Delin- 
ąuency,” per kurį namų 
savininkai turi progos už
trauktus taksus mokėti kas 
mėnesį dalimis. •

l

=
LAIVO KAPITONAS

DKirOAS

] Kaliniui nepavyko 
pabėgti

¥ *
DABARTINIS POSTO 

VADAS

Ketvirtad., lapkr. 6, 1941

("Draugas” Acme telephoto)

Harley F. Cope iš New Or- 
Cook apskrity vyresniojo Į Ieana La , torpeduoto u. s. 
teismo teisėjų rinkimuose tankinio laivo kapitonas.

Paskelbus šį planą, apie i rinkimais.

demokratų vadai iš visų iki 
šiol esamųjų teisėjų: 13 de
mokratų ir 8 respublikonų. 
Jie visi ir vėl išrinkti.

Į miestinį
teismą teisėju pirmininku 
išrinktas E. S. Scheffler, 
dem., ir paprastu teisėju S. 
Heller, resp.

Rinkimuose dalyvavo 
apie 40 nuošimčių visų įsi
registravusių ir turinčių 
teisę balsuoti piliečių. Kiti 
piliečiai neįdcmavo tesėjų

Iš 12-os vienas
gauna paramą

Illinois Public Aid komi
sijos sekretorius R. L. Pe- 
ters apskaičiuoja, kad Illi
nois valstybėje iš kiekvienų 
dvylikos asmenų vienas gau 
na vienokią, ar kitokią vie-

(municipal) šąją paramą (šelpimą).
Seniau toli didesnis žmo

nių skaičius gaudavo para
mą.

Iš valstybinio Stateville 
kalėjimo bandė pabėgti ka
linys Sam Lee Harper. Jis 
įsirangę į keturių pėdų ke
tvirtainę medinę dėžę, ku
rią kiti kaliniai rengėsi už
kalti ir išsiųsti kažkur ki
tur. Ant dėžės buvo pa
rašas “Duck Coats — 
Men’s.”

Staiga kaliniai darbinin
kai pasigedo žirklių, kurių 
imta visur ieškoti. Kiek 
palaukus apsižiūrėta, kad 
nėra nė minėto kalinio.

Apie tai pranešta kalėji
mo viršininkui. ' Šis susido
mėjo ne tiek žirklėmis, kiek 
kalinio dingimu. Įsakyta j 
visas supakuotas dėžes iš
versti. Pagaliau iš vienos 
dėžės išverstas ir minėtas 
kalinys. Pas jį kišeniuj 
rastos dingusios žirklės. Jis 
jas pasiėmė dėžės antvožo 
nuplėšimui.

mu

Yra sumanymas Illinoise 
išbraukti iš šelpiamųjų są 
rašų bernaičius ir mergai
tes, 16 m. amž., kurie neno
rės priimti jiems nurodyto 
darbo.

• ••

Naujas 
Išradimo laimėjimas

Bus rodomi 
Vatikano vaizdai

World Playhouse, 410
So. Michigan avė., Chieago, 
lapkričio 8 d. bus rodoma 
filmą apie Vatikaną vardu 
“The Story of the Vati- 
can,” parūpinta The March 
of Time.

Filmą pagaminta švento
jo Tėvo Pijaus XII specia
liuoju leidimu. Aiškintojas 
yra žinomas garsus kalbė
tojas prelatas Fulton J. 
Sheen. Filmoje atvaizduo
tas visas Vatikano pasit- 
varkymas ir aktivumas, kas 
retai kam iki šioliai buvo 
žinoma.

j
Tas nepaprastai intere

singa ir verta filmą ma
tyti..

Dar ir alkoholis 
buvo gaminamas

Policijos susektam vagių 
lizde (sandėly), 5741 So. 
Halsted gat., be daugelio 
vogtų daiktų rasta dar ir 
alkoholiui gaminti katilas 
su visais įtaisymais. Be 
to rasta 25 galionai alko
holio.

Tai susekus, U. S. agen
tai paėmė sandėlį savo ži
nion. Englewood nuovados 
policija aukščiau yra areš
tavusi šešis įtariamus va
gis.

A. H. Kasper, Darius Gi
rėnas Post No. 271 Ameri
can Legion penktas iš eilės 
vadas (komanderis). Rim
tas, taktingas, kokiam ir de
ra vadovauti didelį ir vieną 
žymiausių ir veikliausių šio 
distrikto Amerikos Legiono 
Darius-Girėno vardo postą.

Užtiktas vagių 
lizdas; 6 suimta

Policija puolė trijų aukš
tų nekaltai atrodantį sande 
lį, 5741 So. Halsted gat. 
Tenai rado suardytą 1,000 
svarų sunkią geležinę — 
konkretinę spintą ir dešim
ties vogtų automobilių da
lių,‘kurios buvo pardavinė
jamos.

Ryšium su tuo policija 
areštavo 6 vyrus.

Išaiškinta, kad spinta bu
vo pavogta spalio 26 d. ank
sti rytą iš A. and P. valgo
mųjų produktų krautuvės, 
660 W. 63 gat. Gatvėmis 
stačiai nuvilkta į minėtą 
sandėlį, tenai suardyta, ras
ta apie 4,500 dol. ir pasida
linta.

Po įvykusiojo pavogimo 
Englewood policija energin
gai susimetė ieškoti vagių. 
Tai buvo sunkus da'bas. 
Pagaliau policijai pavyko 
rasti liudininką, mačiusį 
kaip pririšta prie automo
bilio spinta buvo velkama 
gatvėmis. •

Kai rastas šis siūlo ga
las, policija pagaliau užtiko 
ir patį kamuolį.

X Prof. K. Pakštas šį va
karą, lapkr. 6 d., 8 valandą 
kalbės Lituanistikos Semi
naro dalyviams Chicagos U- 
niversitete, International 
House, 1414 East 59th St. 
Visi studentai ir profesiona
lai kviečiami atsilankyti. Į- 
žanga nemokama.

X Visuomenės vadai, drau 
gijų, organizacijų veikėjai 
prašomi nepamiršti, kad sek 
madienį, lapkr. 9 d., Aušros 
Vartų parapijos salėj įvyks
ta svarbi Chieago ir apy
linkių draugijų atstovų kon
ferencija. Visi kviečiami da
lyvauti.

X Jonas Skarulis iš Bnook 
lyn, N. Y., chemikas, buvo 
malonus Ig. ir S. Sakalų sve 
čias. Jis Chicagon atsiųs
tas vienos kompanijos at
likti bandymus. Skaruliai y- 
ra žymūs Brooklyn gyven
tojai ir veikėjai katal. or
ganizacijose. Vienas jų sū
nus buvo priimtas į AJV 
Militarę Akademiją West 
Point.

X A. Kazlauskui, 2522 W. 
45 St., žinomam veikėjui ir 
išradėjui pagerinimų davi
mui daugiau šilumos cen- 
tralinio šildymo sistemoje, 
Town of Lake apylinkėj 
darbo metu pavogtas auto
mobilius, kuriame buvo į- 
vairių jo darbo įrankių. Be 
automobilio, nuostolių pada
ryta virš keliolika šimtų

APSAUGOS
BONAI

Geffing Up Nighh
MakesManyFeelOld

Do you teel older then you ere or eutter 
from Oettlng Up Nl|ht«, Backache, Nervoua- 
neu, Lee Pelne, Dlulneee. 8wollen Auklei, 

imaile ‘Burnlng, seanty or tre
šo, remember that your 

to your health and that

RESEARCH LUMINAIRE
* Aukštos kokybės dryžiuoti sti

klo šonai ir apačia mažina šios 
šviesos spindėjimą.

* Lankstus — bile kiek šių į- 
taisymų galima įrengti nesi
baigiančiomis eilėmis.

* Prie pat lubų arba pakabu
čiai įtaisai galima gauti su 2 
ar 4 tūbais.

* Užtvirtintas Fleur-O-Lier.

* Prieinamas — tnbus galima 
greitai ir labai lengvai apmai
nyti.

Po ilgų mėnesių ištyrinėjimo, svarbus 
darbas tapo užbaigtas, žemos kai
nos “fluorescent” įtaisas, kuris ati
tinka užtikrintą “fluorescent” šviesos 
Standard reikalavimą, dabar yra pil
nai paruoštas.

Naujas Research Luminaire’as duo
da dvigubai tiek šviesos, išvartojant 
ne daugiau elektros kaip dabar. . . 
turi dvigubą akies patraukimą — ir 
dvigubai padidina jų pirkimą.

Tolimesnėms informacijoms apie šį 
Research Luminaire ir kitus fluores
cent įtaisymus, pašaukite telefonu — 
RANdolph 1200.

Specialus boardas surin
ko reikalingus faktus dėl 
geležinkeliečių reikalavimo 
didinti atlyginimą ir pa
siuntė prez. Rooseveltui.

Rheumatlc Paine, 
auent passages? If 
Kldneys are vital to your 
these symptoms may be due to non-ortanlc

6 n d non-systemlc Kldney and Bladder trou- 
leS—ln such cases OY8TEX (a physiclan's 
prescription) usually slves prompt and Joy- 

ous rellef by helplng the Kldneys flush out 
polsonous ezcess acids and «astes. You have 
everythlng to galn and nothlng to lose ln 
trying Cystea. An lron-clad guarantee 
vranped around each package assures a re
fund of your money on return of empty 
package unleas fully satlsfled Don't take 
chances on any Kldney medicine that Is 

nteeCL Don't delay. Oet Cystes

i8lss-te»i from your 
Irugglst todav. Only SJIe. The guarantee 

proteets you.

not guarant

Cystex
Vtalii flaib IIIiiii pr

YOU GIRLS WH0 SUFFER^
* Distress From MONTHLY •

FEMflLE VVEAKNESS

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY
72 West Adams Street

AND NEED TO BUILD UP
RED BLOOD!

TAKE HEED if you have all or 
any one ot these symptoms: do 
you aulfer headache, eramps. back
ache, nervousness, weakness, 
cranklnegg, distress of “Irregularl- 
tlea," periods of the blues, a bloated 
feellng—due to functional monthly 
dlsturbances?

Then start at once — try Lydia 
Plnkham's Compound Tablets 
<wlth added lron). Plnkham's 
Tablets are famous for rellevlng 
monthly paln and distress. Thou
sands of glrls and vomen report

remarkable beneflts I Taken regu- 
larly-they help build up resistance 
against such annoylng symptoms.

Lydia Pinkham’s Compound 
Tablets are also especially helpful 
ln bulldlng up red blood and thus 
aid ln promotlng more strength 
and energy. Pollow label direc
tions. WORTH TRYINOI c

dol. A. Kazlauskas yra nuo
širdus visų gerų darbų rė
mėjas.

X Antanui Statkui, vyrui 
Moterų Sąjungos centro iž- 
dininkės ir žinomos veikė- 
jos Elenos Statkienės, šio
mis dienomis Billings Me- 
morial ligoninėj padaryta 
gerklės operacija.

X “Draugo” adm. kun. P.
P. Cinikas, MIC., šeštadienį 
vyksta į Detroit, Mich„ dien J 
raščio reikalais. Dalyvaus ir 
Anna Kaskas koncerte.

X E. Norvaišaitei, 6632 
So. Campbell Avė., Sv. Kry
žiaus ligoninėj dr. Brazis 
padarė operaciją. Ligonė jau 
namie ir labai patenkinta ir • 
dėkoja daktarui už sėkmin
gą operaciją. E. Norvaišaitė 
yra veikli jaunimo tarpe ir 
nuoširdi “Draugo” rengiamų 
vakarų-pramogų darbuotoja.

X So. Chicagos gerašir
džiai per įvykusias prakal
bas spalių 31 d. Lietuvos 
tremtiniams Sibire didesnes 
sumas aukojo šie asmenys: 
kun. kleb. Černauskas $2.00, 
Anufras Macas $10.00, Ju- z 
lijona Morkis $5.00, M. Cic- -f 
kevičienė $2.00, B. Vasiliaus 
kienė $2.00, Konst. Gaubys 
$2.00, Pr. Dubinskas $3.00, 
Ber. Cickevičius $2.00.

X Dr. Andriejus Stepona
vičius, M. I. C., kuris per pa
skutiniuosius kelis metus 
buvo Kenosha, Wisc. misijo
je, dabar ir vėl tapo paskir
tas prie “Draugo”. Malonus 
brolelis susilaukė daug nuo
širdumo nuo savo draugų ir 
pažįstamų gyvendamas Ke- 
noshoje, bet dabar džiaugia
si būdamas ir su savo ‘old- 
taimeriąis’ “Drauge”.

KAS REIKIA ŽINOTI

Kad bombos ant mūs nekristų, pirkime Saugumo bonus.

PIRKITE APSAUGOS BONUS!
K. Ką turiu daryti, kadi 

pagelbėti savo sunui, kurs 
įstojo kariuomenėn?

A. — Jūsų sūnus turi bū
ti aprūpintas drabužinis 
maistu ir naujovine išran- 
ga. 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 rašy- 
ktie Ų. S. iždininkui, Wa- 
shingtone, D. C. Taip pat 
Apsaugos Ženklai.


