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Milžiniškos Kovos Prie Leningrado
Amerikos gaminiai Egipte

LIETUVOJE
PASKELBTA
NACIONA

KOL KAS NEGALIMA
TREMTINIŲ PARTRAUKT
LISTU PARTIJOS TIKSLAI
Į AMERIKA?
Vienas Čikagoje gyvenąs
lietuvis buvo pradėjęs rū
pintis alsigabenimu į Ame
riką jo ištremtų Sibiran gi
minų. Šiomis dienomis iš De
partment of State, iš vizų
skyriaus gavo tokį paaiški
nimą: “...because of existing conditions it has been
necessary to suspend the
issuance of visas to persons
residing in the
Soviet
Union and
conseąuently
there is no acjtion that may
be takent at the present
time with a view to provi
ding Mr. and Mrs. X with
visas for admission into
Should
y the United States.
’V circumstances develop wich
will make it possible to resume the issuance of visas
by our Embassy the De
partment will be glad to
fumish information regarding further procedure”.
Apie nenugalimas kliūtis,
kurias stato sovietai iš savo
pusės, jau rašėme anksčiau.

Atgaivinta "Geležinis Vilkas". Lietuvos
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Naciai nori laimėti
prieš suomių
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nacionalistų partija už nacizmą. Dau

giausia dėmesio bus kreipiama į ūki

r

ninkus. Garbinamas nacizmas.
(Kadangi ši kalba pašakyta Lietuvoje, kur šiuo me
tu siaučia nacizmo bangos,
aišku, joje yra didelis kiekis propagandos ir nukrypi
mų nuo tiesos. Tačiau ši
kalba savo žurnalistinės ver

tės nenustoja. Jei laikraščiuose skelbiama Hitlerio
kalbos, juo labiau mums
skelbtinos lietuvių pasakyto
sios Lietuvoje kalbos, nors
mes su jų mintimis ir nesu
tinkame. Red).
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LONDONAS, lapkričio 9
d. — Rusų sluogsniai šian
die pareiškė, jog Hitleris pa
siuntęs tūkstančius naujos
kariuomenės
Leningrado
frontan, kad laimėtų vieną
svarbiausių kovų prieš suo
mių atsakymą Jungtinėms
Valstybėms.
Šiuos pranešimus patvir
tino vokiečių ir rusų radio,
kai paskelbta, jog Karelijos
sąsmaukoje vyksta aršios
kovos.
Maskvos radio paskelbė,
jog prie Kastengos vokiečiai
sulaikyti ir kovos laukke
palikta 2,500 žuvusių nacių
kareivių ir karininkų.
•

<
BERLYNAS, lapkričio 8 ir kančių, lietuvis vėl grįžo
d. — Radiograma. (Dr. Pra prie savo kasdieninio kūry
nas Ancevičius). Lietuvių binio darbo ir vėl nenuilstan
nacionalistų partijos vadas mai dirba.
Virbickas pasakė per radi Kad tas darbas būtų ne
>
ją kalbą, kurioje tvirtina, šas vieningas, reikia orga
kad Lietuvių Nacionalistų nizuotai dirbti, reikia budė
partija savo veikia pasirodė ti, kad tie, kam nepridera
(“Draugus" Aune telephoto)
1926 metais gruodžio 17 die garbingo lietuvio vardas,
Čia rodoma, kad Egipte britų pajėgos jau naudoja J. A. Valstybėse padirbdintus tan Užėmę Krymo uostą
ną, kada nepaprasta draus neišmeižtų Lietuvos.
BERLYNAS, lapkriča
Kaip vienybės pagrindas kus ir bombonešius. Amerika jų siuntimą kaskart daugina.
me ir griežtumu įvykdė per
d. — šiandie Vokietijos
versmą ir užkirto kelią bol organizuotam darbui, įsis
ro vadovybė paskelbė, jog
v
ševizmui.
teigė Lietuvių Nacionalistų ašaromis, sunkiu darbu ir
DAUG DAR
vokiečių kariuomenė užė
Tas veiksmas buvo toks partiją. Jos pagrindan paim prakaitu atpirkta, — žemė NACIAI SUAREŠTAVO
KRAUJO NUTEKĖS
mė Yaltą, rusų uostą prie
staigus, kad niekas ir ne tos senos “Geležinio Vilko” nuo kurios juos atplėšė
Juodosios jūros.
Diktatorius Stalinas ir ki sutikėjo. Karininkija ir jau ir naujos nacionalsocialisti
KATALIKŲ
DEKANĄ
kruvinos
bolševikų
rankos.
ti komisarai žino, kad savo nimas parodė dačnų bendra nės idėjos.
Vokiečių pranešimai pažy
Darbininkai^ fr amatanininkruvnais darbais
uždarė darbiavimą, pašalindami bol
mi, jog Yalta esanti viena
Jis kaltinamas meldęsis už žydus.
kas savoje žemėje turės gau
sau duris pasitraukimui į ševikinės santvarko pradus. Nacionalistų taramieji
gražiausių Rusijos vietų,
ti darbo ir atatinkamą atly
bet kurį kraštą, o jei jie pa
kur kadaisę buvę puošnieji
Naujai pastatytoji valdžia
ginimą, tokį, atlyginimą, ku
teks į nacių belaisvę jie su profesorium A. Voldema siekiai
kad
jis
savo
pamoksluose
iš
Rusijos carų rūmai ir vilos.
BERLYNAS,
lapkričio
9
t puikiai žino, kas jų laukia,
Lietuvių nacionalistų Par ris užtikrintų jam gražų ry
drįsęs
pasisakyti
prieš
na

Tačiau
dabar, pasak vokie
ru
priešakyje
vykdė
pačios
d.
—
Vokietijos
slaptoji
po

<4 Jiems ar taip, ar taip mir
tija nori matyti Lietuvius tojų.
cius
ir
už
tai,
kad
jis
pasky

tautos nustatytas gairas.
vieningai ir kūrybiniai dirb
Bet ne žodžiais, o darbais licija suėmė Šv. Javygos, ręs maldas už žydus. Jis čių, terasta vargas ir skur
tis. Dėl to jie dar milijonus
ti pasiryžusius. Ji žino, kad jis turi pasijusti esąs tų katalikų katedros dekaną buvo suimtas ir praėjusią das, nors bolševikų skelbi
kareivių ir .kaimiečių bei Geležinis Vilkas
mu Yaltoje buvę įrengta
kun. Berhard Lichtenberg,
doras
iletvis,
suprantąs
mo
gerybių
šeimininkas
ir
nau

darbininkų išves į kovų
Jaunimui perauklėti ir
darbininkams sanatorijos.
kuris kartais atstovaudavo vasarą.
skerdynes, nesisielodami ar naujos nacionalistinės kryp mento svarbumą, negali pa dotojas. Nacionalistinių idė ir Berlyno vyskupą.
jų mirtys turės kokią pras- ties įvykdymui buvo įsteig silikti už organizacijos ribų. jų vedami mes turme panai
Dekanas suimtas todėl, Vyskupas prieš žudyną
mų, vien tik siekdami užtęs tas “Geležinis Vilkas”, kurs Jis negali likti pasyvus ste kinti į bedugnę, kuri seniau
Savo pamoksle suimtasis Vokiečiai visuose
ti sau tą baisiąją valandą. vėliau buvo uždarytas, nelei bėtojas ir, žiūrėdamas iš to buvo tarp darbininko ir val
dekanas užgyrė Muensterio frontuose sulaikyti
lo, kritikuoti tuos, kurie dir dininkijos, tarp ūkininko ir
•
dus įvykdyti jam savo tiks ba.
vyskupo pareiškimą ir pasi
miestelėno. Gerybių paskirs
lų.
RAUDONASIS KOMISA
Anglai
bombardavo
sakymą prieš nacių pasiry
Kas
nedirba,
tas
neturi
tymas turi būti lygus ir vi
Jo narius vėliau persekio
RAS, KURS IŠSIŽADĖJO
žimą išžudyti visus tuos, ku MASKVA, lapkričio 9 d.
teisės ir kiritikuoti. Lietu siems prieinamas.
jo
ir
kankino
kalėjimuose.
nacių
teritorijas
SOVOJO
BROLIO
rie, pasak nacių, esą nepro d. — Komunistų partijos or
y
Bet dorieji Lietuvos vaikai vos Nacionalistų Parti ja yra Nacionalizmas
duktingi.
ganas Pravda rašo, jog vi
Ryšium su bolševikų šiaur. nenuleido rankų. Jis, kaip pasiryžusi kurti į partiją
Savo
laiške
vyskupas
pa
sam rytų fronte vokiečiai
LNP nori, kad visas Lie
armijos vado Vorošolivo ištikimi savo žemės sūnūs, visas gerasiąs tautos jėgas,
LONDONAS, lapkričio 9
žymėjo,
jog
“
iš
patikimų
šal
esą
sulaikyti.
tuvos
jaunimas,
tą
mūsų
rasti
žmonių,
kurie
ne
vien
nauju paskyrimu galime viską parnešė ir iškentėjo,
d. — Anglijos bombanešiai
tinių
sužinota,
sanitarijose
ateitis,
būtų
auklėjamas
na

prisiminti vieną reikšmingą o Smetonos ir jo rėbrų ker savo asmens, bet visos tau
vakar naktį ir šiandie rytą
Rusai prisipažįsta, jog
cionalistinėje ir socialistinė bombardavo vakarinę vokie ir silpnapročių ligoninėse raudonosios armijos kontra
atsitikimą iš jo gyvenimo: štas, net užeinant bolševi tos reikalais rūpintųsi.
LNP norį dirbti bendra je dvasioje, kuri moka išau tiją ir nacių okupuotas teri Vestfalijoje sudaromi sąra takos prie Možaisko susitujauniausis Vorošilovo bro kams į Lietuvą, nesibaigė.
šai asmenų, kurie esą taip kusios su smarkiu vokiečių
ir glaudžiama kontakte klėti žmogų pasitikintį sa torijas.
lis Sergiejus, išėjęs iš rau
Jis pats pabėgo užsienin, me
donosios armijos, buvo nu o “Geležinio Vilko” narius, su didžiojo reicho civilinės vimi, kūrybingą ir drąsų sa
Iš šių atakų negrįžo aštuo vadinami “ neproduktyvus pasipriešinimu ir “nedavė
tautiečiai”. Jie vėliau būsią jokių vaisių”.
vo
darbe,
dorą
savo
’
poel

sistatęs liktis dvasininku. jau uždarytus kalėjimuose, valdžios garbingais pareigu
ni bombanešiai.
nais, šalinti atsirandančius giuose ir tikintį.
Apie tai jis pranešė savo perdavė bolševikams.
Smarkiausia ataka praves nužudyti”.
Panašias kontratakas rau
LNP palaikydama glaudes ta Essene, kur sukelti milži
darbo nesklandumus.
broliui, drauge pridėdamas,
donarmiečiai
pravedę ir Ma
LNP nori darbu ir gerybė nius ryšius su didžiojo rei niški gaisrai. Taip numesta
kad, jo įsitikinimu, vien tik Veikė planingai
loyaroslavetso
apyiinkėjo,
mis padėti galingąjai reicho cho civilinės valdžios atsto bombų Otsende ir Dunkirke. Gestapo sušaudė
krikščionybė
gali
duoti
kur smarkiausios kovos įvy
sutriuškinti vais, nori nuoširdaus ben
žmogui tai, ką žada komu Okupavus bolševikams Lie kariuomenei
20
čekoslovakų
kusios prie Serpukovo.
nizmas. Neįstengs "komuniz tuvą ‘Geležinio Vilko” na žmonijos skriaudėja ir civi dradarbiavimo ir tiki, kad
Naciai
plačiai
mas to padaryti dėl savo riai nenurimo. Jie savo tiks lizacijos naikintoją bolševis jį visuomet ras.
Paskutiniosiomis
dieno
BERLYNAS, lapkričio 9 mis Dono baseine vokiečiai
materialistinės pasaulėžiū lą vykdė planingai ir atkak mą.
Nori daugiau produkcijos
naudoja atsargas
d. — Vokietijos slaptosios esą taip pat sulaikyti, jiems
ros, kuri prisipažįsta tik liai. Jie būrė apie save ge LNP visas savo jėgas yra
policijos vadas
Kirr.mler padaryta daug nuostolių ir
Lietuvių tauta, kuri tų
medžiagą, atmesdamą
ir riausias lietuvių jėgas, jie pasiryžusi nukreipti į didžią
šiandie
pranešė,
jog
pereitą | jie neįstengę pasistūmėti
troško tautai laisvės ir ge ją Lietuvos visuomenės da nuoširdžių santykių su did WASHINGTONAS, lapkri
Dievą ir sielą.
ketvirtadienį
sušaudyta
dvi I pirmyn.
lį ūkininkiją ir darbininkus. žiųjų reichu siekė, tikisi, čio 9 d. — Pramonės depar
Patyręs apie savo brolio i g vės.
Kokia viltim: ir džiaugs
kad ji naujai pertvarkomo tamentas šiandie pareiškė, dešimts čekų, kurie bandę
tokį tikybinį nusistatymą,
Propaganda
ūkininkams
je tautų valstybių Europo jog karui su Rusija naciai sulaikyti maisto tiekimą į Neįvardintoj fronto da
bolševikų karo komisaras mu lietuvių tad a žiūrėjo į
lyj, pasak Pravdos, žuvęs
Ūkininkas naujame gyve je, turės tokią pat garbingą šiuo tarpu turi panaudoti Vienai.
Vorošilovas viešai jo atsiža bręstantį kar;o gali pasaky
Šie čekai, kurie, pasak vokiečių generolas Rens, ku
dėjo: tu tiki, tai tu man ti tik tie, kurie širdingai my nime turi atsistoti ne kaip vietą, kaip ir kitos Europos savo kuro,-maisto ir drabu
Himmlerio
priklausė “opoci ris vadovavęs tankų atako
Įėjo savo tautą ir vykdė lai visų paniekintas ir išnaudo tautos, kurios šiandien su žių atsargą.
nebe brolis!...
avės idėjas.
•
jamas, bet kaip kūrybingas, ja bendradarbiauja.
Tuo pačiu laiku, pasak de zij'os grupei”, buvo pasmer je.
Prasidėjus karo veiks luomas, kaip pamatas nau Kad įrodytumėm mūsų partamento, nežiūrint anglų kti mirti už tariamąsias pa
LAIŠKAI IŠ SIBIRO
mams, kad atkovoti savo josios Europos statomojo nuoširdumą ir tą mūsų no orlaivių atakų, produkcija stangas sunaikint maisto iš
Jau pradėjo ateiti laiškai teises ir sutriuškinti bolše- rūmo, kaip maitintojas ir rą bendradarbiauti, mes tu Vokietijoje žymiai padidėju teklius, padegant sandėlius. vyriausybė ruošia atsakymą
Jungtinėms Valstybėms ir
nuo ištremtųjų lietuvių, iš vizmą, lietuviai stvėrėsi gin- naujų sau ir pasauliui gėry rime drąsiau kurti daugiau si, ypač karo reikmenų ir
esą
galima, kad jis būtų pa
Sibiro. Pora gauta Čikagoje, kio ir padėjo galingajai did- bių kūrėjas.
gaminti gėrybių, daugiau ir ginklų gamyba.
Suomiai netrukus
siųstas
dar prieš ateinančios
Vienas jų buvo pasiųstas pa žiojo reicho
kariuomenei
Kad ūkininkų gaminamo gausiau prisidėti prie milži
savaitės vidurį.
prastu paštu ir ėjo daugiau vyti ir iš Lietuvos bolševi- ji galia patiktų ir gerybių na niško didžiosios Vokietijos
atsakys Amerikai
Šurnas dar daugiau padidė lygios visomis savo išgalė
kaip 3’/2 mėnesio. Baisių ži- kus.
Manoma, kad suomiu at
ORAS
nių jie praneša Saugokime’ Naclonallst, vpldas
tų, ūkininkams vėl grąžinta mis turime padėti nugalėti
LONDONAS, lapkričio 9 sakymas Jungtinėms \
X.a
a a a .1
Z-B • • • Xa Zfl Z\ 1 V « 1 MA ZS M 4 « a ZV
jiems nusavintoji žemė, jo bendrą civilizacijos ir pažan
tuos 1liūdnosius
dokumentus
Debesuota ir šaltoka. Gali d. Prancūzijos žinių agentu tybėms bus panašus į au
Po skaudžių pergyvenimų tėvų ir protėvių krauju ir gos priešą bolševizmą.
ma sniego.
Lietuvos kančių istorijai.
ra paskelbė, jog Suomijos kymą Anglijai.
T

I

draugas

Pirmadienis, lapkr. 10, 1941

■\merikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
LMT pirmi veikimo
žingsniai
Philadelphia, Pa. — Ame
rikos Lietuvių Moterų Ta
ryba Tarptautiniam Institu
te buvo surengus pirmą kortavimo ir “bunco” lošimą,
spalio 23 d., lietuvių sky-,
riaus papuoštam kambary
je.
Moterų Taryba daugiau
siai darbuojas, kad pakėlu:
Lietuvos vardą svetimųjų
tarpe; kad, išplėtus lietuvi!
skyrių Philadelphijoje. Tan
tikslui ir buvo surengtas
kortų lošimas, kad įrodžius
svetimtaučiams, jog, Lietu
vių Moterų Taryba Interna
tional Institute darbuojas.
LMT rūpinasi įsitaisyti
lietuviškus kostiumus, kad
galėtų svetimtaučių tarpe
pasirodyti.

Be to, LMT rūpinsis vi
sais lietuvių reikalais, ku
rie rišasi su šios šalies rei
kalais, kaip tai: Amerikos
pilietybės, ieškantiems tar
nybos — darbo, keliantis
kur į nežinomas vietas, ku
rie nesukalba anglų kalba.
Tokiems visados bus teikia
mas patarnavimas.
Artinas Darbininkų Die
na. Amerikos L. M. Taryba’
rūpinas paruošti dykai lie
tuviams krepšius (baskets)
valgių. Tam reikalui daro
mas laimėjimas. Bendrai, Amerikos Lietuvių Moterų
Taryba dės pastangų lietu
viams patarnauti visur ir
visados bile kokiam reika
le. Pageidaujama, kad kuo
daugiausiai moterų rašytus
į LMT.
K. D.

Šv. Vardo draugija
dėkoja

nutarta viešai padėkoti pub
likai už paramą.
Daug tam veikė Antanas
ir sūnus Antanas Noreikai.
Salės išpuošime pasidarba
vo: Saukaitis, Rinius, Jab
lonskis, Barčius, BagoČius,
Kisielius, Navickas su duk
rele Pranciška ir kiti. Jimmie French orkestrai grie
žiant jaunimas smagiai link
sminos. Jaunimo buvo iš
Camden, N. J., Chester, Pa.,
ir kitų apylinkės miestelių.
Svečių taip pat matėsi daug,
jų tarpe kun. Stasys Raila,
kun. V. Vėžys, laikrodininias Pranas Pūkas ir k.
Gražiausiai
pasirėdžiu3iems buvo duodamos dova
nos (šešioms poroms). Do
vanos buvo skiriamos komi
sijos nuožiūra.
Reiškiama padėka ir beermanui, J. Stankui, už dova
ną baliaus darbininkams.
Lietuviškas ačiū visiems.

Iš Lietuvių Fašelpinio
Klubo Susirinkimo

į Klausimai

Užsiregistravimas ir
adreso pakeitimas
Klausimas. — Aš užsire
gistravau Lapkričio mėnesį,
bet iki šiam laikui negavau
savo užsiregistravimo kor
telės. Du syk persikrausčiau.
ir abu sykiu pranešiau sazo naują adresą paštui. Ne
žinau kodėl negaunu korte
lės.
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DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS
AKIŲ GYDYTOJAS
SPECIALISTAS

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.
AKIS IŠTIRINEJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

'mirs 20 melų praktikai lino akių
taikyme ir gydyme

..EltAI l*lt ĮTAIKINTI ARIMAI
pataisys kreivas akis, trumparegyste

.....

oalengviut. aklų {lempini*, praSallnu
ralvos MkHudSjtni*. MVaigimą Ir aklų
karftj.
MO1IKIIS1614 (ALSI. TOBULIAUSI
EGZAMINAVIMO BODAI
dpecliUfi atyda atkreipiama J valkų
akla.
t kiniai pritaikomi tiktai kada reikia
VALANDOS:
ui-tos Iki 8-tos valandos kasdien.
Sekmadieniais pagal autartĮ.

Asthma Mucus

Loosened First Day

$40.00 ir pasiųsta ligoninei, um įvyksta Conn. Provinci
lietuviams džiovininkams.
jos Parapijinių Chorų Są
Skaitytas
atsišaukimas
iš
jungos bendras koncertas.
Philadelphia, Pa. — Spa
Brooklyn, N. Y., “Lietuvai
Gelbėti Komitetą.” Laišką
nutarta atmesti ir nesiųsti
delegatų į tą konferenciją
Pakelta klausimas vadina
mo kalakutų baliaus lapkri
čio 22 d. Klubas leidžia lai

tamstai kuo greičiausia ap
sirūpinti su šiuo dalyku. Ga
lima gauti tam tikrą formą
pašte.

Atsakymas. — Tamsta
VALANDOS:
praneši, jog informacijas a-1 Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
pie pakeitimą adreso pa
vakarais.
siuntei paštui. Tame ir gu
137
No.
Marion Street
li priežastis. Tamstai reikė
Oak Park, Illinois
_____
t ••jjraugaa" Acme lęlephoto) jo ne paštui pranešti adreso
4712 So. Ashland Avė.
(Prie kampo Lake St.)
Jack Austin (kairėje) iš Greensboro, N. C., ir Vernon
pakeitimą kiekvieną sykį, Telephone: —- EUCLID 906.
TeL YAKDS 1373
Howell iš Thornville, O., jūrininkai, buvo paskelbti žu
bet tiesiog Alien Registravusiųjų tarpe su sutorpeduotu naikintuvu Reuben Ja
tion Division, Washington,
mes. Pasirodė, kad jie yra gyvi, nes prieš Reuben James
D. C. Alien Registration Act
LIETUVIAI DAKTARAI
išplauksiant jie nukelti į Philadelphia Navy Yard.
reikalauja, jog ateivis, gy
Tel. YARds 3146
venantis pastoviai Jungti
DR.
P.
ATKOČIŪNAS
VALANDOS: Nuo 11 iki 12
mėjimui *20 kalakutų. Kas
nėse Valstijose, pakeičia gy
Šeštadieniais: 11—12 ir 7—9
DANTISTAS
daugiausiai parduos laimė
Sekmadieniais 11 iki 12
venimo vietą, jis privalo į 1446 So. 49th Court, Cicero
jimo knygučių, tas gaus 15 i
Antradieniais,
Ketvirtadieniais
penkias dienas po pakeiti
ir Penktadieniais
DR. V. A. ŠIMKUS
svarų kalakutą dykai. Ski
mų adreso pranešti Alien Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
For
Thousands
of
Sufferers
riama trys prizai.
Klubo
Registration Division, Wash 3147 S. Halsted St, Chicago GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Choklna. aasplng, whee«lng spaams ot
Bronchlal Asthma ruln sleep and energy. InTaipgi akinius pritaikau.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
nariams išsiuntinėta knygu rredlents In tha prescription Mtendaen qulck- ington, D. C. 'Patariame
ly clrculate through the blood and cotnmonir Šeštadieniais
3343 So. Halsted Street
loosen the thlck strangllng mucus
tės. Kiekvienas turės užsi ly ihelp
Valandos: 3 — 8 popiet,
first
_ - -day.
__ _ ___________
thus aldlng
_nature
_________
ln________
palllating
Q2
tho terrIMe recurrlng choklng apasnts, and
Telefonas; CICero 427#
ln promotlng freer breathlng and restful
mokėti už knygutę dolerį. sleep.
REMKITE IR PLATINRITh
Tel. CANal 5969
Mendaeo la not a smoke. dope. or lnJectlon. Just pleasant, tasteless palllating
Taip pat 2 kalakutai pas tablets that have helped thousands of sufUR. F. G. WINSKUNAS Dr. Waller J. Phillips
ferers. Prlnted guarantee wlth each package
money back unless completely satlsfactory.
kirti laimėti su įžangos ti- —
ADVOKATAI
Aak your druggist torrMendacetod
I
----' —60c.
► today.
Only
PHYSICIAN AND SURGEON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kietais. Visi kviečiami da
2158 West Cermak Road
Ofisas ir Rezidencija
Ofiso to) OANal
lyvauti šeštadienį, lapkričio
2155
VVest Cermak Boad
Whitney E. Tarutis
1 Ofiso Vai., 8 4 » 7- »
OFISO VALANDOS
22 d. ir išbandyti savo lai
fredledlenlele oa*» «»*artt
ADVOKATAS
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais
Re*. TeLs
nik SIM
mę. Balius bus adr. 928 E
ANTRAS OFISAS
CENTRINIS OFISAS:
TaL YARda 8848
2017 S. VVestern Avė.
3133 SO. HALSTED ST.
Moyamensing avė. Prie pui
ūse MUSTEROLE for
(Lietuvių Auditorijoje)
TeL Canal 7171
DR.
C.
VEZEUS
kiausios muzikos jaunimas
Nuo
£.
ryto
iki 5 po piet kasdien
VALANDOS: NUO' 1-mos tkl 8-tos
galės pasilinksminti.
vai. vak.
DANTISTAS
Tel. CALumet 6877
4645 So. Ashland Avenue Ofiso Tat •
Laimėjimui knygučių ga
134
NO. LA SALLE ST.,
VIRginia 18M
Mother—Ghre Your CHILD
arti 47th Street
lima gauti klube.
TM* Some Expert Cerel
Room 2014
TeL Sta^B 7372 vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak

Philadelphia, Pa. — Lie
tuvių Pašelpinis Klūbaa lai
kė bertairinį susirinkimą,
spalio 12 d., nuosavam na
me. Nutarta iškilmingai pa
minėti Šv. Antano draugijos
50 metų sukaktuves. Nors
tos draugijos vardas jai pri
sijungus prie Pašelpimo
Klubo,
panaikintas,
bet
dr-ja turėdama gera skaičių
narių ir turto, įstodama į
klubą jį sustiprino. Rengi
mo komisijon įėjo K. SkuK. Dryža.
peika, J. Rutkauskas ir J.
Sutkaitis.
Iš džiovininkų ligoninės, Chorų Sąjungos
Maryland valst., kur nema
žai randasi ir lietuvių skai Dainą Šventė
tytas laiškas. Prašoma pa
Waterbury, Conn. — Sek
ramos.
Susirinkime pada madienį, lapkričio 16 d., Šv.
ryta rinkliava.
Surinkta Juozapo parapijos auditori

lio 26 d. įvyko šv. Vardo
draugijos maskarado balius,
parapijos salėje. Visuome
nės gausingu atsilankymu
balius visapusiai pavyko.
Baliaus komisijos susirinki
me, kur išduota raportas,

ir atsakymai

(įUINTUPLEfS

CHEST COLDS
At the first sign of-the Dionne Quintuplets catching cold—their chests and
throats are rubbed with Children’s
Mild Musterole — a product made to
promptly relieve the DISTRESS of
children’s colds and resulting coughs.
The Quints have always had the
beat of care, so mother—you may be
assured of using Just about the BEST
product made when yon ūse Musterole.
MORE than an ofdinary “salve”—
vrarming, soothing Musterole helps
break up local congestion. Also made
in Regular and Extra Strength for
those preferring a stronger product

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Seredoj pagal sutartį.

Tel. PROspect 3523

Telefofuaa: HEMlock (WM»

V. W. RUTKAUSKAS

DR. PETER T. BRAZIS

ADVOKATAS
6158 So. Talman Avė.

GYDYTOJAS EB CHIRURGAS

Chicago, Dl.

Būkite malonūs
SAVO AKIMSI
Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jaa leisdami
fekaamlnuetl ja* medernUklausla

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki II Vak. 7 Iki •
Nedėliomis pagal sutarti
a
•

Magdaleną Karinaaskienę,
Mariutę Kašėtaitę ir chorisbus-tes.

Ketvirtad. ir Nedaliomis anntara*.

2423 W. Marųuette Road

ilR. STRIKOL'IS

PHYSICIAN AND SURGEON
Gerb. mūsų visuomenę pra
So. Ashland Avenue
šome į šį jaunimo gražų pa 4645 OP180
VALANDO8:
rengimą kuo skaitlingiausiai Nno 2 iki 4 ir nuo 8 iki 8 vaL vak.
Nedaliomis pagal sutartį.
atsilankyti.
Akstinas
Office teL YARda 4787
Namų tel. PROspect 1936

Smulkūs “Drauge” skelb*
mal nedaug kainuoja, bet
rezultatai eati gert. Bile ka
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drao
go* “Classined” skyriuje,
toms turtus krauna.

TeL YARda 5ML
Ras.: HENvood 3107

DR. A. J. BERTASH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

1853 Weet 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Raadira ano 2:00 iki

8:00

vai.

Trečiad. Ir Sekmad. tik susitartu*.

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas CANai 4796

DR. PETER J. BARTKUS

4729 So. Ashland Avė.

(2-tme luboa)
Tel MUhray 8880
Chicago, Oi
OFISO
VALANDO8:
1913 So. Halsted St
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki •
Ofisas virš Boehm’s Drug store vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryta
ir pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Pritaikina akinius metodą, kurta regiltano mokai**
Pradžia 7 vai. vakare.
gali autelktl.
atsako minga! ui
Programoj dalyvauja Šv.
a METAI PATYRIMO
prieinamą kainą.
prtrtnkime attolų,^ turte paUalfiia
Jurgio parap. choras iš Bridgeporto, vad. Antanui StaDr. John J. Smetana TeL Cicero 1484
JOS F. BUDRIK
nišauskui; šv. Trejybės pa
DR. S. R. PALUTSIS
KRAUTUVĖJE
Dr. J. J. Smetana, Jr.
rap. choras iš Hartfordo,
OPTOMETRISTAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3409 S. Halsted St
vad. Justui Balsiui; ir Šv.
Kamp.
15tos gat ir 49th Ct
1801 So. Ashland Avenne
DEL RADIO PATAISYMO
Kampas ll-toe
OFISO
VALANDOS:
Juozapo parap. Vyčių cho
Telefonas CANAL 0588 — (Man
PAŠAUKITE: t
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 rak
OFISO VALANDOS
ras iš Waterbury bei suvie
ir pagal sutartį.
Kasdien 8:00 a. m. Iki 1.80 p. m
YARDS
3088
Res.
1625
So. 50th Avenue
Tre«. Ir Mt: »t»0 a. m. Iki
nytas choras vad. A. J. A- į
T:4» p m
Tel. Cicero 1484
leksiui. Taip pat iš trijų
kolonijų dainuos įžymūs so
•DR. A. JENKINS
liftai, duetai ir kvartetai, AMERIKOS LIE IUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
(Lietuvis)
N. CANal 6183
bei kalbės viršminėtų parap.; Re*. 6938 Bo. Talman Ava.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Re*. TeL GROveklU 0617
2500 VVest 63rd Street
gerb. kunigai klebonai.
DR. S. BIEŽIS
Office teL HEMlock 4848
OFISO VALANDOS:
Po programos nuo 9 iki
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?
Nuo 1—4 ir auo 7—8 vakar*
OR. J. J. SIMONAITIS
2201 VVest Cermak Rd.
Taipgi pe^al sutartį
11:45 vai. vakare grieš Ka
Ofiso telefonas PROspect 6737
Valandos'
1—3 popiet ir 7—8 v. v
GYDYTOJAI
IB
CHIRURGAS
zimiero Gluodenio orkestras
Natini telefonas VTRglnla 2421
REZTDFNC1JA:
ir bus įvairūs šokiai.
Vai.: 2—4 ir 7—6 vak.
6631 S. CaHfomia Avė.

Bilietus galima įsigyti pas

DR. RAČKUS

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TaL YARda 0994
Re*. TeL KENvvood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. rak.
Nedaliomis nno 10 iki 17 vai. dieną

TELEFONAI:
Office: HEMlock 5524
EMERGENCY: call MIDway 0001
Res.: HEMįock 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
2408 Weut RSrd Street

Telefonas REPubUc 7888

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

DR. T. DUNDULIS

Everybody ravės about your
salads, Peg. What’s the secret?

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1-3 ir 8-8:30 P. M.,
šeitadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Trečiadieniais pagal sutartį.

TeL OANal 0237
Bes. teL: PROepect 885

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS H CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Ofiso vai. nue 1—3; nuo 8:30—8:30 Beatdeadja: 66M Sa Arteaton AvVALANDOA: U v. ryto iki 3 popie
756 VVest 35th Street
I iki B vai rakus.

MIRACLE WHIP!
Its "different” flavor
always makes a hit.
MIUIONS AMU-Miracle Whip does work teoAden
with salads! A uniųue combination of old-fashioned
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is
by far America's favorite salad dressing.

******* *.* ** * *.*t* * *..« *

I

Tačiau šnekant apie pie
Jeigu žiūrėtume, ko dar no sudėtį, iki šiol paminė
yra piene, tai pamatysime, jome tik kietą medžiagą,
kad be baltymų yra dar nes ir baltymai, ir riebalai,'
riebalų.
Juk sviestas yra ir cukrus, ir druskos, vis tai
ne kas kitas, kaip pieno yra kietos medžiagos, o tuo
Dienraščio “Draugo” ju reikalingus nurodymus, kaip lietuviškus kostiumus, kurie riebalai.
Riebalai, patekę tarpu gerai žinome, kad pie
nas yra skystimas,
užtai
biliejinio bankieto progra pasisiūti kostiumus, kad jie publikoj kelia pasigerėjimo, su maistu į žmogaus kūną......................
...
moj dalyvavo dvi lietuvai būtų tikrai lietuviški.
priduoda daug margumo ir panaudojami kūno šilumai, 1 ziaus1^ a *
. apie 8^
nuoš.
sudaor
vanduo).
O
tės dainininkės, kurios ir
Tiesa pasakyti, kad cho tai yra surišta su tautinės gaminti. Riebalų yra ne
mūsiškei publikai ir garbės rai, jei ir geriausia dainuo sąmonės stiprinimu ir patri- tiktai piene ir iš jo paga vanduo žmogui būtinai rei
svečiams padarė labai gra tų, bet jei dainininkai yra jotinių jausmų kėlimu.
mintuose produktuose, bet kalingas, nes be vandens
žaus įspūdžio. Jos dainavo apsirengę kasdieniniais draTad, lietuvaitės, kurios taip pat mėsoj, truputį jokiomis maisto medžiago
lietuviškas dainas. Daina- bužiais, be vienokios ar kita tik galime, įsitaisykime lie- i grūduose ir kitur. Kasdie- mis organizmas negalėtų
vo gražiai. Tačiau ne vien kios uniformos, nepadaro tuviškus kostiumus ir nesi- niame gyvenime mes žino pasinaudoti. Mat, vanduo,
tai publikai patiko. Ji ža taip gero įspūdžio. Lietu drovėkime jais puoštis ir me gyvulių kilmės riebalus, ištirpina maistą, ir tokiu
vėjosi judviejų lietuviškais viams, ypač mergaitėms, rodytis viešumoje kuodaž- kaip: sviestas, taukai, laši būdu žmogus gali maistu
tautiškais rūbais, kurie bu tiksliausia pasirinkti savus, niausia.
L-te.
niai, ir augalų kilmės, kaip: naudotis. Be to, vanduo
per prakaitą, pašalina žmo
vo nepaprastai gražūs, mar
aliejai, margarinas ir k.
gaus kūne susirinkusias ne
gi ir tikrai lietuviški. Tie
Piene
dar
randasi
cuk
Vaikams
Vaikų
Draugystė
reikalingas medžiagas. Už
kostiumai, matyt, rankomis
rus.
Jau
ir
iš
skonio
jau

austi ir siūti Lietuvoj.,
Kaip dažnai mes visai ne linksmumo . . . Vis tai mūsų čiame pieno saldumą. Taigi tai be vandens žmogus net
trumpiau gyvena, negu be
Ne tik mūsų publika, bet kreipiam dėmesio į vaiko neprotingumo pasėkos!
trečioji medžiaga, kuri turi maisto. Vandenį žmogus
ir kitataučiai mėgsta tautiš pageidavimą turėti savo vai Ne! Vaikas privalo vai būti žmogaus maiste, yra gauna ne tiktai gerdamas,
kus kostiumus. Jie puošia kišką draugystę. “Jis juk kiškos draugystės, kur jis cukrus arba krakmolas, nes bet ir valgydamas įvairius
dainininkę ir ištisą mergai mažas — ką jis gali supras gali laisvai jaustis laisvai krakmolas besivirškindamas
produktus pav.: daržoves,
čių grupę. Tuo pačiu ir pro ti apie draugystę.” Ir mes veikti. Čia jo pasaulis: čia virsta cukrumi. Cukrų ir
vaisius, duoną, mėsą ir k.,
gramą daro įvairesne. Mū verčiam jį su didžiaisiais jis kitus supras, o kiti — jį. krakmolą taip pat randanes visuose tuose produk
sų chorų narės turėtų at vaikščioti į kino, į teatrą, į Čia jam įdomu ir malonu. me valgant duoną ir kitus
tuose yra nemaža vandens.
kreipti rimto dėmesio į tau svečius. “Kaip čia vieną Čia jis gali save laisvai ir miltinius valgius. Jie ran
Iš viso suaugęs žmogus per
tiškus kostiumus. Reiktų paliksi, o be to, norisi ki visapusiškai apreikšti. Vai dasi ir bulvėse, vaisiuose
parą su maistu ir gėrimu
joms juos įsigyti ir tai ne tiems parodyti vaiką, pasi kų draugystėj vaikai natū ir daržovėse. Mėsoj jų
sunaudoja apie 2 — 3 kvor
bet kokius, bet tikrai lie girti juo. Nors jam ir nuo raliai auklėjasi. Tik vis dėl beveik nėra.
Cukrus ir tas vandens.
tuviškus. Būt gera, kad bodi didžiųjų draugystė, bet to, parenkant savo vaikui krakmolas žmogui reikalinTaigi šių medžiagų, kurių
choristės ar šiaip lietuvai mažas — turi- klausyti . . . draugystę, reikia būti at- gi tam, kad duotų šilumos.
randame piene, yra ir ki
čių grupės, norėdamos puoš Ir štai padarom iš mažo sargiam ir apdairiam, kad į
Be šių trijų jau paminė tuose maisto produktuose.
tis lietuviškais kostiumais, vaiko — mažą senuką: per vaiko draugystę nepatektų
Jų visų yra tik piene, už
pasitartų su vėliausiai atvy rimtą pagal A alūžių, tylų, žymiai vyresnio amžiaus — tų medžiagų piene dar ran
tai pienas yra vadinamas
kusiomis iš Lietuvos ir gautų melancholišką, be vaikiško kurių įtaka greit ima reikš dame įvairių druskų. Drus
kos taip pat žmogui yra pilnas produktas, nes jame
tis.
reikalingos, nes druskų ran randame visos organizmui
CHRISTMAS SEALS
dame kauluose, smegenyse, reikalingos medžiagos.
kraujuje ir k. Druskų kie
Pavydas
kis yra nedidelis, bet be jų
Žmonės, paprastai, turi žmogus apsieiti negali.
PAMOKOS
Žaliame, nevirtame piene Anglų Kalbos
labai didelę ydą — perdažnai esti pavydus. Pavydas yra dar ir vitaminų. Vita Lietuvių Kalbos
Knygvedystės
žmogaus širdy, tai lyg pas minai, bendrai imant, yra
Stenografijos
reikalingi
tam,
kad
žmogus
lėpta kirmėlė, kuri griaus n
Mašinėle Rašymo
ir naikina kilniausią asme galėtų normaliai vystytis,
Aritmetikos
nį, atšipina gerus jausmus, augti ir apsisaugoti nuo kai
Pilietybės
kankina, drumsčia ramybę, kurių ligų, pav. rachito, MOKSLO LAIKAS:
nuodija gyvenimą ir padaro skorbutų ir kitų. Vitami
Nuo 9 ryto Iki 3 vai. p. p.
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
tai, kad širdis neapkenčian nai žūsta, jeigu produktas
ti žmonių ir nusivylusi gy ilgai virinamas. Užtai vi AMERIKOS LIETUVIŲ
venimu, darosi panaši į su suomet reikia stengtis nau
MOKYKLA
doti ir žalio nevirto maisto,
ki rmėlėjusį vaisių.
816 W. 33rd Place,
Chicago, OI.
pav. salotų iš įvairių daržo
Pavydas nėra vaikui įgim
vių, vaisių ir k.
tas jausmas. Jį sukelia pa
prastai dvejopos priežas- f
%
mas iš kitų tarpo ir b) netys: a) neteisingas tėvų el
gesys, vienų vaikų išskyriJei norite žinoti, kaip bolševikai valdė Lietuvą
protingi ir kenksmingi žo
per
ištisus
metus, skaitykite tik ką iš spaudos išėju
džiai iš šalies, kurie kužda
sią knygą —
vaikui, esą jis yra skriau
Frotect Your Home
džiamas.

(Užbaiga)

Pagarba yra augštesnis
mandagumo laipsnis.
Tai
yra tas jausmas, kurs liepia
mums gerbti, privengti kai
kurių žmonių. Tie žmonės
yra: tėvai, mokytojai, dvaaiškiai, seneliai ir visi, ku
riuo nors atžvilgiu stovį
augščiau už mus, kurių nu
manymas, regėjimas, pritylimas praneša mūsų numa
nymą, regėjimą ir prityri
mą. Pagarba yra tas pats
jausmas, kurio verčiami
mes
garbiname Dievą ir
nusižeminę, puolame ant ke
lių prieš Jį. Tik čia, žino
ma, tas jausmas yra labai
stiprus, nes Dievas visu kuo
y yra aukščiau aukščiausia
S-Butybė. Kadangi žmogus,
kad ir švenčiausias, tėra
menka dulkelė prieš Dievą,
tai ir jo žadinamoji pagar
ba yra daug silpnesnė.

Pagarba yra žmogui • la
bai svarbus ir reikalingas
jausmas. Neturėdamas jo,
žmogus negali tobulintis,
lavintis, šviestis. Juk jei
aš noriu visa tai daryti,
tai turiu klausyti ko, pasi
rinkti ką pavyzdžiu, vadovu,
kuo sekti. Bet jei nieko ne
gerbiu, jei manau visus
esant man lygius arba net
■4 stovint žemiau, tai ko klau
sysiu, kuo seksiu? Aišku,
kad tuomet aš pats save te
gerbiu ir pats savęs teklau
sau.
Bet, nelaimė, su to
kia pagarba žmogaus netoli

tenueisi. Tai matome vi
sur ir visados. Kai tik ku
rioje tautoje ima nykti pa
garbos jausmas,
tuojau
drauge ima irti ir dora, ir
visuomenės tvarka, ir darb
štumas, žodžiu sakant, visa,
kas yra vadinama kultūra.

Mūsų laikais kaip tik yra
tokia nelaimįngįi
pagar
bos nykimo gadynė. Eina
silpnyn tikėjimas, eina silp
nyn nusižeminimas prieš
Dievą ir drauge su tuo kas
dien eina silpnyn žmonių
širdyse šventas ir kilnus
pagarbos jausmas.
Baisu
ir skaudu žiūrėti, kas da
bar darosi šeimose.
Kaip
retai jau besutiksi vaikų,
kurie meilingai pasiduoda
tėvų valiai, kurie žiūii į
tėvus, kaip į daugiau prity
rusius ir išmintingesnius
už save vadovus ir rūpinas
-‘ais lyg jų amžiaus galo!
Kiek nuo žemės paaugėjęs
saikas jau rodo tėvams sa
ve įžūlumą, jau plėšia jiems
akis u? kiekvieno pamoky
mo žodi, jau visur wkdo
savo valią, savo menką “aš”
skaitydamas
aukščiau už
viską.
Taip pat daroma ir su
visais kitais gerbtinais as
menimis.
Žinoma, jei jau
vaikas nebegerbia tėvų,
tai kaip jis gerbs ką kitą.

Kūryba ne gyvenimo duo
na, bet jos vynas.

VASAROS VAKARAS
y

Sugrįžo valanda iš praeities dienų,
Sugrįžo kaip keleivis pasiramsčiuodamas lazda.
Linksmai nusišypsojus, tarė žodį nuoširdų
Ir draugiškai pakratė mano ranką.

Užslinkdama už miško, saulė nusileido,
Užmigo laukas ir ramiai tyliai alsuoja.
Artojas, šluostydamas prakaitą nuo veido,
Namo su savo sarčiais parkrypuoja.

Miežių lauke griežlė vis griežia, griežia....
Iš kūdros ūkana melsva į dausą kyla.
Visa apylinkė kvapu pakvipus šviežiu,
O paukščių dainos nuskamba toli toli per šilą---------Ir žvirbliai stogo šiauduose tik čeža,
Už sąsparų kregždukai ciepsi savo lizduose.
Vos tik pakilęs mėnuo iriasi pro debesėlį mažą —
Ak, laivas supasi siūbuoja marių plotuose.

PUOŠKIMĖS LIETUVIŠKAIS KOSTIUMAIS

Kaip Bolševikai Valdė Lietuvą ?

from Tuberculosis

I

Kai sartis, reikšdams savo ilgesį, sužvingo,
Į jo žodžius skambius kudlius jam atsakė.
Už šilo neskubėdama žara nuėjo ir pradingo,
Tik spinksi lūkesys, tarsi liepsnelė žvakės.

Mos(MIDDLE-AGEWonien
38-52 Years
.Suffer Distress At This Time!

Lyg lempa nuostabi, mėnulis svočia medžių lapuos,
Troškimų bangos į širdį tvinsta viena po kitos.
O, Dieve mano, kiek ilsisi tyliuos kapuos----------Ar grįš, ar grįš kada dar dienos išgyventos?
•
Pradingo valanda iš praeities dienų.
Pakilęs į dausas, kažkur išskrido paukštis.
O liko ilgesių taip daug, o liko ilgesių----------Tad teks po praeities griuvėsius raustis.
Julius Baniulis
T

If this period in a woman’s life
makes you eranky, restless,
nervous, irritable, tired, blue at
times, suffer weakness, dizziness, hot flashes, distress of
“irregularities”—
Start at once—try Lydia E.
Plnkham’s Vegetable Com
pound. It’s one medicine you
can buy today made etpecially
įor women—it helps relieve
distress due to this functional
disturbance. Lydia Plnkham’s
Compound has helped hundreds of thousands of women

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

Norėdami kovoti su ta
yda, turime pradėti nuo pat
mažumės. Nerodykime vie
nam vaikui daugiau meilės,
nei kitam, neleiskime nie
kam neprotingai žadinti vai
kuose pavydo jausmus. Pra
tinkime iš pat mžens dalin
tis su kitais savo žaislais,
skanėsiais. Taip darant,
stelpsime egoizmą ir pavy
dą.

"Bolševizmo Siaubas Lietuvoje"
Kurią parašė bolševizmo teroro ištremtasis,
K. BARAS

Šioji knyga atskleidžia visas bolševikų paslaptis, jų
valdymo metodus ir nepaprastus žiaurumus.

“BOLŠEVIZMO SIAUBAS LIETUVOJE”
Turi 64-ius puslapius..................Kainuoja tik 35c
50 ekzemploriai kainuoja tik ...

$12.50

100 ekzemplorių kainuoja tik................... tf’On AH
Knygą išleido A. L. R. K. Federacija; šios knygos gautas
pelnas skiriamas lietuviams tremtiniams.

Kol žmogus gyvens netur
to minčių tvaiku apsisupęs,
ir jomis pats spinduliuos, tol
jis bus bejėgis.
I u:

Knygos užsakinius siųskite į:

"Draugas", 2334 So. Oakley Avenue
CHICAGO, ILLINOIS
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Kodėl bolševikijoj toks skurdas!
Nuostabus dalykas! Sovietų Rusija žemės plotais yra,
tris kartus didesnė už Jungtines Amerikos Valstybes,
šešiasdešimt kartų didesnė už Vokietiją, o gyventojų
Sovietų Rusija turi apie 185 milijonus. Sovietų Rusi
jos žemė turtinga ir joje slepiasi neapskaičiuojami tur
tai. O vienok Sovietų Rusijoj siaučia skurdas. Kam te
ko gyventi Sovietų Rusijoj, buvę artimi Lenino ir Sta
lino draugai, kurie bolševikijoj daug svėrė, šiandien
jie nusigręžė nuo bolševizmo ir pabėgo į kitus kraštus;
visi jie vienu balsu sako:
— Sovietų Rusijoje ūkininkas ir darbininkas daug
skurdžiau gyvena dabar negu carų laikais. Bolševiki
joj siaučia teroras ir ginklas, ir Sovietų Rusijoj bol
ševizmas laikosi tik teroru, kulkosvaidžiais ir šnipavimais.
■I S
Sovietų Rusija turi tokius didelius žemės plotus, tiek
daug pavergtų tautų, toks milžiniškas gyventojų skai
čius, o vienok čia skurdas viešpatauja! Kodėl? Dauge
lio žmonių lūpose skamba baisus klausimas: kodėl bol
ševikijoj toks didelis skurdas ir vargas, kodėl darbi
ninkai taip skurdžiai ir vargingai gyvena. Į šį klausi
mą trumpai atsakysiu.
Sovietų Rusijoj, bolševikijoj, ūkininkas, darbininkas
ir profesionalas štai dėl ko skurdžiai gyvena:
1. Sovietų Rusijos gyventojas neturi asmens ir nuo
savybės teisių, kurios yra akstinu kurti turtingesnį ir
gražesnį gyvenimą. Neturėdamas nuosavybės teisių jis
tik ta diena gyvena ir jam visai neskauda širdies, kad
geriausi javai pūsta laukuose. Atėmimas iš žmogaus
asmens ir nuosavybės teisių, atėmė iš jo ir kūrybos
ir sumanumo dvasią, o ypač dųrbštumą ir pasiauko
jimą.
2. Sovietų Rusijoje, bolševikiškoj santvarkoj, nėra
žmogaus, o tik daiktas, su kuriuo bolševikų valdovai
elgiasi taip, kaip nori. Geriausi ir sąžiningiausi žmo
nės, kurie daugiausia galėtų įnešti kūrybos ir suma
numo, yra nušluoti nuo žemės paviršiaus arba sukišti
į kalėjimus arba uždaryti koncentracijos stovyklose.
O į valdžios viršūnes pastatyti tokie žmonės, kurie
daugiausia moka garbinti ir šlovinti Staliną ir jo pa
tikėtinius. O liaudis, kuri yra nepatenkinta bolševikiš
kąją tvarka tyli, laukia ir kenčia, nes nėra kam pa
šaukti ir vadovauti kovoje prieš baisųjį teroristinį bol
ševizmą. Bet ji laukia tos valandos kada galės sudras
kyti bolševikiškos vergijos pančius, nes ir rusui nusi
bodo iki gyvo kaulo vargas ir skurdas.
3. Bolševikai paėmę į savo rankas valdžią viską griau
na ir naikina, o paskui vėl iš naujo stato lr kuria, o
griuvėsiuose darbininkas, ūkininkas ir profesionalas tu
ri ant savo pečių nešti tik skurdą ir vargą.
4. Sovietų Rusijoj žmogus neturi sąžinės, tikėjimo,
spaudos ir draugijų laisvės. Laisvės paneigimu žudo
mas ne tik žmogus, juo griaunama ir pati visuomenė;
nes žmogus, netekęs laisvės, nustoja savo tikrai žmo
giško pavidalo, jis gali tada būti tik žvėrimi arba na
miniu gyvuliu. Tada žvėrys žvėriškai valdo, o nami
niai gyvuliai paklusniai pasiduoda
jo despotizmui.
Tokia nežmoniška santvarka pasižymi visos tironiškos
diktatūros.
Kas reikia daryti?
Visi, kam rūpi žmogus, kam prie širdies demokra
tija, turime sumobilizuoti v’sas jėgas, kad Sovietų Ru
sijoje geriausi žmonės būtų paleisti iš kalėjimų ar kon
centracijos lagerių, kurie galėtų įnešti naujos dvasios
į Rusijos gyvenimą, kad būtų grąžintos žmogui asmens
laisvės teisės, kad žmogus ant savo žemės sklypelio,
kurį aplaisto prakaitu jaustųsi šeimininkas. Jei mes
tai pasieksime, tai Rusijoj sužydės naujas gyvenimas,
nes žmogus iš vergijos išlaisvintas yra nepaprastai
kūrybingas ir

nts jis jau geriausiai moka ver
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tinti kas tai yra laisvas ir kultūringas gyvenimas.
Gal šis tiesos žodis ir nepatiks Amerikos komunis
tams, bet jei jie sakosi eina su Amerikos demokratija,
tai Amerikos komunistai turi pasmerkti bolševizmo
nevykusią santvarką ir rūpintis nekaltus žmones iš
vaduoti iš vergijos, o tada mes galėsime su jais kal
bėtis, o kitaip su jais negali būti jokių kalbų, kada
jie giria ir pateisina tokią santvarką, kuri neša skur
dą ir vargą.
K. B.

Antrasis frontas ir jo sąlygos
Sovietų Rusijos diktatorius Stalinas savo kalboje,
pasakytoje lapkr. 7 d. revoliucijos minėjimo išvakarėse,
iškėlė antrojo karo fronto prieš- Vokietiją reikalą.
Dabar esą, raudonarmiečiams tenka vieniems atremti
galingąsias vokiečių ir jų talkininkų jėgas. Jei susi
darytų kitas karo frontas kitoj Vokietijos pusėj, So
vietų Rusijai daug lengviau būtų kariauti ir hitlerizmas greičiau būtų nugalėtas. Tomis sąlygomis kariau
jant, Sovietų Rusija praradusi daug savo žemių. Prie
tų “savųjų žemių” Stalinas priskaitė ir tuos kraštus,
kurie Rusijai visiškai nepriklauso. Jisai kalbėjo:
“Priešas užėmė didelę Ukrainos dalį, Gudiją, Molda
viją, Lietuvą, Latviją, Estiją ir kitas mūsų krašto
dalis.... ”
Šią Stalino kalbos dalį turėtų gerai įsitėmyti lietu
viškieji bolševikai, kurie dar ir dabar tvirtina, kad
prie bolševikų valdžios Lietuva vis dar buvusi “laisva
respublika,” kuomet čia pats Stalinas aiškiai pasako,
kad Lietuva jokios Laisvės ir nepriklausomybės nebe
turėjo, bet buvo visai bolševikų pavergta ir Maskva
skaitė ją esant “savu kraštu.”
Stalinas, reikalaudamas, kad Anglija ir Jungtinės
Valstybės tuoj pradėtų pulti Vokietiją iš kitos pusės —
sudarytų antrąjį karo frontą, pasako savo karo tiks
lą, kad, girdi,
“Rusija nesiekia užkariauti svetimų teritorijų....”
Pirmutinis tikslas esąs išlaisvinti pačios Rusijos žmo
nes, o antra — išlaisvinti pavergtuosius Europos žmo
nes, kad jie patys savo laisva valia spręstų savo liki
mą be svetimųjų įsikišimo į jų vidujinius reikalus.
“Mes stovime už visų žmonių išlaisvinimą iš Hitlerio
Uranijos.... ”
Stalinas gražiai kalba, ar ne? Bet kodėl jis tų savo
žodžių darbais neparemia? Kodėl jis vis dar savinasi
Baltijos valstybes ir kitus kraštus, kuriuos jis savo
biauriu smurtu buvo pavergęs? Jei jam rūpi visos Eu
ropos žmonių, laisvė, kodėl jis nedaro jokių žygių, kad
pirmoje vietoje Rusijos žmonėms bent šiek tiek lais
vės suteikti?
c
Jei vis dar nesusidaro antrasis karo frontas prieš
Vokietiją, tam kaltas yra patsai Stalinas, kuris taip
banditiškai laužė tarptautines sutartis, kuris kardu ir
ugnimi puolė savo kaimynus, kad juos pavergti ir ku
ris savo veidmainystėmis ir apgaulėmis užsitraukė ant
savęs ir viso savo režimo nepasitikėjimą ir panieką.
Kai Stalinas atitaisys padarytas skriaudas visiems
Rusijos kaimynams, nebesisavins to, kas Rusijai ne
priklauso, duos bent kiek laisvės Rusijos žmonėms, ta
da ir pagalba Sovietų Rusijai bus teikiama ir skubes
nė ir gausingesnė. Greičiau ir antrasis karo frontas
susidarytų.
<
,
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(“Draugas” 1916 m. lap
kričio 10 d.)

Lietuvių diena.... Nors dar
pinigai ir nesuskaityti kiek
surinkta Lietuvių Dienoj,
bet tik galime pasakyti, kad
kiekvienas lietuvis noriau
siai dalyvavo aukų rinkime
ir tikimasi, kad visoj Ame
rikoj bus surinkta apie 120,000 dolerių.
•
Kun. prof. Būčys Chica
goj.... Kun. prof. Būčys at
vyko į Chicagą ir čia mano
pagyventi ilgiau.

Smarkūs
mūšiai
apie
Dvinską... Kurį laiką apie
Dvinską mūšiai buvo apri
mę, bet dabar vėl užvirė ar
šios kovos tarp rusų ir vo
kiečių.
Lenkai vis palieka len
kais... Chicagoj įvyko lenkų
manifestacija dėl Lenkijos
nepriklausomybės paskelbi
mo. Chicagos lenkai išnešė
rezoliuciją, kurioj išreiškė
norą, kad Vilnius, Gardinas
ir Minskas būtų prie Len
kijos prijungti.
•
Greit rašo.,.. New Yorke
stenografistė M. Owen į vie
ną minutę parašo 137 žo
džius. Taip iki šiol niekas
nerašė.
•
Nukrito akmuo iš padan
gių.... Apylinkėse Pernambuco Brazilijoj, neseniai nu
krito akmuo 20 tonų sun
kumo. Tokius akmenis moks
linčiai vadina meteorais.
KOMENDANTO ŽYGIS

Nepasakytas ir nebelaukiamas žodis
Žinant, kad tautininkai rengia prez. Smetonai pra
kalbų maršrutą ir kad dėl to maršruto nebuvo jokio
pasitarimo su kitomis lietuvių grupėmis, “Amerika”
įdėjo tokį pareiškimą:
“Mūsų nuomone, p. Smetona turėjo puikiausią progą
pasitarnauti lietuvių vienybei. Atvykęs į šią šalį, jis
galėjo ir turėjo pasikviest lietuvių visuomenės plačiau
sių sluoksnių veikėjus ir tarti jiems atvirą žodį. Mes
jo netartą, o galėjusį būti pratartą, žodį įsivaizduoja
me tokį:
“Lietuviai! Gyvenime klaidų padaro visi, kurie tik
dirba. Nelaisvas esu ir aš nuo klaidų, o kuris Jūsų
niekada neklydote? Apgailėdami liūdną praeitį, nebe8iginčykim dėl jos, nes prieš akis didelė kova, sun
kus darbas. Ateitį kursim nauju keliu, pagerbdami
viens kito nuomonę. Kova už Lietuvos nepriklauso
mybės atsteigimą reikalauja visų ištikimų lietuvių
tamprios vienybės. Jūs, lietuviai amerikiečiai, daug
galite padėti. Šiandie Jūs vieninteliai lietuviai, kurie
turite laisvas rankas, kurių lūpos neužčiauptos. Šau
kiu jus į bendrą darbą. Sudarykim vieną galingą
kūną. Aš dar nešioju suvereninės Lietuvos preziden
to pareigas ėjusio asmens titulą, kuris gali būti nau
dingas. Sudarykime artimą bendradarbiavimą, pa
remtą nuoširdžiu susitarimu. Lietuvai reikalingi visi
lietuviai...”
“Kiek mums žinomi Amerikos lietuvių katalikų or
ganizuotos visuomenės jausmai ir įsitikinimai, drąsiai
galime pasakyti, kad dabartinio p. Smetonos maršru
to atžvilgiu lietuvių katalikų visuomenė laikysis visiš
kai nuošaliau neteikdama jokios

aktyvios paramos.”

nas stiklas alaus mažina
žmogui protiškus, gabumus.
Nedyvai, kad išgėrus keEinu Holstričiu šeštadie
nį pačiame lietuviškos teg- holiką stiklų žmogus pasi
dės įkaršty. Moterėlė tik daro “durnas.”
bėgioja, tik sukasi aplink
praeivius su aukų dėžute.
Spicpirvirvio Dumkos
Pribėgus prie vieno praei
Amerikonas nespangas:
nančio piliečio, galvą linkte
Mato žabangas
lėjo; “plese, help.”
Pilie
Ir smarkaus Berlyno
tis, matyt, buvo iš bolševi
Ir kvailo Stalino.
kiško šiukšlyno, tuojau at
skleidė savo filosofiją ir lie
tuviškai pradėjo aiškinti,
Balšavikų “V.” ir “L.”,
kad tos aukos teks Smeto metai atgal savo skaityto
nai.
jams švikštė hitlerinę min
— Teks ir Paleckiui, teks, tį, būk prezidentas Roose
tik mesk čia daimuką, pa veltas “neatstovaująs Ame
darysi gerą darbą — pakar- rikos žmonių,” dabar ant
niai prašė moterėlė.
kelių priklaupusios maldau
— Kas man užmokės už ja Roosevelto gelbėti baši
gerus darbus? — teisinosi bažuką (komunistų revoliu
pilietis.
cijos graborių) Staliną.
— Dievas danguje moka
Baimė dideles akis turi!
_______
»
už gerus darbus, o velnias
pragare už blogus — paaiš
“N.” stebisi, kodėl So
kino moterėlė.
— Aš laikinčiau matyti vietuos ambasadorius Maistuos velnius ir pragarą, kis neparaudo aną dieną iš
tik kur jie yra? — klau gėdos, kada Londone pasau
sinėja, pilietis.
liui skelbė, . d.buk Sovietija
— Aš dabar noriu maty ‘ ‘gina kiekvienos tautos
ti, — spyrėsi pilietis.
teisę būti nepriklausoma”
— Tai važiuok į Rusiją!
(atsiminkime Lietuvą!)
— užbaigė moterėlė.
Ko čia stebėtis: raudonas
bolševikas niekados neraus
Saulės daraktorka, sako,
ta
Jau jis amžinai pa
aną dien buvo atsilankius į
raudęs; vilku gimęs, vilku
Filadelfiją, kur “randasi
staugs.
nedora žmonija.” Vyrai
pradėję jai verkti, kad jų
bobelės vis serga. Ji pasi Prašau Nesijuokti
ryžo patyrinėti. Vienoj stuMirus Maikiui Bulvei, jo
boj, kur bobelė “nuolatos žmona susigūžus prie vyro
stenėjo,” daraktorka, sako: karsto verkia:
“nagaiką ištraukiau, kelis
— Maikeli, mano brangu
ypus užtraukiau,
bobelė sis, mano lapūnėli. Tu mi
ant lovos atsisėdo, prašė rei ir aš nebenoriu daugiau
manęs ir baubė, kad vyrui gyventi. Maikeli, tu mano
nepasakyčiau, kad pas kū lapūnėli, kai tave užkas į
mutes užsitraukė.”
žemęs, ir aš greit pas tave
Kažin, ar nereiktų nagai- ateisiu.
kų ir vyrams, kad jie ne
— Girdėdama kaimynė
begali užuosti savo bobelių tokią Bulvienės raudą, pri
“ligos simptomų.”
ėjus ramina:
— Kūma, širdele, nešne
Vienas amerikonas dak kėk niekų. Duok savo vy
taras, darydamas bandy reliui nors mirusiam pasil
mus su alum rado, kad vie sėti • • •

Po svietą pasidairius

Grim Allies—War and Tuberculosis
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Pulk. Early E. W. Duncan, Lowry Field, Colo., sto
vyklos komendantas, karei
viams uždraudė lankyti America First organizacijos
mitingus, klausyti prakalbų,
arba skaityti jos literatūrą.
Komendanto žygis sukėlė
triukšmą senate. Pulk. Duncan atsako, kad ta organi
zacija kovoja prieš prez.
Roosevelto apsaugos prog
ramą jir pakerta kareivių
moralumą. Be to, kareiviams
nėra saugu klausyti politi
nių kalbų, arba skaityti po
litinius raštus. Lowry Field
stovykloje yra apie 10,000
kareiviu
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Lietuvos suverenumo sąvokos sargai
Dėl priekaištu mano straipsniui " Valstybinių paslapčių saugojimas”.

Vienos Rusės Dienoraštis
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūte

(Tęsinys)

Budriko Radio Savaitė

1. - Pašaliniai argumentai. 2. - Kas neleido priešintis
ginklu prieš bolševikus. 3. - Suverenumo sąvokos sargai.
- 4. Suverenumo sąvokos saugotojų priedermės.

OVER 60 TONE
COMBINATIONS

Spalių 30 d.
Rašo A. Vaičiulaitis

wirfi the txdutiv

Budrikas kviečia atsi
lankyti ir pamatyti vi
sus vėliausius ir geriau
sius 1942 metą mode
lius radio ir radio phonograph combination.

Kunigaikštis Igoras Vladimirovičius Lvovas ateina
/ (Tęsinys)
mano “aritmetika” apie at- tas, įgalioti ministeriai, konI
pas mus kiekvieną dieną ir pasilieka ištisas valandas.
Perskaičius
abu
straips

skirų
ministerių
nuomones
sulai
yra
konstituciniai
sū

Mes visi prie to taip pripratome, kad jo buvimo veik
MASTER TONE CONTROL
nepastebime. Kaip Nataša, taip ir jis turi vieną tikrą nius, J. A. Daugmino ir Kaz dei pasipriešinimo rusams vereninės Lietuvos likučiai;
aistrą prie savo plaukų, nors jie ypatingu gražumu ne- j Rimvydž o. pasilieka įspū- pasilieka galioje, nors kai jie nelyginant mažytė didepasižymi. Su didžiausiu tikslumu jis rūpinasi, kad nė į dis> kad Prezidentas norėjo kam ji ir nemaloni. Antra lės ugnies išlikusi dalelė; ją
Dar nekada nebuvo taip
vienas plaukelis iš jo paskirtos vietos, iš meniškai su- ir teisiškai turėjo pagrindą vertus, konstituciniai komen reikia saugoti, kad ji neužištobulinti radio, kaip
^/grupuotos srities, nuo skyrimo neatitolt'ų.
Ir antrą rū priešintis, tačiau iš norų ir tarai paaiškino vieną daly- gestų, kad iš jos vėl būtų
dabar.
Tono švelnumas,
pestį jis turi. Kažkur jis susirado porą pušnių, elegan teorijos neperėjo į prakti- ką: visą iniciatyvą galėjo galima įkurti didelė liepsna, ra
gražumas, gyvumas per
tiško fasono ir geros juodos odos. Suprantama, kad jie ką. Psichologiškai tai visai pasiimti į rankas preziden- bet ne, kaip dabar daro mū- a
duodamas daug gražiau,
suprantama:
norima,
bet
tas
ir
ministeris
pirmininsų
“
katalikai
”
ir
“
socialisnesiderina prie nušiupėjusios uniformos, kurią jis vilki
negu jis išleidžiamas iš
radio stoties (broadcasarba prie neapsakomai nuplikusių trumpų kailinių, ku- nedrįstama. Todėl jis išva- kas, abu geri tautininkai, i tai”, stengtis išnaikinti ir I
Šią tiesą gal gerai įsidėmės likutį “tos liepsnos.”
ting studio — Freąuency
riuos jis nusipirko iš vieno lenkų legijonieriaus. Į tą žiavo.
Modulation).
Bet kad išvažiavimą pa- kai kurie laikraščiai, kurie
Todėl: “Šiandien Smetonekreipdamas dėmesio, jis rūpinasi juos užlaikyti kuo rūpestingiausiai, ligi smulkmeniškumo švarius ir blizgan rodžius kaip vienintelę išei- j vis dar svajoja apie krikš- nos nuvertimas ar kompročius, kotnrastas dar daugiau pabėždamas ir jis da tį, Kaz. Rimvydis iškelia vi- [ čionių demokratų ar liaudi-1 mitavimas nuverstų ar komrosi juokingu. Pastebėjęs pėdsakus ant savoz mielųjų sai naują veiksnį, apie kurį, ninkų nelabumą ir trukdy- promituotų ne tik Smetonos
asmenį, bet ir pačią Lietu
riMii-mcin
pušnių, tuoj išsitraukia nosinę ir pradeda juos rūpestin berods, nekalba konstituci mą priešintis.
ja
šiam
reikalui:
tai
kariuo

Mano nuomone, dėl Lietu vos suverenumo sąvoką.”
gai žibinti, ir kap jis sugeba juos tokius šviesius išlai
Radio ir fonografo kom
menės
vadas.
Suprantama,
Kaz.
Rimvydis
sako,
kad
vą
ištikusios
nelaimės
tuš

binacijos
su deimanto ir
kyti neapsakomai purvinose Omsko gatvėse, mums yra
tokią valandą kariuomenės čia būtų kaltinti ar A. Sme aš puoląs A. Smetoną, pri
safiro
adata,
kurios ne
Discovcr for yourself the
visiems mįslė.
increased enjoyment of the
reikia mainyti per 10
vado vaidmuo turi aukš
sidedąs prie tų, kurie su se-|
netvest Crosley innovation —
T“
Atėjęs kunigaikštis, paprastai jis pirmiausia priei čiausios reikšmės. Drauge toną, ar Bizauską, ar gen.
metų, rekordus groja be
Master Tone Control — this
na prie tapčano, kur guli Nataša, ir susirūpinęs klausia, pripažinkim, kad ne tie uja Raštikį, ar krikščionis de- nu įnirtimu skleidžia apie
astounding development in
jokių įbrėžimų ar suga
radio engineering makes posmokratus, ar liaudininkus, j ji nepagrįsčiausias žinias. * !
dinamų — ir automatiš
ar esanti pavargusi.
sible more than 60 tonai varimi krikščionys demokratai, Lygiai nieko Lietuvos laiSupraskit:
kas
puola,
kom
ations. A 10-tube* AC superkai rekordus pakeičia.
Atsakymas visada tas pats:
heterodyne- with Foreign,
ne liaudininkai kalti, jei ka mingesnei ateičiai nepadės promituoja Smetoną, tas puo
American, Amateur reception!
— Žinoma, aš esu pavargusi, aš esu visada pavar riuomenės vadu buvo pasta
smerkimas
A.
Smetonos,
la
Lietuvos
suverenumo
sągusi! Bet jei norite, Jūs mane galite paišyti.
tytas toksai asmuo, kuris
Kunigaikšts išsitraukia bloknotą ir pieštuką iš ki- galėjo neklausyti vyriausy- kad jis pasitraukė iš savo voką. Ir atvirkščiai: kas gišeniaus ir pradeda piešti. Nataša guli nejudėdama, taip 1 įės ir patieg prezidento įsa- krašta. Tik įsidėmėtam, kad na A. Smetoną, tas gina ir
nejudėdama, tik kaip ji viena gali gulėti. Retkarčiais ji ; įymo 7^ atrodo, kad ka- tas jo žygis nebuvo vienin-j pačią Lietuvos suverenumo II
užsnūsta, tada jis paišo ją miegančią. Jo storas blok
blok- ! riuomenės Vado ’iškišimas tėlė galimybė ir jauskim' sąvoką.
notas jau pilnas Natašos atvaizdų, bet stebėtina, vis tos 1 kaip argumento yra pagrįs moralinę pareigą tiems, ku-| Persiskaitęs dar kartą sapačios išraiškos: mieganti, bejėgė, su lengva panieka tas ne kuo kitu, kaip noru rie šiandien yra varge ir vo straipsnį, aš nematau ja3409 - 11 So. Halsted Street
mažuose lūpų kampeliuose.
Ir jis ją visada paišo su atsakomybę sukrauti jeigu ištrėmime. To reikalauja me a. Smetonos jokio puožmoniškumo jausmai.
limo ar kompromitavimu. Aš
vagono langu viršuj galvos; yra įspūdžio, kad nėra joks ne mįnįateriams, kadangi
3241 South Halsted Street
Deja,
to
žmoniškumo
Kaz.
tik sugretinau faktus ir pa
vagonas, bet kalėjimas.
prezidentas galėjo pasiprie
Telefonas — YARDS 3088
— Ką darėte visus metus, kaip Jūs kalėjote? — šinimą bolševikams skelbti Rimvydis savo atsakyme ne žymėjau, kad joki motyvai
parodė. Prisidengęs juridi- nepateisino skelbti tokius
paklausiau aš jo šiandien.
Pasiklausykite žymios Budriko radio programos iš:
ir be visų ministerių tary
WCFL—1000 kil. stoties sekmadienio vakare 5:30 vai.
— Aš gulėjau ir galvojau, ką aš paišyčiau, jei ture bos sprendimo, tai kam nors niais terminais, jis pučia dalykus, kurie tikrai sunir WHFC—1450 kil. stoties ketvirtadienį 7 vai. vak.
"4
čiau pieštuką ir popiero.
Niekas psaulyje man tada trečiam. Tik deja, kad aitas tuos pačius dūmus į akis kiną kai kurių asmenų panebuvo taip brangu, kaip gabaliukas popiero ir pieštukas. ‘ argumentas pasilieka teore- mums ir meta nenupelnytą dėtį ir kurie dar labiau skal— Ir nė karto to nebuvo duota?
itinio pobūdžio: paskutinis smerkimą eilei ministerių: do visuomenę. Jei tų faktų
— Ne, kaip tik to ne, nes žinojo, kad aš dailininkas, žingsnis nebuvo žengtas, į- “Tiesa, visas posėdis vyko sugretinimas kai kam pasi Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
labai netvarkingai, bet tai rodė nemalonus, tai jau ne
sakymo priešintis nebuvo
didžia
dalimi dėl to, kad da mano kaltė, o tų asmenų,
Lapkričio 1 d. duota ir galutinis kariuo
matote “Drauge”.
A
lis ministerių buvo įsitikinę kurie tuos faktus paleido į
menės vado reagavimas nė
Stebėtinas dalykas yra meilė. Visur ji prasiskver ra žinomas, nors galima jį turį teisės atsisakyti Lietti- apyvartą. Jų paleidimas tik
bia, viskas per ją įgauna naujos prasmės. Kiekvienas nuspėti. Buvo tik klaustasi vos suverenumo”. Kitais žo rai nebuvo reikalingas Lie
judesys, kiekvienas darbas suteikia man džiaugsmo. O jo nuomonės, ta jo nuomo džiais tarus, dalis ministe tuvos suverenumo sąvokos
> darbo yra man pakankamai tarp tų visų netikrų apysto- nė žinoma, o įsakymo jis rių norėjo pražudyti Lietu saugojimui ar aukštesniam
vos nepriklausomybę. Labai iškėlimui.
vų, kur dabar turime gyventi.
negavo.
Soothe that throat tickle which comej from a
Yra klaidinga pažiūra su
Šiandien anksti aš nusileidau prie upės su pintine
Galų gale pačiam p. Kaz. lengva mesti šitą kaltinimą
cough due to a cold! Quick—get a Smith Bros.
Cough Drop. (Black or Menthol—5«.)
baltinių skalbti. Grįžtant, klausė manęs vienas vyriš Rimvydžiui su tuo kariuo- tiems žmonėms, kurie šian plakti A. Smetonos asmenį
Smith
Bros. Cough Drops are tho
dien
negali
pasiteisinti.
Ta

išvien su Lietuvos suvere
kis, ėjęs priešais.
i menės vadu ne taip viskas
only drops centaining VITAMIN A
— Panele, pasakykite man, ar taip malonu baltinius aišku. Užteks šitų dviejų iš čiau nenusiminkim: nevisi numo sąvoka. Su ta suvere
Vitamin A (Carotene) raitei the resistance of
mucout membranes of nose and throat to
skalbti ?
traukų iš jo straipsnio: jie žus, ir vieną dieną ga numo sąvoka morališkai ir
cold infections, when lack of resistlėsim
paklausti
posėdyje
da

MAUK
TRAC
ance la due to Vitamin A defidtocy.
net teisiškai yra susiję daug
— Žinoma, — atsakiau juokdamosi ir nuėjau toliau. “Kadangi Respublikos Pre— Nu, jei šiais laikais dar tokių linksmų galima zidentas, kaip iš andai til- lyvavusio gen. Raštikio ar daugiau asmenų, negu A.
rasti, tai ištikrųjų gali erzinti! — dar girdėjau, kaip jis pusio straipsnio matyti, sto- Merkio,_ar_Tamošaičio: ‘Lie Smetona ir pasiuntinybių bei
* sumurmėjo. Bet ištikrųjų, kuo aš kalta, tikrai man bu vėjo griežtai už pasiprieši- lavos sunus’ arSį Jūs nor®- konsulatų personalas. SulieAr Jūs Galite Pasistatyti Sau Namą?
vo malonus šitas darbas, nes aš visada maniau apie ką nimą ginklu, aišku, kad jei jote išduoti savo žemės lais- ti A. Smetoną su Lietuvos
ARBA ATNAUJINTI DABARTINĮ SAVO NAMĄ.
suverenumo sąvoka yra kaip
ki tą, kas man smūgius lengvino.
; Ministerių Taryba būtų bu vę ir nepriklausomybę?’
Mes parūpinsime jums Statybos Medžiagą, o jūs galėsite
Ir net tie, kur grabe gu tik kartojimas to paties ab
Vakar girdėjau moteris, apie mane kalbančias, ir vus tos pačios nuomonės, t.
išmokėti lengvais mėnesiniais mokėjimais. Nereikia nieko
įmokėti.
y. remdamasi konstitucija lės, atsakys: “Per daug mes soliutizmo, kurį turėjom
viena jų sakė:
ją
mylėjom,
ir
už
ką
mums
Lietuvoj
per
paskutinius
— Šita Alia yra taip linksma ir patenkinta, taip lyg būtų griebusia jai priklau
PASISTATYKITE SAVO NAMĄ PATYS
toki
kaltinimai?
”
penkiolika
metų
ir
kuris
čia
somos
iniciatyvos,
Lietuva
PLANAI DUODAMI DYKAI
ji rūme gyventų ir valgytų iš auksinių indų!
štai
norima
mums
įpiršti.
Kaip
lengva
šiandien
ra
griežčiausia
būtų
pasipriešiAš joms būčiau mielai sušukusi:
DOUGLAS LUMBER COMPANY
— Taip, Jūs sakote tiesą, aš gyvenu rūme, meilės nus ginklu.” Ir už keliolikos šyti, prisidengus visa juri Tai kartojimas seno dėsnio,
2700 WEST ROOSEVELT ROAD
rūme.
' eilučių autorius vėl sako: dine išmintimi: jie buvo įsi kad “L’Etat c’est moi” —
PRONE: KEDZIE 3840
kariuomenės tikinę turį teisės atsisakyti valstybė tai aš. žinoma, tas
Šiandie po pietų mes pjovėme malkas.
Plauskos, ‘Kartojame,
dėsnis labai sutinka su dik
kurias mes gauname, yra perilgos, taip kad mes jac tu vadovybė čia turėjo lemia- Lietuvos suverenumo!
3.
tatūrinio režimo linija, bet
rime perpjauti, kad jos tilptų į mūsų židinį. Pirmiau šį miaua103 reikšmės, ir pasimums
kaip tik skaudu, ka
Kaip lengva prisidengti
darbą aš atlikdavau su Irena arba su vieno gydytojo Pr’ea*nimo 8a,ėj° neįvykti,
Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius
žmona, kuri gyvena vagone šalia mūs; dabar man padeda ne^ *r v*8’ema ministeriams Lietuvos suverenumo skrais da panašios pažiūros nori
Moderniškai Gražūs — Gerai Padirbti — Šilti Visokiam Ore
te, matyti iš Kaz. Rimvydžio ma įskiepyti ir šioj šalyje
mano mylimasis. Paprastai aš atsiklaupiu ant bet koP1*®8
kaitinimo, kad tą suverenu esančių lietuvių protuosna.
DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ
kios dėžės, taip man yra patogiau. Otmaras stovi ir tu nės, kad reikia priešintis.
Užtenka
tik
perskaityti
kai
Tikrai
sunku
susikalbėti,
mą
yra
išdavę
ne
tik
kai
Sportišką
Viršutinių Vyrams Marškinių, baltą Ir
ri pjaudamas per mane lenktis. Aš pažiurau jam į akis.
kuriuos
vadinamosios
tau

spalvuotų.
Vilnonių iveterlą. Pančeką,
Pirštinių
kada
taip
vingiuojama,
at

kurie ministeriai, bet ir aš
jaučiu jo kvėpavimą ir esu be galo laiminga. Aš tikiu,
tr Kepnrlą. Vilnonią Apatinių Vyrams Marškinių.
tininkų srovės laikraščius,
niekados nepavargčiau, nors truktų šimtą metų, aš ne sakomybės naštą stengian pats įžeidęs, o be to, mūsų
ir rasime tas pačias mintis,
jaučiu savo rankų judesių, matau tik jo akis ir jaučiu tis kur nors kitur uždėti, o “katalikai” ir “socialistai”
BRIDGEPORT KNITTING MILLS
ne sau pasilikti, kaip iš tie- stengiasi to suverenumo li- tuos pačius žodžius ir visą
artumą jo lūpų.
504 WEST 3Srd STREET------------- Arti Normai Avė.
sų ir turėtų būti.
kučius išnaikinti. Kodėl tiek tą pačią dvasią, kaip kad
Telefoną.: VICTORY 34t«l
P. SEI.EMONAVICH. Sav.
* • ♦
daug tokių nedorėlių privi- esam skaitę “Lietuvos AiAtdara kasdien, vakarais ir Sekmadieniais
•4
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•Includirta raetifier.

Jos. F. Budrik, Ine.

IICKLE ?

IBui daugianl

Iš šių pastabų matyti, kad so? Staj teorija: “Preziden-

(Nukelta į 6 pusi.)

DRAUGAS

Lieluvos Suverenumo Sąvokos Sargai

ALASKOS GAMTOS TURTAI IR JOS REIKŠMĖ

gojimo ir nešalinanti teisės
kitiems kalbėti ir veikti jos

(Atkelta iš 5 pusi.)

Pirmadienis, lapkr. 10, 1941

militarinio taško žiūrint, Alaska yra arčiau Europos
kontinento (per šiaurės aši
galį) negu bet kuri kita da
lis Jung. Valstybių.
Kadangi oro kontrolė vys
tosi greitu tempu, skridimai
į Europą šiuo keliu yra nu
matomi, aviacijos ekspertai
pareiškia.

TURTAS VIRŠ .. $6.000.000

(Amerikos didžiausia nuo diakoj ir Sitkoj, Jung. Val
de’’ per tiekos metų ir gir
savybė, nupirkta nuo Rusi stybių laivynas jau dabar
dėję iš oficialių aiškintojų vardu.
Iškėliau vieną naują veik- jos 1867 m. turi daugybę padidina oro, submarinų ir
Visa tai kiekvienam ligi gy
.nį, kuris priklauso prie su neišvystytų natūralių resur (secondary) laivyno bazes
vo kaulo pakyrėjo, išskyrus
(bases) ir tam įvykdinti jau
verenumo sąvokos saugoji-j sų).
keletą žmonių, kurie iš pas
no ir kuris ateičiai labai; Alaskos 586,400 kvadrati yra išleista 10 kartų dau
kutinių įvykių nieko neiš
laug sveria. Kaip tik bloga, Į nės mylios sniego, ledo, miš- £iau nt‘gu sek. Sevvards užmoko ir nieko neužmiršo,
kad suliejant A. Smetonos kuotų slėnių ir daugybė nu- mok®jo už visą teritoriją.
kaip sako senas priežodis.
asmenį su Lietuvos suvere matytų mineralių resursų, Šiuo metu, kada Japonija
“Kovokite ne žodžiais, bet
Už tai ir mane kaltinti par
numo sąvokos išsaugojimu, buvo Rusijos nuosavybė. yra agresyviai nusiteikusi, pavyzdingu gyvenimu”, —
tiniu fanatizmu yra tuščia
į didelius neaiškumus sta 1867 metais Alaska buvo nu intensyvi kooperacija tarp pasakė pulkininkas Paųuepasaka: tos vienos partijos,
toma toji pati suverenumo pirkta iš caro valdžios už Jung. Valstybių ir Sovietų ronas, pavyzdingas prancū
monopolinės partijos, kvapo
sąvoka ateity. Šiandien vi $7,200,000. Skeptiška publi Unijos, ir Didž. Britanijos zų katalikas.
kaip tik jau perdaug muša
sai nesunku pasakyti ar pa ka tuoj pavadino šį plotą ir Kanados pasidaro reikš
iš man oponuojančių straips
rašyti, kad A. Smetonos nu-| neišdirbtos žemės “Seward’s minga. Transportacijos at
nių. Aš pats niekad nebu
vertimas nuverstų ir pačią Folly” t. y. Sewardo kvai žvilgiu, Alaska yra labai
vau susidėjęs su jokiomis
Lietuvos suverenumo sąvo-; lybė, ir net publikos pasi atsilikusi, nėra gerų kelių.
partijomis, ir jeigu mano
ką. Tačiau kas būtų su Lie priešinimas buvo pareikštas Yra padarytas sumanymas
mintys netelpa į diktatūrinį
tuvos suverenumu, jei A. dėl išmetimo pinigų tokiems grandioziškos skalės, kuris
režimą, tai aš, prisižiūrėda
RHEUMATIC PAINS
Smetoną nuverstų ne tie “ka pirkimams. Nuo to laiko, sujungtų Alaską su Buenos
mas į laisvos Amerikos pa
Aires
nuo
Fairbanks
Alas

Money
Back — If This Recipe Fails
talikai” ar “socialistai,” o vien auksu iš Alaskos išim
Oooa news travels fast—many of the thouvyzdį, galiu tuo tik džiaug
sanda
of
folks who now take lemon Juice
rheumatic pain—have found that by
mirtis? Ar jam mirus, mir ta šimtą kartų daugiau ne kos, per Kanadą, Jung. Val for
adding two tablespoonfula of Allenru to one
tis. Antra vertus, niekas
of Lemon Juice ln a glass of
tų ir Lietuvos suverenumo gu už ją buvo mokėta. Jos stybes, Meksiką ir Centrinę tablespoonful
water. they get faster relief for the achea
and pains caused by rheumatlsm, lumbago.
man nesutrukdys pasakyti
ir
Pietinę
Ameriką.
Šis
su

It’s no surprlse either, for Allenru ls a
Į sąvoka ? — Pagal Kaz. Rim- žuvies industrijoj, mineralų
15 year old formula to relieve rheumatic
reikalingą žodį, jeigu rik
achea and pains. In fact—H lt does not help
manymas
gali
įvykti
greitoj
vydžio įsitikinimą, reikėtų resursuose ir miškuose glū
—your money back. What could be falrer?
Allenru today at any live druggist. Only
tels, kad aš virtęs partiniu
ateityje. Apie 11,000 mylių Oet
85 cents—Do lt Now.
į išvesti, kad ta sąvoka mir di neapskaičiuotas turtas.
fanatiku ir įžeidinėjęs Lie
proponuotas
“Pan-Ameri-:
tų, nes gi nuvertus A. Sme
Alaska nupirkta valsty can Highvvay” jau dabar'
tuvos suverenumo sąvoką.
toną būtų nuversta ir Lie bės sekretoriui William Segalima vartoti. Dauguma to
Kaip pažymėjau, Lietuvos tuvos suverenumo sąvoka, j ward tarpininkaujant.
kelio bus per Alaską ir pa-! Don’t despair
come relief in
suverenumo sąvokos išsau-į Taigi panašių suverenumo I
Arthritis dne
relief from
Išskyrus aukso kasyklas, gal “defense needs construc- ofterribie
Arthrito Sulphur degojimas ir Nepriklausomy-| sąvokų autoriai labai nerimficiency. Small
tis aches or
daily cost. Mon
uains. The
Alaskos išdirbimas ir kolo tion” greitai statomas. Šiuo-' NEW
ey back if t.o
Colloidal
bės ugnies įdegimas priklau-į tai elgiasi, mūsų krašto su
relief after 30
lodized Sulphur
nizacija labai pamažu vys mi metu jau yra susisieki-1 rapsu
days’ dosage.
les called
so nuo daug platesnių veiks-, verenumo sąvoką ir jo ateiBegin taklng
SULPHO-KAPS
TODAY.
tosi. Nors keli tūkstančiai mas nuo Seattle ligi Hazel- j often bring welnių, negu keletas senojo re ties planus susiedami su vie
YourDin^gisthasSULPH^KAPS
rusų tenai gyveno, kada ton, Kanadoje.
žimo pastatytųjų vyrų. Tą nu asmeniu ar siaura ir sun
Jung. Valstybės perėmė AAlaskos kasyklų statisti- •
suverenumo sąvoką saugoja kiai keičiama žmonių grupe
laską, jie su savo ainiais ka parodė, kad 1940 m. auk-1 Taki n g your giri to the
kiekvienas lietuvis, gyvenąs le, kadangi rytoj ar poryt
jau seniai išnyko, ir šian su buvo išimta daug dau- j
movies?
su Lietuvos pasu ir trokš A. Smetonos gali nebūti gy
dieną tenai gyvena apie 60,- giau negu kada nors, išski-,
tąs to suverenumo. Iš tų pi vųjų tarpe: mirtis gi nepa
000 gyventojų, kurių dau riant pirmiausius “fcoom”.
liečių galima būtų sudaryti sisako, kada ateis. Tegul A.
giau kaip pusė yra indi jo metus. Tokie svarbūs daik-'
organizmą, kuris šalia pre Smetona gyvena ilgiausius
nai ir eskimozai. Neseniai tai, kaip platina, skarda, an-i
Watch out that your breath does net
zidento teisėtai veiktų Ne metus, bet tegul jo doktri
. . . you yourself probably don’t
valdžia vėl bandė koloniza timonija, merkuras, sidab-1 offend
fcnow whether It’s offensive or otherwlse.
priklausomos Lietuvos var- nieriai taip pat praregi, į ko
ciją, norėdama palengvinti ras ir anglis, elementai nau- If you want to make a hlfc wlth your
giri friend, there’s a way to make youf
du. Nuo to organizmo, pa- kias klampynes su savo jubedarbių
klausimą Jungtinė- dojami apsigynimo reika- breath more agreeable. And lt's easy.
remto visų laisvėj esančių ridiniu talmudizmu pastato
Slmply rinse the mouth wlth llsterine
se
Valstybėse.
į
įams,
buvo
išimti
tais
meAntiseptic before you start out. Listerlno
Lietuvos piliečių pritarimu, mūsų valstybės suvereninę
halts food fermentation ln the mouth,
Pastaraisiais metais tam tais.
the usunl cause of breath odors accord
galėtų eiti saitai ir prie pa ateitį.
ing to some authorities, then overtikri
asmenys
iš
Kanados
į
Iš
militarinio
taško
žiū

comes the odors fermentation produces.
ties prezidento, o reikale net
(Daugiau bus)
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.
ir
Jung.
Valstybių
davė
pa

rint,
Alaska
yra
svarbioj
naują išrinkti. Tai būtų de
Before Any Date Ūse
mokratinis kelias, ir tada
Oras, saulė, maistas stip- siūlymą Alaską fortifikuo- vietoj Pacifiko apsigynime. 1
LISTERINE ANTISEPTIC
juridiškai Lietuvos suvere- rina kūną; sveikos mintys, ti. 1867 metais Rusija par Aleutian Salos randasi tik
To Make Your Breath Sereeter
numo saugojimas būtų pa kilnūs jausmai, dorybių vyk davė Alaską todėl, kad tais tai kelios mylios nuo Sovie
laikais ją tinkamai fortifi- tų teritorijos. Kelios iš šių
remtas daug tvirtesniu pa dymas stiprina sielą.
kuoti buvo neįmanoma. Bet salų yra apie 700 mylių nuo
grindu, negu kaip dabar kai
Palau
moderniški išradimai visą Japonijos šiaurinės laivyno
keno bandoma daryti, atra
Nešvariems viskas atrodo tai pakeitė. UnaLaskoj, Ko- bazės ties Horomushiro. Iš
mos tašką dedant vien ant
keleto3 asmenų pečių. Kad nešvaru.
Do you feel older than you are or suffer
from Oeitlng Up Nlghta. Backache. Nervousnesa, Leg Pains. Dlzzlness, Svollen Anklea,
nurodytoji procedūra yra
Rheumatic Pains, Burnlng. ecantv or freauent passages? If to, remember that your
Rldneye are vital to your health and that
galima, rodo ir kitų vyriau
these symptoms may be due to non-organle
Treating Tuberculosis
and non-avstemtc Kldney and Bladder trousybių pavyzdys, tų vyriau
bles—ln such casea CY8TKX (a physlclan’a
prescription) usually glves prompt and Joyous relief oy helptns the Kldneya flush out
sybių, kurios buvo sudary
polsonous excesa
aclda and *astes._________
Vou have
polsonou*
______________________
everything to gatn and nothlng to lose ln
trying Cy«tex. An lron-clad guarantee
tos užu gimtojo krašto sie
vrapped around each package asaures a re_____
fund__of your money on return of empty
nų.
package unleu fully satlsfled. Don’t take

APART APSAUGOS, TURIME

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

EEP]
tcUN AUOCtfnONofOtafa
JUSTIN MACKIEfnCH. Pre*.

4192 Archer Avenue
VIRginia Ilki

•ART, niD. LAIDOTUVIŲ DHIZTOUAI

KELNER - PRUZIN
Oortansi** Patamavtaua — Moterla patarnauja

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

WATCH OUT!

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

k

JOHN F. EUDEIKIS

Getting Up Nighfs

LaiMo Direktorius

MakesManyFeelOld

chancea on

Žinoma, kitas reikalas,
kas tą suverenumą oficia
liai reprezentuoja kurios ki
tos valstybės oficialių ins
titucijų akivaizdoj. Tai pri
klauso, ką tos institucijos
pripažins, — ir artimiausia
gija čia esti įgalioti ministeriai arba vyriausybės. Bet
tai jau kita klausimo dalis,
toli gražu neaprėpianti vi
sos suverenumo sąvokos sau

Kldney inedlclne that la
Don’t delay. Oet Cy.tex
(Slss-texl from your
dr igglst today. Only
The guarantee
protecta vou

CystejK

SS«.

BRUSH
j*'*-,. ? .
Young giri (above) is recelvlng
pneumothorax treatment for TB.
Tuberculosis associatlons, now conducting annual Christmas Seal Campalgn. help to flnd persons with the
dlsease.

CRAYON

lt
NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

MARGUTIS
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
Vienintėlia ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

— DEŠIMTI

Mm

any

METAI! —

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

•9

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue
Phone: GROvehill 2242

K H

H M Ll

$535/000

Nėra Saugesnės Vietos I)ėl Taupymo Pinigu
MES MOKAME
ANT PADĖTŲ PINIGŲ

ARTHRITIS

nteed.
not guarant

(pro C HAG

ATSARGOS FONDĄ VIRŠ...................

AMBULANCE Dieną Ir NaktĮ
4605-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIKFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir Šeštadienio rytais,
iš Stoties WHIP (1520). su P. Saltlmleru.

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI

CHICAGOS

IR

CICEROS

LIETUVIŲ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
Why tolerate that Irrltat*
Ine flray that »o diiturbi

tho

color

harmony of

your hairl Touch ll away
tafoly wi»h fh Ja n«w Clolrol Bruth Crayon. lt por*

P. J. RIDIKAS
8354 South Halsted Street

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

I. J. ZOLP

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue

1646 West 46th Street
Tel. YARds 0781-0782

1 ■■

mhs coloring from tho root out vrlthout drlpping or imudg

Ino, and

k

tho porfoct anrwor to ln-botwoon tlnting* or

thoto dittracting flr»t groy hoirt. ln a imart "carry-ovory
whoro" cato that opont ln a |iffy roady for uoo. SI ..
RoflIU 30c ... ln 12 natūrai-looking ihadoa.

Tel. YARda 4908

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

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. W estem Avenue
Tel. GROvehiU 0142

'■

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Tel. YARda 1138-1139
LACHAWICZ IR RUNAI

2314 West 28rd Place
Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

DRAUGAS

Pirmadienis, lapkr. 10, 1041

HARMON — ORO KORPUSAN

JUBILIEJAUS MINĖJIMO ATGARSIAI
; kun. P. Cinikui. Mūsų šven
ta pareiga dar daugiau
We have learned through “Draugui” pasidarbuoti, kad
our mutual good friend, Stan dar didesnį jį išauginus. Jei
ley Pieza, Religious Editor gu garbingi asmenys mus
of the Chicago Herald-Ame- ragina, tai laiko neatidėlio
rican, that your great and dami visi tapkim "Draugo*
influential newspaper is agentais: patys skaitykim
now celebrating its 25th An- ir žiūrėkim, kad visuose lie
niversary as a daily publi- tuvių katalikų namuose bū
tų “Draugas”. Ypatingai,
cation.
It is our desire to offer kad mūsų jaunimas skaity
our heartfelt congratula- tų “Draugą.” Raginkime sa
tions to you and your staff vo vaikus, kad jie skaitytų
on this most auspicious oc- “Draugą.” Aš auginu mirų
cassion. Your influential sios dukters sūnų — turi aenewspaper has always been j šimts metų amžiaus ir ‘Drau
V to the fore in presenting the i
skaito kasdieną. Jeigu
news to your public in the ko nesupranta, tuojau mabest of journalistic tradi- n?s klausia: “Kas tas ir
tiong
tas?” Mokinkim savo vaikus
While we are offering you lietuviškai skaityti. Už tai
our every good vvish for tne kitos tautos mus gerbs, taip
continued success, we woula, kaip “Draugo” jubiliejini aindeed, be remiss if we fail- me bankiete mus išgarsino
ed to include our thanks for ir pagyrė už lietuviškos kal
the consistent and marve- bos ir spaudos išlaikymą
lous cooperation you have nors ir svetimoje šalyje. Lie
.accorded us in publicizing tuviai yra garbingi. Tad ir
“The Eternal Gift”, sound- toliau išlaikykime tą lietu
v film dramatization of the višką garbę. Gerbkime pa
^Solemn Catholic Mass. Your tys save ir kiti mus gerbs.
Dar sykį garbė “Draugo”
nevvspaper, as alvvays, was
one of the first to grasp leidėjams už pasišventimą
the significance of this great lietuvybės palaikymui ir vi
motion picture of the Centr siems “Draugo” platinto
al Doctrine of Catholicism. jams. Mūsų uždavinys yra
We are truly grateful to you — du kart tiek prisidėti prie
for the unstinted aid you “Draugo” išplatinimo, ypa
have given us through your tingai patarkime jaunimui,
valuable columns in bring- kad jis susirūpintų katali
ing the Mass to the masses. kiška spauda. Kaip huvo
With very kindest regards smagu išgirsti Chicago ar
and “Ad Multos Annos” to kivyskupą, kad maža sau
the Lithuaniąp Daily Drau jelė lietuvių išlaiko katali
kišką dienraštį, o kitų tau
gas,” I am
tų katalikai to neturi, nors
Sincerely yours
Hugh Calkins, O.S.M. veik tris kartus jų daugiau,
kaip lietuvių.
4
Ar gi negražu, kad Ame

7

Suvažinėjo moterį
ir nesustojo

Sveikinimas ir padėka

Atsiprašoma, kad negalė
ta bankiete sutalpinti visų
“Draugo” rėmėjų ir priete
lių ir kad daugelis turėjo
grįžti namo nematę tų iš
kilmių. Už surengimą tokio
bankieto visa garbė priklau
so “Draugo” menedžeriui

Policija areštavo August
Schuster, 65 m. amž. Commomvealth Edison Co. ekzekuVyvį veteraną Jis auto
mobiliu suvažinėjo vieną
moterį ir nuvažiavo savais
keliais. Kai kurie piaeiviaf
matė jo automobilio nume
rį ir pranešė policijai.
Areštuotasis teisinasi, kad
jis nežino kas įvykę. Jis
spėjo, kad važiuodamas, ra
si, pakliudė bebusi eker?ai
gatvės šunį.

< Uraugas

Bldg., Chicago, IU-

Aunu

Leiephoto)

Tom Harmon (kairėje), Michigan futbolininkas ir
filminis herojus, Selfridge Field, Mich. paduoda apli
kaciją įstoti kadetu oro korpusam

šalintos, kad nesmagumai
pranyktų iš mūsų tarpp. Pa
našiai kaip mūsų organiza
cijos, tik per susirinkimus
išauga į didžiausias ir vis
ką nugali. Esame katalikai
ir niekados nereikia vienas
kitam kenkti. Tada bus
“Draugui” nauda ir jo lei
dėjams bus lengva varyti
darbas pirmyn. Mes turime
nors kartą sueiti ir visus
nesmagumus pašalinti iš sa
vo tarpo. Be susirinkimo nė
ra priemonės. Iki pasimaty
mo susirinkime.
Anastazas Valančius

OLAS SIFIEO

Jūsų Gražus
Apsirėdymas
•Mūsų Specialybė

NAMAI — FARMOS

A

Kreipkitės prie:

43rd lr Parkers Avenue

kreipkitės prie; —

HELP VFANTED
AD — DEPT
127 No. Dearborn St.
Tel. Randolpb 0488—0480

SKIN

7

f '.

GLAMOUR
FROCK SHOP
5922 W. Roosevelt Rd.
ToL

AUSTIN 1175

Reikalinga — gerų, teisingų vyrų,
agentavime,
laikračių
pardavinųjime jvalrluse kolonijose, šaukite —
OANal 8010 numatyti pasikalbėjimo
laiką.

1

' •*

«N0'

AODING

V. VILEIŠIENE, SAV.

M A C H I N I S “»

— SMAll MOMTHtT MtMHUiAU MAtn

SOLD, RENTED
AND REPAIRED
— UMSM T1A004M AUOWAMCS —

REIKALINGA MOTERIS
Vidur amžiaus lietuvė moteris prie
j gaminimo paprastų valgių. Nereikia
skalbti. Savo kam baris ir užlaiky
mas duodama. Reikia būti naktimis.
Kas trečiadienj ir kas sekmadieni
savo laikas. Geras užmokestis. Atsi
šaukite telefonu: BEVerly 0021 ar )
namus- 4115 WKST 111TH STREET,

O8I MMNiVt CAMT ©Nl-VIAS M«W-MA«IMIH •VASAMTM

4-CTAD

Rotai C. OOlMLAn. M«.^r
!»♦ W. MADISON ST.

Phone DEARBORN P444
ISTIMATSS—

Charles Yushas

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-mų MORGICIŲ
Mėnesiniais at mokėjimai s

Mutual Federal
Savings
and LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO

2202 W. Cermak Rd.
KAZANAUSKAS.

Lietuvis Kontrakiorius
Ir Karpenterys

TAVERNAS

FREE — DIMONSTR ATION

AR

Tavernas, su 4 kambariais gyveni
mui
užpakalyje, išrendu-ojamas ar
(kuriam
norinčiam)
parduodamas.
Namas randasi geroj vietoj — kam
pas 23rd Place ir Oakley Avenue.
Kreipkitės po adresu:
2257 ĮVEST 23RD PLACE
(ant 3-čIo aukšto)

7ENSE

1943 Weit 35* Street

‘Zirg Z5u4u/

I

I™

MODERN

•'OMPLETE

BUY

ADVANCED PHOTOGRAPHY

LOVVEST POSSIBLE PRK ES

UNITED
STATES
SAVINGS
BONDS
AND STAMPS

PHONE LAFAYETTE 2M3

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

See.

2223 West 23rd Place
Tel. Canal 5014

TURTAS VIRS >1,100,000.

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST
ON SAII AT VH P POSTOFFKT

Featuring a Program of

Acme

telephoto)

James F. Countryman, 36
m. amž., iš Elkhart, Ind.,
kurs įstojo britų tarnybon,
kaip praneša, žuvęs su nu
skandintu britų laivu.

U
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YUGOSLAV FOLK MUSIC

America On

Every Saturday, 1 to 2 P. M.
STATION WH1P

Above b a reproduetion of the
Treasury Department’s Defense
Savings Poeter, showing an exact
duplieation of the original "Minate
Man” statue by famed seulptor
Daniel Chester French. Defense
Bonda and Štampe, ot sale at yoar
bank or post offiee, are a vital part
«f America's defense preparationA

1526 kileryeles (Top of the Dlal)

("Draugas"

I8RENDVO4AMAS

PARDUODAMAS

VVOLKSTIDIO

AR LAIKAS NAMUS
PATAISYTIT

Kreipkitės prie

CHICAGO.

typevvriter
company

IRRITATIONS

FINANCE AND LOANS
Finansai ir Paskolos

EEN. J

PAIEŠKOMI AGENTAI

TYPEWRIJBRS

žemo

FOR

CHARLES P. 8UROMSKIS A COų
6021 So, W estern Avenue,
Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. 1111

Ali MAKIS - N!W ... KIBUILT

KURMELIŲ
BU l SKELIU

Ar
kenčiate
niežiejimą,
nudegimą, arba odos ligą?
JIekentėkit! Žemo per 30
metų gelbėjo žmonėms. Pa
tolina eczema, išbėrimas,
spuogas ir kitokias odos
negalavimas.
Pirk Žemo
šiandien! Visuose aptieko
se. 86c, 60c. 81.00.

YARDS

STOCK

UNION

SAVIAUSIAS PASIRINKIMAM
PIRATINIU
KOJINIŲ
POCKET’BOOKŲ
KORSETU
KfDIKIAMS DRABUŽIŲ

Kas ką. turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naują
namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Suiotuskls Company.
Taipgi turime dideli pasirinkimą s«nesmų namų. ant lengvų išmokėjlmų
13 cottaglai nuo 32,500 lr aukič.
18 bungalų nuo 34,700 ir aukOČ.
12 2-fletų nuo 36,500 ir auk&č.
V 3-fietų nuo 30,500 ir aukžč.
1C 4-fletų nuo 313,500 ir auk&č.
3 8-fletų nuo 316,500 lr auk&č.
7 10-fletų nuo 322.600 lr auk&č.
Taipgi turime visokią bizniavų na
mų, visokio didumo su visokiais biz
niais. Kam reikalinga gerų farmų,
mažų arba didelių, galima pirkti
arba mainyti.
Su visata reikalai*

ARMUOR and COMPANY

r

PASKOLOS

* SKELBIAMI CIVILINES TARNYBOS
KVOTIMAI SIOMS POZICIJOMS

APPLICATION FORMS may be obtained from the
Manager, 7th Civil Service District, New Post Office

Porth VVa.shingir.ii, Wis.
lietuvių kolonijoj s. m. lap
kričio 16 d, 1 vai. po pietų
Šv Ambrozicja’is salėje.
Sheboygene, VV:s Sv. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo
lietuvių parapijoj š. m. lap
kričio 16 d. 4:30 vai. para
pijos salėje.
Dievo Apvaizdos parapi Rockford, š. m. lapkr. 23
joj bus prakalbos š. m. lap d., 5 vai. vakare įvyks pra
kričio 14 d. 7:30 vai. vak. kalbos Sv. Antano par. salėj,
parapijos salėj.
1005 Ferguson Street.

Dr. Petras Vileišis, žymus
politikas ir kun. K. Baraus
kas, buvęs “Mūsų Laikraš
čio” redaktorius ir geras
kalbėtojas apsilankys šiose
kolonijose ir laikys prakal
bas svarbiais Lietuvos ir
lietuvių tremtinių reikalais.

Žmonės netiki į Dievą ne I
“DRAUGO”
dėl to, kad turi mokytą gai
DARBŲ SKYRIUS
vą, bet dažniausiai todėl,
REIKALINGI DARBININKAI
kad turi sugedusią širdį.
Joan Paul
HELP WANTED — VYRAI
ŠVIEŽIŲ DEŠRŲ
KIMŠĖJAI REIKALINGI

rikos garbingi asmenys taip
aukštai vertina mūsų spau
dos darbą?
Aš noriu, kad “Draugo”
administracija laiks nuo lai
ko sušauktų visuomenės vei
kėjus ir “Draugo” rėmėjus,
kad visos kliūtys būtų pa-

$3,800.00 A Yr.
Librarian (Technical Processes)
4,600.00 A Yr.
Senior Instructor
3,800.00 A Yr.
Instructor
3,200.00 A Yr.
Associate Instructor
2,600.00 A Yr.
Assistant Instructor
2,000.00 A Yr.
Junior Instructor
Above Instructor posilions at Armored Force School,
War Dept. Fort Knox, Ky.
2,300.00 A Yr.
Assistant Airway Traffic Controller
3,800.00 A Yr.
Senior Flight Supervisor
3,200.00 A Yr.
Flight Supervisor
3,500.00 A Yr.
Senior Ground School Supervisor
2,900.00 A Yr.
Ground School Supervisor
Above positions vvith Civil Aeronautics Administration.
Senior Inspector, Navai Ordnance Materials 2,600.00 A Yr.
Inspector, Navai Ordnance Materials
2,300.00 A Yr.
Associate Inspector, Navai Ord. Materials 2,000.00 A Yr.
Assistant Inspector, Navai Ord. Materials 1,800.00 A Yr.
Junior Inspector, Navai Ord. Materials
1,620.00 A Yr.
Above positions vvith Bureau of Ordance, Navy De
partment, for duty in fiel'd vvherever assigned.
Public Health Nurse ................................ 2,000.00 A Yr.
Graduate Nurse, General Staff Duty
1,800.00 A Yr.
Border Patrolman
2,000.00 A Yr.
Assistant Accountant and Auditor
2,600.00 A Yr.
Principal Accounting and Auditing Ass. 2,300.00 A Yr.
Above with Interstate Commerce Commision.

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

guard!

Pirmasis apkeliavęs ap
linkui visą pasaulį, Magel- REMKITE IR PLATINKITE
lanas, — buvo katalikas.
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

D A C 1/
I rvO

DINING ROOM 8ET8 — PAK
LOK SETS — BEDROOM SET8
— RŪGS — RAD1OS — kfr
TRlGEKATORb — WASHER8 —
MANGKIjN — STOVĖS.
AU Mltneilb Adverttand Itemi

I

C — namams statyti, remontuot! ar
O pirkti. Ilgameti. Išmokėjimo Planas.

1

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

WHOLESALE
LIQUOR
IŠTAIGA

AlfX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenr

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR
GERIAUSIĄ IR STIP- QTOKPRT
klausią ai U dienų
4 v-nvuait |

MUTUAL LIQUOR CO.
<707 8. Halsted 8t
Tw.

BOULEVARD 0014

tingai

l***0*®- JOm* indeliai rtpeeglobojami ir ligi $5,000 ap

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

<« Metai Sėkminga
Vleao Klljeato!

Iftvritnlatne
po visą
Chli-ago

N. KANTKR. Sav.

I rAvJl I 1x1 I L.

LINK-BELT,

VisMkal

ŠLEG A I TI S
STOKER SALES
6921 So. YVestern Ave.
* JVEDO ŠILUMA

• BOILERIUS

SVEIKATĄ.

Mokame

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

Telefonas REPUBUC 6051

REMKITB
SENĄ
LIETUVIŲ

TAI IPYI/ITP “Omi

JSIOVT

Nei

Keistuto Savings and Loaa Asaociatšoo yra kymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.
Tel. CALumet 4118

3236 So. Halsted St

Chicago, III.

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

DRAUGAS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
BRIGHTON PARKE PASTEBĖTAS ŽMONIŲ
IŠNAUDOJIMAS

i

Pirmadienis, lapkr. 10, 194i

sakyta gerai nupenėtų kur
kinų, iškepta pakankamai
pyrago ir pagaminta viso
kių kitų valgių. Ji tikisi sve
čius pavaišinti taip pat ska
niai, o, gal, het skaniau.
kaip pavasariniame klebono
kun. Jurgio Paškausko 25rių kunigystės metų jubilie
jiniame bankiete. Visi sve
čiai ir parapijiečiai, ypač
uoliai pasidarbavusieji pa
rapijai, lapkričio 16 dienos
laukia su nekantrumu.

SEPTYNI CIRKO ŠLAPIAI NUGAIŠO

Moterys raginamos
subrusti

Ryšium su Civilinės Ap
saugos Savaitės minėjimu
nuo lapkr. 11 iki 16 d. visos
Brighton Park. Pasaulyje būdu nezaliežninkai neteko salie& moterys šeimininkės
buvo, yra ir bus žmonių, ku- duonos. Tingėdami pelnyti
7
X So. Chicago apylinkėje
rie prisidengę kokiu nors duoną teisingu būdu, "JŽsi- ***“ sukf:, Nee‘kvok. ta“pyk ir substituok.’
randasi sergančių lietuvių.
geru tikslu, išnaudoja žmo dėję kunigišką apikaklę, pri
šio šūkio praplėtimas ir
Štai, A. Atkus, senas šv.
sidengę kokiu nors kilniu
nes.
vykdymas yra gyvas reika
Juozapo parapijos parapijoTeko išgirsti, kad Brigh tikslu ir eina per namus pi- las, nes eina sunkieji lai
nas, pirmiau buvo sunegaton Parke koks tai “kuni nigautis.
kai, kai šalies administraci
lėjęs. Pasveikęs po kiek lai
Aukų rinkimas ir pasipi
gas” renka aukas misijoms.
X Lapkričio 5 d. Brigh
ja nusprendė būtinai su
ko vėl rimtai susirgo. Gy
Reikia pasakyti, kad jokis nigavimas yra du atskiri klupdyti Hitlerį, kad apsau
ton
Parko jaunieji vyčiai
domas namuose 8814 Cotdalykai.
Organizuotos
visuo

katalikų kunigas šiuo laiku
turėjo susirinkimą, kuriame
goti šalį nuo nacizmo pa
tage Grove Avė.
menės
triobesių
statybai
ar
nerenka aukų Brighton Parpasiskirstė darbais “bunco
vojaus.
*«
ke. Jei kas renka, tai ne ka-, kitokiems . naudingiems
tos
X
Ciceriečiai
stropiai
ren

parei” ir sunešė daug dova
. x .
Illinoiso
gubernatoriaus
visuomenes Įstaigų, ~
,
.x ...
giasi
prie
metinės
parapijos
talikiškoms misijoms, bet, pačios
nų. Susirinkimo dienotvar
.s ,
,
. , ,
Green žmona pasižadėjo
vakarienės, kuri įvyks lap kė buvo įdomi.
apgaudinėdamas ir išnaudo reikalams aukų rinkimas y griežtai laikytis minėto šūdamas žmones, savo reika ra garbingas darbas. Visuo kio. Ji ragina ir visas šei
i kričio 16 d. Padidinta, atreX P. Turskienės, žinomos
I montuota, naujai pertvarky
lams, prisidengęs gražiu menė žino, kas yra įgalio mininkes taip daryti.
Town of Lake veikėjos sū
ta parapijos salė bus begalo
tikslu. Kai vykdomas koks tas rinkti aukas ir kokiam
nelis Raymundas priėmė Dir
i jauki metiniam parapijonų
nors svarbus reikalas, arba tikslui tos aukos bus sunau
mavonės Sakramentą šv.
aukos renkamos, visuomet dotos. Tikslas, rinkėjai ir
susibūrimui sykiu pavaka
Kryžiaus bažnyčioje. Dir
rieniauti, pasikalbėti ir pasi
skelbiama bažnyčioje iš sa aukotojai skelbiami laikraš
("Draug-us” Acme telephoto)
mavonės tėvu buvo J. Čepu
čiuose. Bet kada žmogus, ne
linksminti.
kyklos.
Ringling
Bros.
—
Bamum
and
Bailey
cirko
vienam
lis.
Po pamaldų P. Turskie
Trys plėšikai vakare puo
Kad užkirtus kelią to būdamas R. K. kunigas, už
X Šv. Antano parapijos nės namuose įvyko puota,
šlapių teikiama medikalinė pagalba Atlanta, Ga., kur
kiems vaikštikams, reikia sidėjęs kunigišką apikaklę, lė taverną, 2634 Fullerton per 24 valandas net 7 šlapiai staiga nugaišo. Darbuo
Šv. Grigaliaus vardo choro kur dalyvavo daug giminių
Du jų ginklais susiištirti asmenį ir sužinoti eina pasipinigauti ir apgau- avė.
metinis šokių ir pasilinksmi ir svečių.
jamasi kitus, kurių yra apie 40, išvaduoti. Kai kurie
kas ji įgaliojo rinkti aukas. lingu būdu išgauna dolerį iš rikiavo prie sienos ten ras- jų pavojuje. Chemikai susekė, kad šlapiai arseniku užnimo vakaras įvyks lapkri
tus apie 25 lankytojus, o
Tie vaikštikai su kunigiš vargšo žmogaus — lietuvio
čio 22 d., parapijos salėj.
vienas revolverio kulkomis nuodinti.
komis apikaklėmis nėra R. kataliko, tai yra lygu va
Choristai tikisi sutraukti Teismas nesutiko traukti
suskaldė apie porą tuzinų
gystei.
K. kunigai, bet dar iš se
jaunimo ne tik iš arti, bet tieson Clarence McDonaldą,
ąsočių
su
vy<u.
Tad gi šiuo įspėju Nekal
PENKIOS. GELEŽINKELIEČIŲ UNIJOS
niau užsilikę taip vadinami
ir iš toli. Varg. Mondeika 20 m. amž. studentą, kurs
Iš
savininko
atėmę
180
nezaliežninkai. Buvo laikai, to Prasidėjimo P. Šv. kata
taip pat turi aplinkui daug spalio 5 d. automobiliu su
dol.
Ir
iš
surikiiotcjų
20
NEPRIPAŽĮSTA
BOARDO
PASIŪLYMO
kad tiems nezaliežninkams likus žmones: nesiduokite
bičiulių, kurie nepraleidžia važinėjo ir užmušė du vy
dol p;k*«dariai išsinešdino.
Penkių
geležinkeliečių
opklauso
apie
350,00
narių.
save
išnaudoti
neaiškaus
vei
tai vienur, tai kitur pasi
tokios progos atsilankyti rus. Bet jis traukiamas tie
.
eratyvinių
unijų
pirmininŠiems
geležinkeliečiams
su

do
aukas
rinkėjams.
son už pasprukimą iš nelai
sekdavo žmones suvedžioti
pas ciceriečius.
kai
turėjo
pasitarimus
Chistreikavus
darbo
netektų
ir
Namiškis
mės vietos.
ir sukurti šiokią-tokią kirneoperatyvinės
geležinkeliecagoj
ir
atmetė
prez.
Roo

X Visų šventųjų parapi
kužę. Bet dabar jos visai
sevelto
paskirto
specialaus
uni
j
OS
ja 35-kerių metų gyvavimo
Nelaimingų
nusižudėlių
nudrisko. Žmonės pasijuto
Laisvės vertas tik tas,
Be
tėvų
žinios
kariuome,
boardo
pasiOymus
pripaproga
ruošiasi
jubiliejiniam
pavyzdžiai
rodo,
kad karapvilti ir atsitraukė. Tokiu kas už laisvę kovot moka.
Geležinkelių
kompanijos,
į
bankietui.
Vyriausioji
šeitais
reikia
daugiau
drąsos
nėn įstojo Earle F. Olson iš j žinti geležinkeliečiams 7 ir
Chicago, 16 m. amž., pasi- ' Pys&J nuoš. daugiau atlygi- kaip pranešta, pripažįsta, mininkė Liudvika Paliuiienė1 gyventi, negu mirti,
APSAUGOS
sakydamas,
kad jis esąs ' nimo.
Pirmininkai nu- boardo pasiūlymus.
jau rūpinasi, kad būtų už-‘
Tihamer Toht
BONAI
našlaitis ir nežinąs savo gi- 1 sprendė griežtai stovėti už
K. Kada prasidės Apsau Ikalinga pačių žmonių su mimo metų. Tėvų pasidar-, sav0 originalų reikalavimą
gos Taupumo Bonų parda taupoma, gi šaliai reikalin bavimu dabar jis paleidžia- I — 30 nuošimčių daugiau
mas iš kariuomenės. Sako- atlyginimo.
vinėjimo “vajus”?
gi pinigai vykdyti saugu
ma, lankysiąs Lane TechniNutarta savo reikalavimą
A. Nebus jokio “vajaus.” mo programą.
cal High mokyklą.
Jis paremti streiku.
Streiko
Daug kas mano, kad Ap
K. Ar krautuvėse perka pirmiau ją buvo lankęs.
pradžia nenužymėta. Strei
saugos Taupumo Programa
mus Apsaugos Taupumo
kas gali būti sukeltas gruo
bus vykdoma kaip Laisvės
Ženklus
galima
pakeisti
džio pradžią, o gal ir anks
Paskolų kampanija per pir
Apsaugos Taupumo Bonais?
čiau.
mąjį pasaulinį karą su nu
A. Taip, visados.
statytomis kvotomis ir nu
Streikas apimtų šias uniPastaba.
Įgyti Apsau
žymėtais laikotarpiais. Ap
Areštuotam George Ba-|jas: inžinierių,
kutentojų,
saugos Taupumo Programa gos Bonus ir Ženklus kreip ker, kurs anądien vienam konduktorių, bėgių sukiotoyra ilgojo laiko.
Visuo kitės į artimiausią paštą, taverne jis sunkiai pašovė jų ir vadinamųjų “trainarba taupumo ir du jo ieškančius policistus, men.” Šioms unijoms primenė be jokių “vajų” ir be banką,
jokių kvotų visados bus skolinimo sąjungą: arba teismas paskyrė 60,000 dol.
raginama įsigyti Apsaugos rašykite U. S. iždininkui, laidą, kad negautų progos į
ženklus ir Bonus. Tas rei- Washington, D. C.
1 lengvai išsuaisvinti.

mu

Plėšikai daužosi
taverne

Jaunas kareivis
paleidžiamas

KAS REIKIA ŽINOTI

Pasirūpinkite DABAR Užsisakyti Gražių
LIETUVIŠKŲ SVEIKINIMŲ
KALĖDOMS!

60,000 dol. laidas
šaudytojui

į

Uždarytos mokyklos;
nėra pinigų

“THAT LITTLE GAMI7-

■LOOKS SUSPICIOUS

t

Rockforde, III., uždarytos
viešosios mokyklos
porai
mėnesių, nes neturima fon
dų apmokėti mokytojas ir
išlaikyti mokyklas.
Apie 13,000 vaikų turės
ilgas atostogas.

Apiplėštas
taverninkas
Du plėšikai gatvėje už
puolė taverninką Joseph
Stasiek, 3000 W. 47 gt. ir
iš jo atėmė 875 dol., ku
riuos jis iš banko vežėsi į
taverną keisti, čekius.

CONRAD
Fotografas
Studija {rengta pir
mos rdMea au modrmlSkomla
užlaldomlr Ir Hollywood
Šviesomis.
Darbas
Oa rantuotas.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - EtfGlewood 5883
Rez.: - ENGlewood 5840

Šie įvairių spalvų Kalėdų sveikinimai, 21 iš viso — 14 lietuvių kalboje
ir 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.

.

.

.

. $1.00

Siųskite Jūsų užsakymus tuojaus sekančiu adresu —

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė.

Chicago, III.

/
v

