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Amerikos Destrjerio Kova su Submariu
NEAIŠKU

Prieš kelias dienas mes 
gavom pranešimą, kad Lie
tuvoje vokiečiai sušaudė ke 
lioliką lietuvių. Apie tai ra
šė nacių leidžiamas Pabal- 
tyje vokiečių kalba laikraš
tis. Vėliau spalių 28 dieną 
tą pačią žinią beveik pažo
džiui pakartojo komunistų 
“Laisvė”.

Šiandie mums ne taip 
svarbu iš kur tą žinią “Lai
svė” ištraukė, bet svarbu 
pažymėti, kad tam pačiam 
numeryj “Laisvė” tebegie- 
da tą pačią giesmę, kad, gir 
di, “Draugas”, “Naujienos” 
ir kiti ne komunistų laikra
ščiai “tuo pat kartu talpina 
hitlerio propagandos strai
psnius ir žinias garbinan
čias Hitlerio barbarizmą”. 
Na, jei jau pranešimas apie 
sušaudymus Lietuvoje yra 
Hitlerio propaganda, tai ir 
“Laisvė” turėtų muštis krū
tinėn, nes ir ji nusikalto 
prohitleriškumu.

•
SKIRTUMAS

Šiandie mes, kaip mano
me ir kiti lietuviškieji lai
kraščiai, galime tik pasidi
džiuoti, aiškiai skiriamės 
nuo komunistinio “žurnaliz- 
mo”. Komunistams viskas, 
kas tik nė iš Maskvos ir ne 
Maskvai — yra netiesa. Jei 
gauta žinių, kad komunis
tai nužudė nekaltų žmonių, 
komunistų manymu, neva
lia skelbti, nes tai būtų nu- 
sidėjims. Būtų Hitlerio pro
paganda. j

Tačiau mums rūpi ne tik 
tie lietuviai, kurie kenčia 
nacių jungą, bet ir tie, ku
rie žuvo nuo bolševikų ran
kos, kurie kenčia badą ir 
šaltį Sibiro tundrose. Todėl 
visa tikrai lietuviškoji spau 
da skelbė ir skelbs visas 
gaunamas žinias ir apie na 
cių blogybes, kaip ir bolše
vikų žiaurumus Lietuvoje.

PRISIPAŽĮSTA
Pagaliau Vokietijos 

pagandos ministeris 
b*bels prisipažino, kad karas 
skaudžiai palietė Vokietiją. 
Tačiau negalima būti perdi- 
deliais optimistais ir tikė
tis, kad Vokietija greitu lai 
ku turėtų sugriūti dėl mais
to trukumo.

pro-
Goe-

Nacių vadovybė perdaug BERLYNAS, spalių 29 d
gerai apskaičiavo savo gali 
mybes, kad taip greit vis
kas sugriūtų.
•
PALYGINKIME

Šių metų gegužės pirmą 
dieną “Vilnis” rašė/ kad ne 
galį būti tokio naivaus 
žmogaus, kuris tikėtų “kad 
valdžia Wasliingtone atsto 
vauja žmonių valią”. Toji 
vyriausybė norinti įtraukti 
prieš žfnonių valią šį kraštą 
į karą, “kuris yra ne mūsų 
dalykas”.

Spalių 29 dieną toji pat 
“Vilnis” rašo, jog Hitlerį 
“gali apgalėti Sovietų, An
glijos ir Amerikos armi jos”. 
Vadinas, Jungtinės Valsty
bės turi pasiųsti ekspedici
nę kariuomenę Europon. 
Gal ir taip.

Tačiau, jei komunistams

Keamey sužalotas 
kovoje prieš 
submariną

VVASHINGTONAS, _ spalių 
29 d. — Paskutinieji prane
šimai sako, jog Amerikos 
destrojeris Kearney apšau
dytas torpedomis ir sunkiai 
sužalotas tuo metu, kai jis 
padėjo vienam prekybiniam 
laivui kovoti prieš užpuolu- 
sį submariną.
Laivyno sekretoriaus Knox 

paruoštame pranešime sa
koma, jog destrojis sužalo
tas tik tada, kai jis pirma 
paleido bombas į submariną, 
kad išgelbėtų prekybinį lai
vą.

Lydėjo laivus
Pranešime sakoma, jog 

prieš ataką destrojeris ly
dėjo grupę laivų, kurių tau
tybės neskelbiama. Taip pat 
neskelbiama, kur jie plau
kė. Vėliau laivas gavo ži
nią, jog kita laivų grupė 
aatkuojama Vokietijos sub- 
marinų.

Kearney yra pirmasis 
Amerikos karo laivas, nu
kentėjęs šiam Europos kare. 
Atakoje žuvo vienuolika įgu 
los narių ir dešims sužeista.

Neskelbs nuskan
dintų nacių 
submarinų

VVASHINGTONAS, spalių 
29 d. — šiandie laivyno sek 
retorius Knox pareiškė, jog 
ateityj esą galima, kad Ame 
rika neskelbsianti viešai, 
jei Jungtinių Valstybių ka
ro laivai nuskandintų Vokie 
tijos submarinus.

Sekretorius griežtai atsi
sakė paneigti ar patvirtinti 
pranešimus, jog jau Ameri
kos laivai yra nuskandinę 
vokiečių submarinų.

Paslaptis, pasak sekreto
riaus, esanti todėl reikalin
ga, kad nežinojimas savo 
draugų likimo skaudžiai vei 
kiąs į priešo moralę.

— Šiandie naciai ir vėl puc 
la Prezidentą Rooseveltą, 
pavadindami jį klastotoju ir 
reikalaudami, kad jis vadi
namąjį žemėlapį, kuriame 
sužymėtas Pietų Amerikos 
padalinimas paskelbtų vie
šai.

Dalinai debesuota ir 
tus. Pietryčių vėjai.

lie-

svarbu tik šio krašto gero
vė, tebūna mums leista pa
klausti, kodėl karas, kuris 
pirma, pasak “Vilnies”, bu
vęs ne mūsų dalykas, šian
die tapo mūsų dalyku, ko- 
’dėl pirma jiems negera Wa- 
shingtono vyriausybė dabar 
tapo gera? Aišku — todėl, 
kad šiandie Maskva pavoju 
•je.

Išdavikų byla

• tl aviu* leieptl
Trys kaltinamosios moterys atvykusios į federalinį teismą Minneapolis, Minn., kur 

jos su kitais 25 asmenimis, priklausančiais socialistų darbininkų partijai, teisiamos 
už vykdytą sąmokslą sugriauti federalinę vyriausybę. Iš kairės pusės: Rose Seiler, 
Mrs. Dorothy Schultz ir dr. Grace Carlson.

LONDONAS, spalių 29 d. 
— Maskvos radio šiąnakt 
paskelbė, jog vokiečiai įsi
tvirtinę Krymo pozicijose.

Vokiečiai perėjo 
į ginimasi - rusai

Amerika nori naudotis
britų bazėmis po karo

t
Pokariniai santvarkos nuostatai

VVASHINGTONAS, spalių 
29 d. — Sakoma, jog Jung 
tinės Valstybės pareikala
vusios iš Anglijos, kad ji 
sutiktų leisti Amerikai nau

Susiprato
ROMA, spalių 29 d. — 

Vakar Mussolini pareiškė, 
jog “bolševizmo neaiškūs 
Europos ir Amerikos sąjun 
gininkai pražus kartu su 
juo”, šiandie autoritetingi 
sluogsniai skubiai pataisė, 
jog Mussolini turėjo galvoj 
ne Jungtines Valstybes, bet 
tik jų paskyrus karo kurs
tytojus.

Anglų atakos 
Vokietijos gilumoj

LONDONAS, spalių 29 d. 
— Aviacijos ministerijosį 
pranešimu, anglų didieji 
bombanešiai, nežiūrint siau
čiančių šiaurės vėtrų, pra
vedė atakas giliai Vokietijo 
je. Pietinėj ir pietvakarinėj 
Vokietijoj bombomis apmė
tyta svarbūs kariniai taiki
niai.

Tuo pačiu laiku mažesnie 
ji Anglijos kovos orlaiviai 
apmėtė bombomis vokiečių 
okupuotosios Prancūzijos 
uostą Cherbourgą ir kai ku 
riuos aerodromus. Iš šių 
atakų grįžo visi anglų oriai 
viai.

LONDONAS. — Patiki
mai pranešama, jog Angli
jos oficialieji žmonės krei
pės Washingtonan, kad 
Amerikoje būtų įvesta kari 
nių žinių cenzūra.

dotis liavno bazėmis po ka
ro.

Šiame pareiškime Jungti
nės Valstybės patiekusios 
ir plačius nuostatus, kurių 
turėtų laikytis ir Anglija.

Pokariniai nuostatai
Nuostatuose Amerika rei

kalauja, Kad po Iv cli'U būtų 
(1) panaikinta griežti pro- 
kybo suvaržymai, (2) nebū
tų diskriminacijos tarptau-' 
tiniuose prekybos santy- Į 
kiuose, (3) nediskriminuo- ‘ 
jamas žaliavos vartojimas,.
(4) reguliuojama reikme-Į 
nys, kad apsaugoti jų netu
rinčių valstybių interesus ir
(5) tarptautinis finansavi
mas paremti būtinus reika
lus ir prsidėti prie visų vals 
tybių būties pagerinimo.

Lapkričio pirmąją dieną 
Chicagoje ir Cicero ruošia
ma aukų rinkimas letuviams 
tremtiniams paremti. Nepa
mirškite ir jūs prisidėti.

Juodąją jūrą
valdo rusai

LONDONAS, spalių 29 d. 
— Įtakingi sluogsniai pa
reiškė, jog Juodąją jūrą te- 
bekontr oliuoja Raudonasis 
laivynas* kuris galėtų nukir 
sti ašies susisiekimą, jei 
vokiečiai pabandytų praves
ti subendrintas Žemyno ir 
jūros atakas.

Pasak šių sluogsnių, net 
ir vokiečiams užėmus Sevas 
topolį, bolševikų laivynui 
nebūtų suduotas mirtinas 
smūgis, nes jie galėtų suda 
ryti laivyno bazę Batume 
ar Novorosiske.

Kaip veikia 
"naujoji santvarka

BERLYNAS. — Pragon 
trumpam laikui atvyko Vo
kietijos slaptosios policijos 
viršininkas Heinrich Himm- 
ler. Manoma, jog jis peržiū
rės, kaip vyksta maištingų 
čekų “malšinimas”.

LONDONAS. — Reuters 
pranešimai, jog Travnike, 
šiaurinėj Bosnijoj sušaudy
ta trylika asmenų už antifa 
šistinį Veikimą.

ABBEVILLE, okupuotoji 
Prancūzija. — Čia suareš
tuota dvidešimt aštuoni as
menys kaltinami komunisti
niu veikimu.

BERLYNAS. — La Lou- 
viere, Belgijoje sušaudytas 
vienas belgas už komunisti
nę agitaciją, sabotažą ir lai 
kymą slaptai ginklų.

LONDONAS. — Iš Mad
rido gauta žinių, jog oku
puotoje Prancūzijoje dar du 
Vokietijos karininkai nužu
dyti. Vokiečiai apie tai ofi
cialiai neskelbia

Pasitarimai streiko 
reikalais

VVASHINGTONAS, spalių 
29 d. — šiandie Prezidentas 
Rooseveltas vakare pakvie
tė į Baltuosius Rūmus U. S. 
plieno atstovą Myron Tay- 
lor ir CIO pirmininką John 
L. Lewis pasitarimams, kad 
galėtų skubiai sudaryti su
sitarimą ir 53,000 anglies 
kasyklų darbininkų grįžtų 
į darbą.

Kiek anksčiau Lewis kon 
feravo su Taylor vienam 
Washingtono viešbuty j ir po 
konferencijų Lewis pareiš
kė, jog bet kokie pareiški
mai esą dar perankstyvi.

VOKIEČIAI PRALAUŽĖ RUSU 
FRONTĄ KRYMO PUSIAUSALYJE
Pavojus rusų laivyno bazėms Juodojoj 
jūroj

LONDONAS, spalių 29 d. 
— Maskvos radio šiandie 
paskelbė, jog Kalinino apy
linkėje vokiečių puolimas 
perėjęs į gynimąsi. Čia vo
kiečių pozicijos esančios 
apie devyniasdešimt penkias 
mylias į šiaurvakarius nuo 
Maskvos.

Prie Kalinino, pasak Ma
skvos radio, kovose žuvo 
5,000 vokiečių kareivių ir 
septyniasdešimt dvi armo
tos.

Neteko 60 nuošmčių
Kai kurie rusų sluogsniai 

pareiškia, jog per paskuti
niąsias dienas prie Maskvos 
vokiečiai neteko bent 60 nuo 
šimčių savo pajėgumo.

Tuo tarpu rusų kariuome 
nė, sulaukusi paramos iš ry 
tų, pravedė sėkmingas kon
tratakas Možaiskp ir Maya- 
roslavetso linkui.

Rusijos auksas
, WASHINGTONAS, spalių 
i 29 d. — Šiandie pranešama, 
j jog pereitą savaitę Rusija 
atsiuntė $5,549,635 vertės 
aukso. Tai dalinas atmokėji 
mas administracijos suteik
tosios paskolos.

Prancūzijos laivai 
neteks vokiečiams

ALEKSANDRIJA, spalių 
29 d. — šiandie demobili
zuoto Prancūzijos laivyno 
Aleksandrijoj vadas admiro 
las Rene Emil Godfroy pa
reiškė, jog tikisi, kad kada 
nors laivynas bus galima 
grąžinti Prancūzijai.

Paklaustas, kas įvyktų, 
jei Vokietija padarytų spau 
dimą į Vichy vyriausybę 
perleisti laivyną vokiečiams, 
admirolas atsakė, jog dar 
nė vienas Prancūzijos karo 
laivas nėra tarnavęs vokie
čiams.

Aleksandrijos uoste šiuo 
metu yra devyni Prancūzi
jos karo laivai — vienas ko 
vos laivas, keturi kruzeriai 
trys' destrojeriai ir vienas 
submarinas.

BERLYNAS, spalių 29 d.
— Vokietijos karo vadovybė 
pareiškia, jog šiandie vokie 
čiai pralaužę rusų pasiprie
šinimą Perekopo sąsmaukoj 
ir vejasi besitraukiantį prie

Berlyno įtakingieji sluogą 
niai pareiškia, jog šis fron
to pralaužimas atidaręs vo
kiečių kariuomenei kelią į 
Krymo turtingą pusiasalį.

Pavojus Sevastopoliui
Taip pat vokiečių sluc^- 

niai pabrėžia, jog po šių k> 
vų susidaręs rimtas pavojus 
rusų bazėms prie Juodosios 
jūros ir ypač svarbiai laivy 
no hazei Sevastopolyje.

Kituose frontuose vokie
čių ir sąjungininkų kariuo
menės taip pat vejasi priešą 
pasak vokiečių.

Stiprios bombanešių gru
pės atakavo Maskvą dieną 
ir naktį, kai kitos bombane 
šių grupės pravedė atakas 
Leningrade.

Naciai nori 
pašalint Darlaną

LONDONAS, spalių 29 d.
— Gaunami iš Prancūzijos 
pranešimai sako, jog Daria? 
nas pasidarė toks nepopulia* 
rus prancūzų tarpe, kad vo
kiečiai dedą visas pastan
gas kaip nors jį pašalinti iš 
vyriausybės.

Šiuo laiku vokiečiams pa
dedąs Jaųues Benoist-Me- 
chinm buvęs senovinių daik 
tų pardavęs. Vokiečiai tiki
si jo padedami admirolą 
Darlaną pašalinti.

Dabartinėj Prancūzijos vy 
riausybė Benoist-Mechen 
yra tik užsienio ministeri
joj valstybes sekretorium. 

Naciai nusavino
norvegų laivus

BERNAS, spalių 29 d. — 
Pasiremdami, kad tarp Vo
kietijos ir Norvegijos tebėra 
karo stovis ir kad dar nepa 
sirašyta taika, naciai sukon 
fiskavo 20,800 tonų brangi 
nių aliejaus ir 25,000 neva
lyto Dieselio aliejaus. Tuo 
pačiu laiku perimta Vokie
tijos reikalams ir 10 Norve 
gijos laivų.

Taip pat nusavinta du an 
glų ir du graikų laivai. Vie
nas laivas suimtas 1940 me
tų liepos 4 dieną, kai Grai
kija su Vokietija dar palai 
kė draugingus santykiui.

OTTAWA. — Canados vy
riausybė sutiko su tam tik
romis sąlygomis įsileisti nn 
verstąjį Panamos preziden
tą Arnulfo Arias, kuris šiuo 
momentu yra Nicaragua 
valstybėj.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS Jono pasikalbėjimas su Raulu

sumanę, per savo mokslo 
metus, parodyti judomų pa
veikslų. Paveikslai bus ro-

f Sakramentų. Nes toje vie- 
I toje arčiausia katalikų baž 

RAULAS: Jonai, ar gali'nyčia buvo 60 mylių artu-
Ražančiaus galybėKristaus Karaliaus 

šventė
Sykiu su visu katalikišk" domi religin‘° turln,°' Ta' išprašyti Dievo tai ko nori, mo

* I r-ai 1 vark r-a ? r r* fl C? vv « «« — - v *• O f
pasauliu Šv. Kazimiero pa
rapija šventė tą garbingą

man sakyta) darbuojas išsi- 
juosusios. Daug jau išpar
davė tikietų ir sukoiektavoi 
apsčiai daiktų “prizams”; ■ 
pavyzdžiui: vietinis biznie-1 
niėrias, viengentis Antanaitis 
tam ; tikslui —• “prizams” 
paaukojo net didelį gražų 
vilnonį “Manketą” — užsi- 
klodalą.

kęstią smulkmeniškai .apra
šyta spaudoje

Tad nors tą vertėtų ir 
padaryti, kadangi toji jau- 
nuoliečių orkestrą į tik trum

pą laiką, ir ištikrųjų, labai 
nepaprastai puikiai pasižy
mėjo. Reporteris.

Muzika tai meilė, ieškan
ti žodžių. >

Geroji slaugė išklausiusi 
liūdnos senukės pasakojimo, 
paliko ją. Rūpestinga slau- 

dito tenka ir mūsų Šv. Pran-j bet labai galinga, ką nori gė suieškojo katalikų šei- 
ciškaus sesutėms, kurios dar
buojasi toj mokykloj. Prie 
progos galima pažymėti, 
kad tik viena visoj Ameri
koj tėra lietuvių bendra ber
niukų ir mergaičių — aukš
tesnė mokykla, kuri pripa
žinta valdžios. Pabaigę tą 
mokyklą mokiniai gali stoti

yra puikus sumanymas Šv. 
Kazimiero mokyklos moki

kalbėdamas rąžančių?
JONAS: Taip, Raulai, ra-

Kristaus Karaliaus šventę? nių> Taip pat nemažiau kre- žančiaus malda yra lengva
Per visą dieną Šv. Sakra
mentas buvo išstatytas vie
šai pagarbai. Vakare buvo 
iškilmingos pamaldos ir pro 
cesija. Pamaldose dalyvavo 
Į Dangų Žengimo parapijos 
klebonas kun. Misius, pran
ciškonas tėvas Liauba ir šv. i 
Kazimiero parapijos klebo-• 
nas kun. Kazėnas.

Labai jaudinantis momen
tas buvo, kuomet, sutartinai 
buvo užgiedota “Šventas 
Dieve, Šventas Galingasis”.. 
Giesmės aidams einant, var-

(ypač dvasiškuose dalykuo- myną, prašė, kad pasirūpin- 
se) tai išprašysi Dievą, jei tų kunigą senelei ra dvasi- 
su noru, iš širdies, atydžiai niais patarnavimais. Po tri- 
kalbėsi ir reikalingų daly- jų dienų kunigas su šv. Sa
kų prašysi. i kramentu atvyko pas varg

dienę senelę, kuri didžiau-RAULAS: Įrodyk man 
pavyzdžiais?

JONAS: 1922 metais Ala-
į visas aukštesnes mokyklas bamos valstijoje Scottsboro 
be jokių kliūčių ar įstojimo miestelyje taip atsitiko: Se- 
egzaminų. Vien tik gerbia-1 nelių prieglaudos, gailestin-
raam kun. Kazėnui, Šv. Ka-' 
zimiero parapijos klebonui,

šio džiaugsmo apimtu, spau
dė sudėvėtą rąžančių prie 
savo krūtinės, sakydama: 
“Rąžančius išgelbėjo mane, 
palaimino mano sielą, Die-f
vo Motina sutaikė mane su 
Jėzumi ir laimingai atiduo-

pasidarbavus, tas buvo pa- gonams pritariant dangiška ‘ r
muzika skambėjo bažnyčia.
Iš visų krūtinių veržėsi šven 
ta, kilni, garbinga malda 
Tam Karaliui, Kuris yra vi
sų amžių, visų tautų, visos 
žmonijos, viso pasaulio ir 
dangaus Karalius...

Įspūdingą ir jaudinantį 
pamokslą pasakė pranciško
nas tėvas Liauba (Tėvas 
Liauba neseniai atvykęs iš 
Italijos, kur baigė mokslus.
Dabar yra apsistojęs Pitts
burghe, kur su kitais pran

gos širdies slaugė (nursė)
atsisėdo šalia nuliūdusios se sįu Dievui savo sielą.” Už 
nukės ir maloniai paklausė: kelių dienų senelė nukelia-

Gale lapkričio mėnesio 
nueis lygiai 3 metai, kaip 
čia švento Jurgio parap1 joj 
— gyvuoja jaunų lietuviu
kų, lietuvaičių Oikestra. Te
ko?! girdėti, ir tai nuo as
mens verto pilno pasitikėji
mo, kad toji trimetinė su
kaktis bus kaip nors pami
nėta; rasi, ga' no-s tuo. kad 
taps tos ork Astros atvaiz
das patalpintns mūsų laik
raščiuose ir bus apie tą or-

Būkite Malonu* * 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų rtaa.ni gy 
venlmnl Saugokit Ina leisdami 
i#-ka»mlnuot1 jaa rnodemlšklaunla 
mainda kuri* rerlllmo mokai*, 

rali nuteikti 
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurte palaltna 
ris* *klq Itnuplm*.
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ciškonais įkūrė Pranciškonų 
vienuolyną). Tėvas Liauba 
savo jautriais žodžiais Kris
taus Karaliaus garbei pa
siekė ne vieną užšalusią šir
dį, kuri susijaudinusi sulin
ko prieš Tą Tautų Valdovą 
ir prašė pasigailėjimo...

Po pamokslo sekė iškil
minga procesija. Labai iš
kilmingai ir gražiai pasiro
dė keli šimtai vyrų toj pro
cesijoj. Kiekvienas, nešda
mas rankoj žvakę, it švytu
rį, žengė paskui Tą Karalių, 
reikšdamas Jam gilią pagar
bą....

Po procesijos buvo per
skaitytas iškilmingas meilės 
aktas, kuriuo pasižadėta iš
tikimybė, meilė ir garbė — 
Kristui Karaliui...

Jau antri metai, kaip gy
vuoja Pittsburghe kelių pa
rapijų bendras choras. Cho
ras pavadintas, didžiojo mū
sų tautos dainiaus Maironio 
vardu, šiam chorui suorga
nizuoti, pritariant vietos kie 
bonams, daug pasidarbavo 
energingas, gabus Šv. Kazi
miero parapijoj vargoninin
kas Kazys Bazys. Sumaniai 
chorui vadovauja žymus mu
zikos mylėtojas Vladas Chi-

“Senute, kaip čia atsiradai 
tuose namuose?” Senelė pa-1 
kėlė ašarotas akis ir prabi
lo: “1880 tais metais, abu 
su savo vyru apleidome Bos- 

| ton, Mass., atvykome į Ala- 
bamą sau laimės ieškoti. O 
nelaimę sutikome. Po dvie
jų metų vyras mirė. Palikau 
su dviem vaikučiais, kuriuos 
vargingai auginau. Abu jau
ni paėmė nekatalikes mote
ris. Aš savo marčioms nepa
tikau, nes aš katalikė, o jos 
abi liuterės; pakol galėjau 
dirbti — maitinaus, nors ir

vo į laimingą- amžinatvę. 
Mylėkime ir gerbkime šv.

Rąžančių, kuris ir dėl mū
sų suteiks laimingą šventą 
mirtį ir amžiną gyvenimą.

J.V.S.

DR. VAITUSH, OPT.
lietuvis 

A KIV GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Šis Bei Tas
—Kaip 
naudai

nikas. Be koncertų ir kitų
l„ ačiū valdžiai, kad nors čia

... vargingai. Kuomet pasenau, viešų parengimų, choras tu-!
ri suorganizavęs “bowling 
ratelį, kuris kas pirmadie
nio vakarą renkasi “bovlin- 
ti”. Tas ratelis turi gerą pa
sisekimą. Be to, dar ren
giama nariams bendri pasi
linksminimai. Kaip tik ir 
praėjusiam antradieny buvo 
suruošta ‘maskaradų balius’, 
kuris turėjo gerą pasiseki
mą.

Šv. Kazimierą aukštesnio
sios mokyklos mokiniai yra

BUY
UNITED
STATES
SAVINOS
BONDS

ANDSTAMPS

mane priėmė. Nors aš čia 
i esu ir patenkinta, bet Labai 

nerami ir sunkiai kenčiu, 
nes jau per 41 metus nebu
vau bažnyčioj ir nemačiau 
kunigo. Bet kasdien kalbu 
rąžančių ir pasitikiu, kad 
nenumirsiu be švi Sakra
mentų. Pilnai pasitikiu, kad
Sv. Pana Marija sutaikins 
mane su savo Jėzum Kris
tum pirm negu numirsiu.” 
Tą atsitikimą pasakodama 
senelė graudžiai verkė, pą- 
sigesdama Bažnyčios ir šv.

ACHING-STIFF 
SORE MUSCLES

OHEITI7I palengvinimui — 
patrinkite su Musterole. Iš
braukimas su šiuo “Coonter- 
Irrltent” aktualiai gelbėja lr 
gydo skaudančius museulus. 
Geresniu negu “muštanl plas* 
ter”! Daromas 3-Jų stiprumų.

Philadelphia, Pa. 
jau buvo rašyta, 
seserų mokytojų šv. Kazi
miero parapijos ruošiamą 
linksmą pramogą “bunco” 
ir šokių vakaras, kuris

t • i * •
įvyks sekmadienį, lapkričio 
9 d., parapijos svetainėje. 
Teko girdėti, kad ruoša tos 
pramogos vyksta kuoptu - 
kiaušiai. Ajloterys darbuo
tojos (o ypač gi 0. Jurgaitie 
nė ir A. Kondrotienė kaip

Suvlrt 20 metų praktikavimo aklų 
taisyme Ir gydymo

I.E11AI PRITAIKINTI AKINIAI 
pataisys kreivas akis, trumparegyste 
ir tollregystę;
palengvins Sklu itemplm*, prašalink 
galvos skaudejlmjf svaigimą lr aklųįuršti.’

MODLltNlftKIAl Sl, TOBULIAUSI 
egzaminavimo bcdai 

Specinie atyda atkreipiama J valkųakla
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 

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

Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
TeL YARDS 1873

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

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

ADVOKATAI

WHITNEY E. TARUTIS 
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
8138 SO. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos

vai. vak.
Tel. CALomet 6877 

134 NO. LA SALLE ST.,
Room 2014 TeL State 7572

REZIDENCIJA; —
814# SO. HALSTED ST.

Tel.: Vlctory 267»

Tel. PROspect 8525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Avė.
Chicago, UI. J

LIETUVIAI DAKTARAI

WHFC-I45O kil.

OR. P. ATKOČIŪNAS
AAKTTHTAfl

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-1? ryte, 2-6, 7-9 P.M.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 
Telefonas; CIOero 4278

UR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 VVest Cermak Road

OOM M. OAMal na
Ofiso Taki a—4 it 7—6 

TrefltMMentola pagal antarU Rea. TeLi «■&»<* »lU

Tel. YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12 

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

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.

3343 So. Halsted Street

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

APYLINKES LIETUVI J A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IHARGUTU
RADIO UUKRASCIO PROGRAMŲ!

Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

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

Tol. YARda na

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Tel. CANaI 5969

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
2155 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 S. VVestern Avė.

TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

Ofiao ToL: 
VIRdnU 1886

■ld. TeL> 
PROepeet I6M

SUSITUOKĖ

telefofnas: HEMlock BS4t

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Popiet.— nuo 1 Iki 8! Vak. 7 Iki • 

Nedėliomis pagal sutarti

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 Weet 35th Street
LIGONIUS PRIIMA >
Kasdien ano 2:00 iki 6:00 
Trečiad. Ir Sekmad. ttk susitariu*.

t “Draugas" Acme teiephaun

Hollywoodo filminė žvaigždė susituokė su aktorių agen
tu Fred Brisson.

7

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
' ROO. #968 Bo. Talman Ava.

Ree. TaL GROvehiU 0617 
Offica teL HEMlock 4648

BR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7-0 vak.
Ketvirtad. ir Nedaliom!* nusitarus 
2423 W. Marąuette Road

tol OANal 6188

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Rd. 

Valandoe- 1—3 noniet Ir 7—8 v. v 
REZIDENCIJA:

6631 S. Califomia A ve. 
Telefoną* REPubllc 7668

Telefonas CANaI 4796

OR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-V 
ir pagal sutartį.

Ree. telefonas BEEley 0434.

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 
4729 So. Ashland Avė.

(2-troe lubos)
TeL MIDiray 2880 Chicago, OI

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki t 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto.

OR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND 8CRGRON

4645 So. Ashland.Avenue
OFISO VALANDOS: , 

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. v«k.
Nedfiliomie pagal rttarM. 

Office teL YARdn 4787 
Nfrmą tel PROtpect 1996

Ofiso tel.: VIRginla 0086 
lteridencijoa tori.: REVetty 6244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avemie
Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M., 
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet, 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Noo 2 iki 4 popiet ir 7 iki B vak. 
ir pagal sutartį.

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS EB 0HIRURGA8 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YARda 0994 
Rez. Tel. KENtvood 4300

VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai. dienų

Tei. YARda 6981.
Ree.: KENood 5107

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai. nuo 1—S; nuo 6:90—8:30
756 VVest 35th Street

Tol. OĄNal 0267
Ree. tel.: PROipeet 666

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Reoldencija: 6600 Bo. Artnoten Ar 
VALANDOS: 11 V. ryto iki 3 popia 

I iki B vaL vakare.

DR. A. JENKINS
(Lietnvie) •

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63 r d Street

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir ano 7—0 vakare 

Taipgi pagal entartį.
Ofiao telefonai------------ * -----

TELEFONAI:
Office: HEMlock 5524 
EMERGENCY: rali MIDuay 0001 
Rea.: HEMloek 1643

DR. ALBERT J, VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2408 West 63rd Street
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Sveikata - Brangus Turtas
Rašo Dr. Račkus. 1853 W. 35th St., Chicago.

INFLUENZA
Pastaruoju laiku pradeda 

siausti influenzos epidemija. 
Ir negreit toji epidemija 
baigsis, žmonės miršta ne 
tiek nuo pačios influenzos, 
kiek nuo pasibaisėtinų kom
plikacijų, kurios įsimeta po 
influenzos. Užtai čia patie
kiu skaitytojams pluoštą ži
nių apie šią ligą.

Influenza yra limpanti li
ga. Toji liga dažniausia ka
binasi prie tų, kurių krau
jas yra nusilpęs, kitaip ta
riant, kurių kraujas neten
ka atsparumo prieš ligos 
perus vadinamus “Bacillus 
infloenzae.” O kraują nu
silpnina štai kas: peršali
mas, rūpestis, išgąstis, ne- 
damiegojimas, svaiginantie
ji gėrimai, perilsimas, per
sivalgymas, bloga iš kūno 
eliminacija, ypač užkietinti 
viduriai, kojų peršlapimas, 
tvankus oras ir aukšta kam
bariuose temperatūra.

Kad apsisaugoti nuo in
fluenzos, žmogus privalo 
vengti visko, kas kraują 
silpnina. Be to, neprivalo 
lankyti influenza sergančių 
ligonių. Prieš kiekvieną val
gį ir pirm eisiant gulti, rei
kia rankas gerai nusimaz
goti su muilu. Epidemijai 
siaučiant būtinai reikia už
silaikyti švariai ir išvirši
niai ir išvidiniai. Reikia val
gyti daug sriubos ir gerti 
daug arbatos (tik ne stip
rios), nes skystymas elimi
nuoja iš kūno visokias svei
katai kenkiančias srutas. O 
laike epidemijos yra labai 
svarbu, kad kūno elimina
cija būtų gera. Jei tavo krau 
jas bus stiprus ir jei užsi
laikysi švariai, tai išvengsi 
influenzos.

Kaip pažinti influenzą? 
Kai žmogus suserga influ
enza, tai beveik pas kiek
vieną pasireiškia sekanti 
simptomai: galvos kakta
pradeda sopėti, sąnariai gel
ti, strėnos skaudėti, — žo
džiu, žmogus jaučiasi lyg 
sudaužytas. Temperatūra pa 
kyla iki 102 arba net iki 
104 F laipsnių, ir serganty
sis jaučiasi pašiurpęs. Nu
silpimas yra vienas iš anks
tybųjų ligos požymių. No
syje jaučiasi karštis, o gerk 
Įėję sausuma; iš nosies sun
kiasi smurgai. Visa alsavi
mo sistema tampa smarkiai 
paliesta, ir tai gali išsivys
tyti į bronchitą arba pneu
moniją. Tuomet kosulys yra 
labai įkyrus ir baisiai var
ginantis. Kai kada gerklę

B«,’ DOXR

IŠVADUOTAS IŠ KASYKLOS

C^uraugug" Acme teiepnoto)

L. Payne, vienas iš 33 angliakasių, kurie išvaduoti iš 
anglių kasyklos, Nortonville, Ky., po įvykusio sprogimo. 
Su išvaduotu Payne yra jo dų sūnūs, Randall (kairėje) 
ir Bonald. Kasykloje 15 angliakasių žuvo.

skauda ir balsas užkimšta; 
neretai pasitaiko, kad geri 
dainininkai persirgę influen
za, jau daugiąu dainuoti ne
gali, nes jų balsas tampa 
sužalotas. Tai tiek • apie 
svarbesniuosius tos ligos 
simptomus.

Susirgus influenza, ką rei
kia daryti? Pajutus bent 
vieną iš čia suminėtų simp
tomų, tuoj gulk lovon ir 
šauk gydytoją, ir kiekvie
ną gydytojo įsakymą šven
tai pildyk. Pats svarbiau
sias dėsnis influenza sergan
čiam, — tai gulėti lovoje 
keletą dienų, tol kol kūno 
temperatūra atslūgs iki nor-
malumo. Per dažnai pasitai- ■ 
ko, kad ligonis pagulėjęs 
lovoje dieną, kitą, kai pra
deda jaustis šiek tiek ge
riau, eina darban. O tai yra » 
labai pavojinga, bes daž
niausia ligonis atkrinta ir 
pasekmės gali būti labai ap
gailėtinos.

Prognoza. Kuomet ligonis 
tinkamai gydosi, ir jei ne
įvyksta komplikacijų, tai 
mirtingumas nuo influenzos 
yra nedidelis. Bet senesnio 
amžiaus ir silpnesnės svei
katos žmonės greitai sunyk
sta, nusilpsta ir dažniausia 
miršta. Vargas, kad žmonės 
nesupranta ir neatskiria in
fluenzos nuo paprastos slo
gos.

Komplikacijos. Laike in
fluenzos ligos ir.po influen
zos, dažnai susidaro sekan
čios komplikacijos bei sek- 
velios:

Plaučiuose: bronchitis,
pneumonija, pleuritis, džio
va ir t.t.

Viduriuose: jaknų hyper- 
trofija, gelta, vidurių ne
virškinimas, dažnas vėmi
mas, anorrhexia, diarrhea 
ir t.t.

Nervų sistemoje: neuritis, J 
neuralgija, neurastenija, in- 
somnija, kai kada net nuo
maris arba beprotystė ir t.t.

Neretai po influenzos žmo 
gus gauna širdies ligą, ar
ba inkstų ligą; o tai vis pa
sekmės, kad vieton tinka
mai gydytis, vartoja aspiri
ną bei kitokius abejotinos 
vertės patentikus.

Influenza savaimi nebūtų 
taip baisi liga. Bet kai prie 
tos ligos prisimeta dar ki
tokios komplikacijos, tai 
tuomet jau blogai! Apsimo
ka paklausyti gydytojo per
spėjimų. Persirgus influen
za, ligonis privalo silsėtis 
namie bent savaitę. Ligonis 
ligoje ir po ligos, privalo

B LIETUVOS PER SIBIRĄ 1 AUSTRALIJA
(Tęsinys iš spalių 25 d.)
— Sudie, lietuviai: mes 

išvažiuojame, bet jūsų varg 
stančių nepamiršime.

Joniškis.^Čia mus muiti
nėj truputį pakrato. Praper- 
kame savo likusius lietuviš
kus pinigus, nes jie jau ne
beturi vertės už Lietuvos 
ribų. Be kliūčių pervažiuo
jame Lietuvos—Latvijos 
sieną ir pagaliau apie 9 vai. 
pasiekiame Rygą.

Mieste tiek tamsu, kad 
pirštu durk akin ir tai ne
matysi. Mat, miestas ap
temdytas — oro puolimo 
pratimai, čia apsistojame 
neblogame “Komen” vieš
butyje, kuriame iš anksto 
Maskvos konsulatas mus 
aprūpino vietomis.

Rygoj išbuvome visą sek
madienį, tačiau miesto daug 
nematėme. Mat, turėjome

vartoti atatinkamas priemo
nes, kad neatkristų ir kad 
išvengtų gręsiančių kompli
kacijų.

Daktaro atsakymai 
į klausimus

Atsakymas M. J. — Liga 
“rožė” angliškai vadinasi 
“St. Anthony’s fire”. Nuo 
tos ligos nesusidaro krauju- 
je imunitetas, t. y. kas sykį 
“rože” sirgęs tas ir vėl gali 
tąja liga sirgti.

Atsakymas J. L. — Apie 
inkstų ligas yra perplatus 
klausimas, kad galima būtų 
išsamiai apibudinti per spau 
dą. šimtai priežasčių gadi
na inkstus, būtent: trauma- 
tismas, iritacija, infliamaci- 
ja, akmenys, infekcijos ir 
t.t. ir t.t. Pasekmingai gy
domasi tik stropioje gydy
tojo priežiūroje.

sutvarkyti savo bagažus, 
pristatyti juos į stotį, gau
ti specialius bilietus važiuo-1 
ti į Maskvą ir per Sibirą.
Į pavakarę suradę laisves
nę valandėlę perbėgom per 
kelias Rygos gatves. Bend
rai tariant, čia nieko nau
jo nepastebėjom. Toks pat» 
įspūdis gavosi, kaip ir Kau
no centre. Visur tik pilna 
sovietų karių.

J pavakarę, visi Britų pi
liečiai iš Lietuvos, Latvi
jos, Estijos, Rusijos, Len
kijos specialiu sovietų eks
presu paliekame Rygą ir 
važiuojame į išgarsintąją 
sovietų sostinę — Maskvą. 
Kadangi tamsu, tai nieko 
ypatingo pastebėti važiuo
jant negalėjome. Tik apie 
vidurnaktį pajutome, kad 
esame prie Latvijos—Rusi
jos sienos. Mažame Latvi
jos pasienio miestelyje da
roma stropi krata. Užtrun
kame kelias valandas mui
tinėje. Krata įvarė kai kam 
net gerokai baimės, ypač 
kai kuriem žydeliam, kurie 
turėjo pasislėpę auksinių ir 
sidabrinių daiktų. Bet vis
kas pasibaigė laimingai, iš
skyrus kelias mažas kon
fiskacijas. Po kratos va
žiuojame toliau. Traukinys 
rieda jau peer tikrosios Ru
sijos teritoriją. Kadangi la
bai tamsu, tai nieko nega
lim pastebėti pro traukinio 
langus, o čia taip noris pa
matyti tą kraštą, kur rusai 
bijo •svetimšaliams parody
ti. Laukiame ryto.

Kalbant apie patį trauki
nį, tai buvo gan patogus. 
Valgis geras. Žinoma ru
siškas. Gaudavome mėsos 
kiekvieną dieną. Anot vie
no konduktoriaus, tik bur

žujams leista valgyti mėsą 
kiekvieną dieną. Paprasti 
darbininkai Rusijoj negali 
valgyti mėsos kasdien — 
per brangu. Vietos miegoti 
taip pat buvo patenkina
mos. Aptarnavimas taip 
pat nevisai blogas. Kiekvie
name vagone buvo galima 
gauti arbatos kada tik no
rima. Žinoma šiek tiek ga
dino nuotaiką tai kelių 
G.P.U. agentų įkyrūs žvilg
čiojimai tai į vieną ar kitą 
keleivį, ypač į tuos, kurie 
kalbėdavosi su traukinio 
tarnautojais. Žodžiu, anot 
to paties konduktoriaus, 
mūsų traukinys tik buržu
jams. O kad jį padaryti 
buržujišką, girdėjom iš ki
tų anglų, reikėjo Britų am
basadai Maskvoj sumokėti 
sovietams apie vieną mili
jonų rublių.

Važiuojant Maskvos link 
oras šaltėja ir šaltėja. Vi
sur laukai pliki, truputį 
sniegu apdengti. Tiesa, te
ko pastebėti taip Lietuvoj 
reklamuojamus “kolcho
zus.” Nedarė jie imponuo
jančio įspūdžio. Tai buvo 
krūva lūšnelių šiaudiniais 
stogais, aplink išvartytoms 
tvorelėms. Vienas anglas, 
įdomumo dėliai, paklausė 
pasitaikiusio kondukto
riaus :

— Kas ten per trobesiai?
— Kolchozai — atrėžia 

šis.
— Bet kodėl jie taip blo

gai atrodo? — vėl paklausė 
anglas.

— Čia darbštūs žmonės 
gyvena. Nors žemė prasta, 
bet žmonės gyvena kad ir 
bloguose namuose — atsa
ko konduktorius. Anglas 
nusišypsojo.

Pagaliau ir Maskva. Nors 
buvo uždrausta išeiti iš sto
ties ir vaikščiuoti po mies
tą, bet mes keli lietuviai iš- 
drįsome patraukti miesto 
link. Iš stoties patekome į 
didelę aikštę. Kai kas spė
jo, gal bus vadinamoji 
Raudonoji Aikštė, žmonės 
labai nustebę žiūrėjo į mus. 
Tuojau pažino, kad esame 
“buržujai.” Mieste didelis 
judėjimas. Matėsi ir gražių 
namų. Kas charakteringa, 
neteko matyti nei vieno vy
ro su skrybėle. Mat, skry
bėlė — buržujiškas aprė-

RED-ITCHY-SCALY

ECZEMA
Effective Home Treatment 
Promptiy Relieves Torture!

Į

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

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.

Aurora, Sv. Petro salėje 
(920 Sord avė.) š. m. lap
kričio 8 d. 7:30 v. vakare.

Cicero, III., šv. Antano pa
rapijos salėje, spalių 30 d., • 
8-tą vai. vakare.

So. Chicagoje, S v. Juoza

po li<*tuvių parapijos svetai
nėje bus prakalbos s. m, 
spalių 31 d. 8 vai. vakare.

West Pullman, šv. Petro 
ir Povilo lietuvių svetainėje 
š. m. lapkričio 2 d. 8 vai. 15 
min. vakare (po pamaldų).

Kankakee lietuvių koloni
joje bus prakalbos š. m. lap
kričio 2 d. 1 vai. po pietų 
Forester salėje.

Roekford, š. m. lapkr. 23 
d., 5 vai. vakare įvyks pra
kalbos šv. Antano par. sa
lėje (1005 Ferguson St.).

dalas. Žinoma, madų įvai
rumo nesimatė. Visos mo
terys dėvėjo stupetas arba 

| birętes. Viena, kita moteris 
mėgina net dažytis.

Neilgai teko po miestą 
( vaikščioti, nes raudonasis 
policininkas, mus pastebė
jęs, sugrąžino atgal į sto
tį.

Stotyj teko daug ką iš
girsti apie Maskvą iš Bri
tų ir Amerikos ambasados 
tarnautojų, kurie buvo at
vykę su pačiu ambasado
rium Statford Cripps, mus 
pasitikti, apie Maskvos 
miestą. Pasirodo, kad ir 
ambasadų personalas aš
triai saugojamas G.P.U. 
milicijos.

Turėjome ir juoko. Mat, 
į stotį buvo pasiųsta kelios 
jaunos moterys, apsivilku- 
8ios brangiais drabužiais. 
Norėta parodyti miesto tur 
tingumas, mums atvykė
liams, bet juoką sukėlė vie
na mergaitė, kuri buvo ap
sivilkusi labai puikiu kaili
nių paltu, bet rankose tu
rėjo suplyšusį rankinuką. 
Nevisai tobula buvo rekla
ma.

Maskvoj mūsų traukinys 
pertvarkomas. Pakeičiami 
kai kurie vagonai. Gauna
me naują inžiną. Nuo 
Maskvos, i pradedame savo 
transibirinę kelionę. Spalio 
mėn. 23 dien. vakare pa
liekame Maskvą.

BRUSH

' CRAYON

Pirmai, iižtcpImaA m strbėtlnn ’ 
ŽEMO—daktaro iSraMtaa—mojau
sustabdo nepakenčiamą niežėjimą 
galvon Ir tuojau pradeda gugi/, 
mą Jautrios odos. Stebėtinai sėk
mingas per virS 80 metų! Gauna

Why lolerate that Irrltafr 

ing gray that 10 dlsturbt 
th« <olor harmony of 

your hairl Touch lt away 

tafely wilh thii n«w Clal- 

rol Brush Crayon. lt per-

mltt colorlng from the root out wlthout drlpplng or tmudg* 
Ing, and lt the perfect antwer to ln-b«twą«n tlntlngt or 

thote diitractlng first gray hair*. k a »mart “corry-every 

where” case that opens ln a fiffy ready for ūse. $1 .., 

lefillt SOc ... ln 12 natural-looking thadet.

mas visose vais
tinėje. ŽEMO

fiy Bob Part
F ACTS YOU NEVER KNEW!H

C (|MON RUPI, A TOLINO PALE^TlNlAN.RECENTlV PEMONSTRATfO 
|g/ Hrt RC MARK ARI f STRENGTH BV SfANPlNG ON A CART 

fROM WMICM THE SMAF-K HAD BEEN REMOVED. HOLDING A 
CHAIN IN MIS TEETH, THE OTHER ENP 0( WK«CH,WA« AT- 
TACHED to A IORRV...FORTV PEOPLE THEN ClIMBEP 

ABOARp THE CART AND GIE lORRV PROCEEDED TO 
X TOW THE CART POR A

t

i, .. < -------- >
Everybody ravės about your 

salads, Peg. What’s the sečret?
—

MILLIONS AORil—Miracle Whip does work tvonders 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite salad dressing.

*'*-**-*-♦A-♦>*>.**-* *

MIRACLE WHIP! 
Its "different" Aavor 
always makes a hit.
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Tolimesni komunistu planai
Savaitinis žurnalas “Newsweek” ir kai kurie kiti 

laikraščiai praneša ištyrę, kad svarbiausieji Amerikos 
komunistų lyderiai gavę slaptų instrukcijų, kokios li
nijos laikytis ateityje. Komunistų partijos politinė li
nija galinti pasikeisti, kaip jau nekartą yra keitusis 
ir tai labai radikaliai.

Visai dar neseniai, kuomet Sovietų Rusijos diktato
rius Stalinas buvo susijungęs draugiškumo ir bendros 
užsienių pcftitifcofr pyšUis* du Vokietijos diktatorium, 
Amerikos komunistams buvo įsakyta priešintis Ame
rikos kišimąsi į pasaulinį karą ir agituoti prieš kraš
to saugumo stiprinimo programą. Tą Maskvos įsaky
mą Amerikos komunistai vykdė visu savo frontu.

Dalykai labai greit pasikeitė, kai Hitleris užpuolė 
Sovietų Rusiją. Tada Amerikos komunistai pradėjo 
šaukti už intervenciją, už greitą įstojimą į karą ir už 
visišką Hitlerio sunaikinimą.

Dabar, kai jau ištikro rimtai tenka susirūpinti So
vietų Rusijos likimu, amerikiečiai komunistai priren
giami ir vėl- reikale pakeisti savo kailį. Maskva apsu
pama, Kievas, Odesa ir daug kitų miestų paimta, Le
ningradas braška, raudonoji armija naikinama, o tuo 
tarpu paramos iš pašalies nedaugiausia teateina. Tuo 
būdu ir pačiose komunistų viršūnėse atsirado nemažai 
pesimizmo. Jie patys jau kalba apie tai, kas bus to
liau: ar Stalinas siūlys Vokietijai taiką, ar raudonar
miečiai ir toliau, kad ir išblaškyti, iš pasalų ves karą? 
Bet ir viename ir antrame atsitikime, kaip pastebi ka
talikų savaitinis žurnalas “America”, nesusidaro švie
sių vilčių ateičiai. Gali taip įvykti, bet... kas iš to. 
Vis dėlto prie šių ir dar blogesnių galimumų Ameri
kos komunistai yra prirengiami. Tuo tarpu tasai rengi
mas vedamas slaptai. Slaptose instrukcijose, anot 
“Newsweek”, stipriai pabrėžiama, kad šį karą veda 
buržujai ir kad net Didžioji Britanija ir Jungtinės A- 
merikos Valstybės turi tik “kapitalistinius siekimus“, 
kad šio krašto draugiškumas Sovietų Rusijai nesąs 
nuoširdus, kad anti-sovietinė propaganda čia sulaiko
ma tik taip sau.... Tad, aišku, kad Amerikos komu
nistams ateities kelią ir vėl nustatys ne kas kitas, bet 
Stalinas. Jie savo valia nieko nedrys daryti. Jie ir to
liau pildys savo vado — Stalino įsakymus.

Jus šaukia ir kviečia artimo meilė
Prieš 25 metus prezidentas Wilsonas lapkričio 1 d. 

leido visoje Amerikoje Lietuvi? Dieną, kurioj buvo ren
kamos aukos nuo karo audrų Lietuvai nukentėjusiai 
pagelbėti ir vargstančius žmones sušelpti.

Šiandien Lietuva ir joe žmonės kenčia vargą, o mū 
sų tremtiniai broliai Sibire kovoja su badu. Chicagos 
majoras Kelly leido Chicagoje lapkričio 1 d. rinkti au
kas, kad surinktomis aukomis galėtumėm Lietuvai pa
gelbėti ir sušelpti mūsų brolius lietuvius tremtinius 
Sibire.

Nebedaug laiko iki lapkričio 1 dienos. Visos mergai
tės ir moterys kviečiamos į talką rinkti aukų. Visos 
mergaitės ir moterys, kurioms rūpi Lietuva ir artimo 
meilė, koo greičiausiai registruojasi savo parap., Lie
tuvos Gelbėjimo Fondo ar Federacijos skyriuose lap
kričio 1 d. aukų rinkimui.

Jaip pat auk” .iakimč reikia panaudoti kuo plačiau
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siai mūsų akademikių ir aukštesniųjų pradžios mokyk
los skyrių mokines.

Mergaitės ir moterys, jus šaukia Lietuva ir kviečia 
artimo meilė į talką.

Baigiant šį straipsnį, mums pranešė, kad ir Cicero 
valdyba davė leidimą to miesto ribose rinkti aukas 
lietuviams tremtiniams šelpti.

Tad, padirbėkime visu rimtumu ir stropumu, kad 
tik daugiau laimėti savo vargstantiems broliams ir se
sutėms šelpti.

Juo reikia ir gyventi...
Anglijos mokyklų vaikai yra įtraukiami į krašto 

gynimo darbą. Nors ir ne taip jau didelius darbus jie 
nudirba, bet dirba savanoriai ir dėl to tai turi didelės 
reikšmės auklėjimo atžvilgiu.

Anglų laikraštis “Catholic Herald” praneša, švieti
mo tarybos pirmininkas p. Butler, kalbėdamas Lincolne, 
pasakęs: «

- “Aš tikiu, kad tos rūšies veikla nepaprastai ,daug 
prisideda prie religinio auklėjimo, kuris turi turėti 
tinkamą vietą mūsų mokyklų gyvenime, nes krikš
čionybė nėra toks tikėjimas, kurį reikia tik sekti, 
bet juo ir gyventi.”
Suprantama, kad naudingi darbai savo kraštui ir 

artimo meilės darbai turi nepaprastos reikšmės vaikų 
auklėjimo atžvilgiu. Prie tų darbų vaikai iš mažens 
turi būti pratinami.

Kaip jie buvo pasiruošę
“Darbininkas” rašo:
“Rusai, matyti, tiek pat uoliai vykdė nacių princi

pą “patrankos vietoje sviesto”, nes net vokiečiai nuste
bę gausumu raudonos armijos tankų, patrankų, ir ki
tokių ginklų. Anglijos Tarptautinių Reikalų institu
tas todėl pasiėmė uždavinį apytikriai nustatyti kiek 
pinigų Sovietija ginklams paskutiniais metais leido. 
Bolševikų statistika sunkiai prieinama, ir toji kai ka
da miglota bei apgavinga, tačiau institutas mano, jam 
pavykę nustatyti, kad iki 1941 metų Maskva ginklams 
išleidusi apie 25 bilionus dolerių, arba tiek kiek Vo
kietija išleido iki 1939 metų. Tokiu būdu, jei Sovie
tuos pramoninis gabumas būtų buvęs Vokietijai ly
gus, rusai privalėtų turėti veik tiek pat ginklų, kiek 
vokiečiai. Tačiau, rusų pramonės našumas vokiečiams 
neprilygo. Daugiau negu pusė Sovietijos fabrikų ir ka
syklų dabar vokiečių okupuota ar sunaikinta. Tokiu 
būdu, nežiūrint kareivių skaičiaus gausumo, rusai bus 
mušami ir priversti trauktis iki Amerika ir Anglija 
savo galingomis pramonėmis neims tiekti ginklų “Nia
garos kriokliu.”

Kiek buvo lietuvių Latvijoj
Prieš karą Latvijoj buvo gana gausinga ir veikli 

lietuvių kolonija. Kun. Vien. biuletenis paduoda šiek 
tiek statistinių žinių:

Latvijoje gyvena gražus lietuvių būrelis. Prieš Di
dįjį Karą vien tik Rygoje gyveno 35,156 lietuviai, gi 
visoje Latvijoje daugiau kaip 50,000. Kiek mažiau pu
sės visų dabartinių Latvijos gyventojų gyvena mies
tuose, kiti kaimuose. Čia neimama domėn lietuviai, at- 
vykstantieji iš Nepriklausomos Lietuvos ir Vilniaus 
krašto sezoniniams žemės ūkio darbams; tokie į nuo
latinį Latvijos lietuvių gyventojų skaičių neįskaitomi. 
Didesnė lietuvių dalis Latvijos piliečiai. Beveik visi lie
tuviai — katalikai.

Lietuviai sudaro 1,17 nuoš. Latvijos gyventojų ir jų 
yra (1935 metais) 22,913. Miestuose lietuvių yra 1,30 
nuoš., kaimuose 1,11 nuoš. nuo visų gyventojų skai
čiaus. Iš duotų skaičių matome, kad daugiausia lietu
viai gyvena Bauskės, Jekabpilio, Ilukštės apskričiuose, 
mažiausia Rėzeknės ir Ludzos apskričiuose.

Pusė — 50,33 nuoš. visų lietuvių gyvena Zemgalėje, 
ketvirta dalis — 25,26 nuoš. Rygoje, 16,16 nuoš. — 
Kuržemėje ir po 4 nuoš. su virš Vidžemėje ir Latga- 
lėje.

Ir ciceriečiai “sensta” — jų, lietuvių katalikų 6v. 
Antano parapija mini 30 metų nuo įsisteigimo sukak
tuves lapkričio 16 d. bankietu. šios veiklios parapijos 
organizatorium buvo kun. A. Ežerskis, bažnyčią ir 
kleboniją pastatė a. a. kun. J. Vaičūnas, o dabar sėk
mingai klebonauja gerb. kun. Ig. Albavičius.

Pažymėtina, kad Jo Šventenybė Pijus XII, būdamas 
popiežium, jau pasakė 84 kalbas itališkai, 18 lotyniš
kai, 18 prancūziškai, 16 ispaniškąi, 5 vokiškai, 5 an
glijau 1 portugalę kalba.

Ketvirtadienis, spal. 30,1941

(“Draugas” 1916 m. spa
lių 30 d.)

Numetė bombą ant kai
zerio traukinio.« Vienas są
jungininkų lakūnas numetė 
bombą ant traukinio, kuriuo 
važiavo Vokietijos kaizeris. 
Bomba užmušė tik trauki
nio mašinistą, bet kaizeris 
išlikęs gyvas ir nesužeistas?

•
Rusai pradėjo pulti vo

kiečius... Rusai pradėjo vo
kiečius pulti Galicijoj ir Vo- 
lynijoje.

•
Lietuvių Diena čia pat... 

Lietuvių Diena jau visai ar
ti. Kiekvienas lietuvis ar 
lietuvė pašvęskime tą dieną 
nuvargintai Lietuvai, pašvęs 
kime tą dieną badaujantiems 
tėvams, broliams, seserims, 
kurie dabar kenčia Lietuvoj 
didelį vargą. Užtat, kas tik 
gyvas, kas tik gali pasi
traukti nuo darbo, visi eiki
me rinkti aukas po gatves.

•
Nuskandinta prekių už 

$10,000,000. Vokiečių povan
deninis laivas nuskandino 
didelį anglų laivą “Alanni- 
ja,” šis laivas vežė prekių 
už 10 milijonų dolerių.

Berlyno anka.... Sužeis
tiems vokiečių kariams ir 
jų šeimoms Berlyno miestas 
paaukojo 170 mil. markių. O 
kiek mes suaukosime savo 
kenčiančiai tėvynei, kuriai 
bus aukos renkamos lapkr. 1 
d.

Šveicarų spauda apie 
Lietuva ir kitas 
Pabaltijo valstybes

Berno laikraštis “Der 
Bund” įsidėjo vedamąjį 
straipsnį apie Pabaltijo 
tautų ir valstybių likimą. 
Straiusnyje atpasakojama 
tų tautų istorija ir pabrė
žiama, kad viduramžyje 
vieni karingi lietuviai atsi
gynė nuo Kryžiuočių ir 
įsteigė milžinišką valstybę. 
Straipsnyje ypač iškeliami 
Vytauto Didžiojo laikai. 
Autorius visus lietuvių var
dus ir miestus rašo lietuviš
ka transkricija: Vilnius, 
Kaunas, Vytautas, Jogaila ir 
tt. Toliau straipsnyje pa
minima, kad Lietuvai susi
jungus su Lenkija, lietuviai 
patyrė tą patį likimą, kaip 
ir “smunkantieji lenkai.” 
Atpasakojęs Pabaltijo liki
mą rusų caro okupacijoje, 
autorius ypač pabrėžia rusi
fikaciją, kuri buvo vykdo
ma Lietuvoje, kur per 40 
metų buvo uždraustas net 
spausdintas žodis. Paga
liau laikraštis plačiau su
stoja ties Pabaltijo tautų 
nepriklausomybės periodu, 
plačiai iškeldamas gen. Želi
govskio smurtą, čia pabrė
žiama, kad lenkai puolė Lie
tuvą, ^nors tiktai prieš dvi 
ui epas buvo nustatyta de-

Po svietą pasidairius
Povilas Wagner’is, garsus 

vokiečių artistas, sykį turė
jo lošti mažam miestely. Pa
skutinėj dramos scenoj 
Wagner tūrėjo kristi negy
vas nuo savo partnerio už
nuodyto durtuvo. K«da pri 
ėjo tas aktas, jo partnerį 
net šaltas prakaitas išpylė, 
nes pasijuto, kad neturi 
durtuvo. Artisto vieno bū
ta sumanaus. Prisėdus dur 
ti Wagnerį, jis batu spyrė 
Wagneriui į sėdynę ir suri
ko:

— Mirk, bestija’
Wagneris pasviravo, pas- 

viravo ir krisdamas ant že
mes sušuko:

— Mirštu! miršt’ ! Tas 
hatas buvo užnuodvtas!

Filosofas Paskalis > ra 
pasakęs.

“Kiekvieno šiumekeriot V
mokinys gali užrtiuštį blu
są, bet viso pasaulio moks
lo akademijos negali sutver
ti nei vienos blusos!”

Iš aptrūnijusių lapų
“Detroit, Mich. — Spa 

lio 8, 12 ir 15 dienomis 
(1916 m. — prof. Kamp.) 
čia įvyko velnių kupčiaus 
Mockaus didelis piktųjų 
dvasių išpardavimas.”

Vienas laisvamanių ta
čiau paabejojęs bizniu. Jis 
pasakęs.

“Vieni perka Šerus ir ne 
blogai uždirba, gali palikei 
turtingais. Kiti pinigus de
da į saugias vietas, ban 
kuose; čia arba išauga, ar
ba kiek netenka. Bet kokį 
žmonės turi pelną pirkdami 
velnius?” (“Draugas’' 1916 
mj

Velnių pirkimu anais čė- 
sais, tavorščiai, ypač pasižy 
mėjo dabartiniai vadina
mieji tautininkai • sandaric 
čiai ir cicilistai. Kaip ma
tome, biznis buvo švakas ir 
net dabar dar jį jaučia. 
Velniai juos taip suskaldė, 
sukiršino, kad ir po šiai die
nai nebegali susišnekėti.

Saulė tianeša, kad “guber
natorius uždraudė dinami- 
tuot skyles.”

Paprastai, din imituoja
ma, kad padaryti skyles, o 

'čia gubernatorius rždraudė
dinamiluot skyles

Prašau Nesijuokti
— Kaip einasi?
—Puikiai, kaip vargonais,

grojant. 1
— Kaip tai? Nesuprantu. 
— O taip: Kaip vienos 

triubos skylę uždengi, tai ki
ta skylė atsidaro.

markacijos linija, dalyvau
jant Tautų Sąjungos komi
sijai. Laikraštis baigia sa
vo straipsnį, suminėdamas, 
kaip Pabaltijo valstybės bu
vo okupuotos bolševikų ir 
įjungtos į sovietų Rusiją 
“Apie jų tolesnį likimą nie 
ko tikro negalima pasaky
ti,” — sako autorius.

Elsie: -- Mano mama ga
vo nuo papeš gražų prezeu- 
tą, už kurį ji papą apkabi
no ir pabučiavo. Ką tavo 
mama darytų, nuo papos 
gautų gražų preientą?

Eddie: Klano mama pasa
kytų: šj sykį dovanoju, bet 
jei dar sykį pa-eisi namo 
vėlai girtas, sumušiu kaip 
paskutinį šunį!

MRS. ROOSEVELT APGAILI

* uruugtth Picine
Mrs. Franklin D. Roosevelt (dešinėje) atsiprašo 

Windsoro princo žmoną, kad ji, Mrs. Roosevelt, yra 
užimta kalbų sakymais ir neturi progos ją svetingai 
priimti Baltuose Rūmuose. Prezidentas priėmė ir pa- 
vaišiao princu ir įp šmoaį.
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A. Rachmanova

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

(Tęsinys)

Dabar aš buvau kabinete, kur dirbo vokietis.

y

Kad ir mums neišluptų akiu...
(Kun. dr. J. Končiaus, Mt. Carmel, Pa., liet. 
parap. klebono pamokslas, pasakytas Aušros 
Vartų bažnyčioj, dienraščio "Draugo" 
jubiliejaus proga)

Gili | “Jubiliejus,” hebrajų kai- priespaudos laikotarpį (1864
tyla viešpatavo viduje, kur šimtai knygų gujėjo ant len- boj žodis “jobel”, reiškia —1905). Per 40 suvirš me 
tynų. Jau buvo visiška prietema. Ten sėdėjo jis, nu- muzikai} instrumentą, ku- tų rusų valdžia buvo už 
gara nusigręžęs nuo manęs, prie didelio stalo, dešinėje ! riuo pagarsina linksmą įvy- draudusi lietuvišką spaudą 
ir kairėje aplink jį daugybė knygų. Širdis p’akė, lyg i kį. JubPiejaus reikšmė se- Tame laikotarpyje mūsų mr 
norėdama perplyšti. Tyliai priėjau prie jo arčiau. Ra-, novės ir mūsų laikais reiš- mytės sengalvėlės, rateliu-
šalinė buvo atdara, bet jis nerašė.

Tada vokietis greitai pasuko galvą ir lengvai pa
raudo, pamatęs mane. Aš nuleidau akis.

— Kada Jūs išvažiuojate? — paklausiau tyliai.
— Aš palieku pas Jūs, — atsakė jis, ir balso to

nas buvo taip tikras ir tvirtas, kad aš nieko negalėjau 
priešintis.

I - I \cme T«d. n*»n**> į

kia didį džiaugsmą. Mes A- sukdamos, slapta mokė sa- 
merikos katalikai šiandieną vo vaikučius maldaknygę 
visi privalome džiaugtis ap- ■ skaityti. Tai jos darė ir re- 
vaikščiodami mūsų katali- j Ilginio, bet kartu ir tauti- 
kiško dienraščio “Draugo” Į nio — lietuviško nusistaty- 
25 m. sukaktį. j mo vedamos. Anais laikais

Spaudos galybė ir reikš-1 Lietuvos dvasiškija parūpi
me mūsų laikais yra nepa-1 no savo tikintiesiems mal- 
prastai svarbi. Misijonieriai daknyges ir elementorius ir iajką plėšikavo, 
bei kiti kalbėtojai, bažny-; su didžiu pasišventimu drą- 
čiose bei salėse kalba į ke-i sino branginti lietuvių kai-

Charles Lamb

SENI PAŽĮSTAMI VEIDAI
Turėjau aš žaismo draugų, turėjau palydovų 
Savo kūdikystės dienomis, linksmuoju mokslo metu; 
Dingo visi, visi seni pažįstami veidai.
Tada aš juokiausi ir linksmai puotavau, 

j Tšgerdamas ir su širdies sendraugiais vėlai sėdėdamas;
Dingo visi, visi seni pažįstami veidai.

Kartą mylėjau meilę, tarp moterų visų gražiausią: 
j Jau uždarytos man jos durys, aš jos išvysti negaliu;
Dingo visi, visi seni pažįstami veidai.

I
I
I Turiu bičiulį, malonesnio bičiulio neturi joks žmogus; 
Kaip nedėkingasis, savo bičiulį aš staigiai palikau, 
Palikau jį — tegu jam vaidinas seni pažįstami veidai.

j Tarsi dvasia, po kūdikystės vietas aš basčiausi, 
žemė man atrodė tyrais, kuriais turėjau keliauti, 
Ieškodamas, kur dingo seni pažįstami veidai.Lcuise Lynn, naktiniu klū 

bų šokikė Chicagoj, suimta
su keturiais plėšikais, ku- Mano širdies bičiuli, tu brangesnis esi už brolį, 
rie keliose valstybėse ilgą j Kodėl tu negimei mano tėvo gyvenamuos namuos?

Mums besikalbant prisimintų seni pažįstami veidai.

liūs šimtus ar tūkstančius 
klausytojų. Spausdinta kal
ba pasiekia tūkstančius ar 
šimtus tūkstančių asmenų. 
Tiesa, per radio pasiekia 
tūkstančius ir milijonus 
klausytojų; tokios įtakos,

Rugsėjo 15 d.
Kaip paprastai parėjo namo Nataša pusiau ketvir

tos valandos. Bet visai prieš savo paprotį, nepratarus 
nė vieno žodžio, metė bejėgiškai skrybėlę ant stalo ir, 
nenusisiautusi apsiausto, išsitiesė ant divono.

— Ar tu šiandien nenori valgyti? — paklausiau 
jos. — Aš tau pašildžiau sriubą ir košės pagaminau’

— Valgyti! Mieliau badu stipti, kaip tokius daik
tus valgyti! — atsakė.

— Nataša, ar tu nesisėsi tuojau prie stalo ir pa-1 visgi, nepadaro, kaip spaus- 
valgysi ? — įsakė motina griežtai. — Kas tau pasida- Į dinta kalba. Žmonių mintys 
rė? Pasižiūrėk bent kartą į veidrodį, kaip tu išrodai! ir idėjos pareikštos spaudo- 
Tuojau bus galima tave į adatą įverti!

Ir aš stengiausi ją nuraminti, bet* nepasisekė; pri-j 
ėjau prie' jos, paėmiau ant rankos ir pasodinau prie 
stalo. Toki bandymai galima su ja padaryti, nes ji yra
lengva kaip plunksna. Tuo tarpu su išgąsčiu aš pa 
žiūrėjau į jos išbalusį, nusiminusį veidą ir jos baltas su
lysusias rankas.

Nataša man, —» aš tai turiu pasakyti, nors ji mano 
sesuo, — įsikūnijimas mano moters grožio idealo: jos 
puikus, beveik nežemiškai švelnus grožis į mane kas
dien daro naują įspūdį. Jos didelės mėlynos akys ver
žiasi kiaurai į sielą ir suteikia išblyškusiam, kilniam 
veidui to, kas primena dangaus angelus. Bet jos visoje 
išvaizdoje ir jos būde yra pasyvumo, bejėgiškumo, ku
rio aš pas jaunus žmones niekados nepastebėjau. Ji pa
ti tvirtina: ji neturnti “energijos gyventi.” Tačiau kaip 
tik šis silpnumas yra jos jėga, nes šitas jaudinantis, 
vaikiškas bejėgiškumas įpareigoja žmones kaip tik įsa
komai jai pagelbėti, jai padėti,, jai visus rūpesčius nu
imti. Ji dažnai tvirtinanti pati, jog ji nieko nemylinti 
pasaulyje — išskyrus jos rankas ir plaukus.

Savo stebėtinai šviesius, auksinius plaukus prižiūri, 
glosto juos, lyg tai būtų gyva būtybė, ir jos švelnios 
rankos niekados nenusitveria grubesnio darbo. Ji ligi 
žios dienos išsisaugojo, nesuplovusi po pietų valgomų 
indų. Koks kontrastas: šita švelni eteriška būtybė ir 
pilkas neturtas, šiurkštumas ir nekultūringas mūsų pa
bėgėlių buitis. Tokia būtybė kaip Nataša, aš pagalvo
jau sau dažnai, neturėtų būti taip laikoma, kaip koks 
nors “naudingas draugijos narys,” bet ji turėtų būti su
prasta, kaip paveikslas, kaip meno kūrinys, prie kurio 
apie jo tikslą ir naudą neklausiama, tik, ar jis gražus.

Taip ji sėdėjo čia prieš sovietų sriubą ir sovietų ko
šę, maišė ją šaukštu tik tam, kad vėliau atstumtų ir pa
siaiškintų:

— Aš negaliu valgyti, taip viskas dvokia! Nega
lima.

Taip ji sėdėjo .rūščiai įbedus žvilgsnį į lėkštę ne 
skanios tyrės, aplietos žalsvai žvilgančiu sovietų 
aliejum.

— Kam pagaliau gyventi, — tarė sau tyliai. Ko
dėl? Kad kasdien šias atmatas ir šią košę valgyti? Ir 
kiekvieną dieną matyti ir girdėti tuos draugus, kaip jie 
nori pranašauti, kad visi žmonės turi būti pasaulyje ly 
gūs ... Ir visi taip turi daryti, kaip įsakoma, viskas tu
ri būti bendra, nieko negalima sau pačiam turėti! Te
būna prakeiktas toks gyvenimas! Verčiau mirti, nei 
taip gyventi!

Paskutinius žodžius tardama, paspringo ašaromis 
ir dabar pratrūko verksmas, be jokio galo. Vėl aš ją 
paėmiau, padėjau ant to pačio tapčano ir glosčiau tol, 
kol verkdama užmigo.

Pakilusi nuėjau prie motinos. Ir ji tyliai verkė, 
kaip prie jos lovos atsistojau, tiek tepasakė:

— Mano Dieve, kaip nepakeliamai gali būti sunkus 
gyvenimas.

.(Tęsinys)

je palieka ilgiems laikams 
žmonių gyvenime. Su spau
dos išradimu 15 amžiuj žmo
nių mokslinės pažiūros pra
dėjo platintis žaibo greitu
mu. Pirmieji spausdinti vei
kalai buvo religinio turinio, 
pvz., Dievo Teismas, Šv. Raš 
tas (1444-1453) ir t.t. Re
formatorių laikais — 16 am
žiuj spaudos galybė buvo 
panaudota erezijų ir prieš- 
tikybinių idėjų išplėtimui.

Katalikiškoji spauda bu
vo platinama visais amžiais. 
Jau prieš spaudos išradimo 
laikus ir vėliau vienuoliai 
nepaprastai daug" dirbo Šv. 
Rašto ir kitų religinio tu
rinio knygų rašyme. Seniau
sieji ir brangiausieji užsi
laikę iki mūsų laikų rank
raščiai ir pirmutinieji spaus 
dinti veikalai yra religinio 
turinio ir visa garbė šioj 
srityj priklauso Katalikų 
Bažnyčiai. Katalikų Bažny
čia platino raštus ne vien 
religinio turinio, bet ir šiaip 
mokslinius veikalus. Mokslo 
žmonės aiškiai žino ir gar
sūs knygynai liudija, kad 
Katalikų Bažnyčia daugiau
siai pasidarbato mokslo ir 
spaudos srityse.

Paimkime, pavyzdžiui, mū 
sų lietuvių tautos istorinį

‘‘fl < l

bą ir jos rašybą. Amerikon 
atvykusieji mūsų tautos 
žmonės pasijuto laisvi. Sve
timame krašte, nemokan
tiems anglų kalbos ir dar 
bemoksliams buvo labai sun 
kios ekonominės sąlygos. Su

lymą. Kada jis miegojo, nu
kirpo jam plaukus ir Sam
soną bejėgį išdavė į pilisti- 
nų rankas. Priešai jam iš
lupo akis ir vėliau nužudė. 
Ta istorija tinka mums ka
talikams. Katalikų apsnudi-

Kai kurie iš jų yra jau mirę, kai kurie mane paliko, 
Kai kuriuos nuo manęs atima; visi yra išvykę.
Dingo visi, visi seni pažįstami veidai.

Išvertė Julius Baniulis

sispietę į organizacijas bei1 mas duoda progos Delilai
draugijas pradėjo lietuvišką 
veiklą; sukūrė parapijas ir 
įsteigė laikraščius. Šioj lais
voj šalyj, lietuvis-lietuvė 
džiaugsmingai skaito savo 
laikraščius ir knygas. Ame
rikos lietuviškoji spauda 
daug gero padarė tikybos 
ir doros srityse ir, supran
tama, lietuvybės dvasios gai 
vinime daug pasidarbavo.

Mes, lietuviai, esame ka
talikiška tauta. Ne tik Lie
tuvoje, bet ir čia Amerikoj 
80 nuoš. skaitosi esą kata
likais. Katalikiškos spaudos 
galybė irgi turėtų būti pro
porcinga. Gyvenime matome 
priešingus reiškinius. Tiems 
neigiamiems lietuvių kata
likų žmonių reiškiniams pa
aiškinti padarysiu čia šį pa- j 
lyginimą. Iš šv. Istorijos ži
nome apie izraelitų ir pilis 
tinų karą, kad jame Samso
nas nazarietis nepaprastų 
jėgų vyras, didelę baimę į- 
varė pilistiniečiams. Samso
nas buvo įsimylėjęs į mote 
rį Delilą (Delilah). Samso
nas pasidavė tos moteriškės 
įtakai. Pilistiečiai, sužinoję 
apie jo silpnybę, pasiuntė 
vieną iš savo vadų pas tą 
moteriškę su pažadu sumo
kėti jai vienuoliką šimtų si
dabrinių, jeigu ji pagelbės 
išduoti Samsoną pilistie- 
čiams. Delila priėmė pasiū-

sudaryti pinkles ir vesti į 
pražūtį. Lietuviška nekata 
Ūkiškoji spauda yra gausin
gesnė Amerikoj. Kas gi pa-' 
laiko nekatalikišką spaudą, 
o gi mūsų patys katalikai 
žmonės. Tiesa, nekatalikiš- j 
ka spauda nesivaržo nei do
ros nei religijos principais
ir todėl rašo visa tai, kas»
žmonių jausmams labiau pa
tinka; jų tikslas grynai biz- 
niškas, kad tik daugiau pel- Į 
no padarius ir laikraščius 
išplatinus; be to, joje daž-į 
nai rašo šlykščius dalykus, 
kad pataikavus žmonių su
gedusiai prigimčiai. Gaila, 
kad katalikai taip aklai el
giasi ir kaip ir tas Samso
nas leidžia save apakinti.

Viešpats Išganytojas aiš
kiai pasakė: “Kas ne su Ma
nimi tas prieš Mane.” At
mintinoj dienoj — Kristaus 
Karaliaus Šventėje apvaikš- 
čiojame mūsų vienintelio A- 
merikoj lietuvių katalikų 
dienraščio sidabrinį jubilie
jų. “Draugo” švenčiausias 
ir svarbiausias tikslas yra 
išplatinti Kristaus karalys
tę žmonių sielose. “Drau
gas” per visus tuos 25 me
tus skleidė Amerikoj lietu-

APSAUGOS
BONAI KAS REIKIA ŽINOTI

Kad bombos ant mūs nekristų, pirkime Saugumo bonus

PIRKITE APSAUGOS BONUS!
K. Ką turiu daryti, kad geležinkeliečių organizacijos 

pagelbėti savo sunui, kurs ir ir daug kitų darbo grupių 
įstojo kariuomenėn ? ■ visoj šaly indorsavo Pro-

A. — Jūsų sūnus turi bu-' gramą, 
ti aprūpintas drabužiais 
maistu ir naujovine išran-

Pastaba. įgyti Apsau
gos Bonus ir Ženklus kreip 

ga. Tam reikalingi pinigai. ki,-3 j artimiausj pa5t, 
Pirkite Apsaugos Taupumo banką arba taupumo ,r sko 

vių tarpe lietuviiką-tauttoj Bonus ir gelbėkite vynai! |injm0 aąJunR1Į. arba rašy 
susipratimą. “Draugo” nuo- 1
pelnai tikybiniu, doriniu ir

(Nukelta į 6 pusi.)

sybei, kad jūsų sūnus būtų ktje „ g Odininkui, Wi- 
viskuo aprūpintas.

A. - Jis stipriai koope- ^nsZugoa Scnklsi 
ruoja. A. F. of L., C. I. O., t

shingtone, D. C. Taip pat

2 ŽUVO, 15 SUŽEISTA
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Šiurpus reginys susldautus autobusui su automobiliu plente arti Lemont, III. Automobilis didžiausiu smarkumu 
smogė į autobuso šoną ir abu užsiliepsnojo. Automobiliu važiavę du asmenys sudegė, o autobuse 15 asmenų su
žeista. Be to, dar sužeistas ir autobuso vairuotojas.
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Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

ThoUsarida who suffered from the tor’uring 
paira of rheumatiam, aciatica, lumbago. neti- 
ralgia and neuntia— are crrtainly happy over 
their discovery of NURITO. Now tney hava 
found a quick-acting formula vvhich apeedily 
relieves those rlhausting fhuacular acliea and 
pilim. NURITO ia truatworthy and dependabla 
—cnntaina nnnpiatea. lf you vrant tn feel sp 
the joy of relief from pain—«o ynu can 
penre and sleep in romfrtrt —ne
NUf— 
very

crmlains no opiaies. II you vrant to feel aram 
wndt m

JRITO under this ironrlad guarantee.'If the 
■y liest three doses do nof felieVe that cruel

pain to your satisfaction—your money will bo 
refunded. Ikm tiuflef. Ask your druggist todsy 

’ NURITO so thi» guaraatee. frT.N.C.)

ARTHRITIS
Don't deapair 
of relief from 
terrlble Arthfl-

come rellef h 
Arthrltla dus

nevancy. BIMd 
daily cost. Mon-
SiKii M
dari' lotąją.
Begln tsklAf

____________ . . . . TODAY.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
O Kur Yra Paminklas Brangiausiam Turtui?

Daug kartų esame skaitę 
apie turtuolius paaukoju 
sius pinigų įsteigimui kny
gynų, salių, muziejų, ligo
ninių ar kitko. Tuo būdu
jie sau, ar savo mylimiems i derna, gražu.

4 Tėvų Marijonų Kolegi
ja bernaičiams vienatinė 
lietuvių tarpe.

5. Statoma Senelių Prie 
glauda, kur viskas bus mo-

pasistatė amžiną paminklą.
Daugelio ligoninių, kny

gynų ar kitokių įstaigų sie
nose matome lentas su var
dais pasižymėjusių didvy
rių. To neužtenka. Gat 
vėl, tiltai taip pat užvardinti 
didvyrių vardais.

Tai gražūs paminklai 
Amerikos lietuvių atmin
čiai. Bet kur yra lietuvių 
paminklas savo didžiausiam 
turtui — JAUNIMUI? Kur 
yra tas paminklas, kur lie
tuvių jaunimas galėtų susi
rinkti, gražiai laiką pralei
sti ir pagerbti geradarius, 

Ar kada pagalvojam, ko-į kurie padėjo jam tai pada
ryti galimu? Kur yia ta 
vieta, kur lietuvis su lietu
vaite galėtų susipažinti, 
kart nuo karto išgirstų lie
tuvių kalbą, dainą ir išmok-

dėl tas padaryta?
Įstaigos, ligoninės, knygy

nai, salės, muziejai kasdien 
žmonių lankomi. Įskaitę 
tuos vardus daugelis pasa
ko: “O, aš girdėjau apie jį; 
buvo labai mielaširdingas 
žmogus.” Karts nuo karto, 
po daugelio metų, pasitaiko, 
kad kas nors nori žinoti 
apie tą ir tą asmenį. Atsi
randa aprašymai, istorijos 
apie tą žmogų, nors jo jau 
senai nėra gyvųjų tarpe.

. Taip, tai vertas pamink
las, kuris visad pasilieka 
žmonių akyse ir širdyse. 
Juo didesnis namas, juo ge
resnė įstaiga, juo geresnė ir 
gražesnė vieta, tuo dau
giau žmonių lankosi.

Kodėl visas Amerikos 
Legionas ir daugelis svetim 
t&učiiĮ įvertina Dariaus- 
Girėno Post’o salę Chicago-1

lietuvių ir Lietumi niekad 
nebūtų užmiršta?

Kur yra tas pi mas pa
minklas, per kur, būtų gali
ma statyti kitus lietuvių 
jaunimui centrus didesniuo
se miestuotse.

Taip, tas yra galima 
Lietuviai ir lietuvių organi
zacijos viską įrengė bet ko
dėl pamiršo jaunimą? Ar 
jis nėra jūsų didžiausias rū
pestis?

Kiekvienas lietuvis, kuris 
jaučiasi lietuviu, tegul krei
pia dėmesio ne vien į jauni
mo klausimą, bet daug dau

je? Dėl to, kad pastatas gįau į pastatymą pirmo lie- 
modernius, kad viskas gerai tuvių jaunimui recreacijos

V
Kad ir mums neišluplų *

i atsiduoda katalikiškai spau-
apskrities choras susirinki- Jai. Tie broliukai dirbantie-
me spalių 28 d. išsirinko vai- (Atkelta iš 5 pusi.) j „ spauatuvčj nemažesni a-
dybą šiam sezonui. tautiniu žvilgsniu išeivijoje paštalavimo darbą atlieka

Ernest Sutkus išrinktas neapsakytai dideli. Laikas' už vyriausius redaktorius.
pirmininkas, Harriet Lukas mums katalikams iš miego 
vice pirmininkė, Phyllis* Pe- pabusti ir spaudos reikšmę 
chukas, raštininkė, ir Aldo- j įvertinti. Gerai Šv. Tėvas 
na Vaičiūnas iždininkė. Pijus X pasakė: “Nei dva- 

Paskelbtas naujų narių gįškiai, nei tikintieji tinka- 
vajus. Nutarta pakeisti sve- maį neįvertina katalikiškos 
tainę repeticijoms. Kalbėta spaudos. Kai kurie sako se- 
apie choro tolimesnį veiki- niau spaudos neturėjo ir vis 

tiek išganyti buvo; ta3 tie
sa, bet reikia žinoti, kad 
senovės laikais ir bedievių 
spaudos nebuvo. Jums aiš 
kiai pareiškiu, kad jūs ka
talikai bereikalo statote baž 
nyčias, mokyklas ir duodate 
misijas, jeigu jūs nepajėg
site išlaikyti katalikiškos 
spaudos, nes priešai per be
dieviškąją spaudą jūsų vi
sas pastangas sunaikins.”
Iš šio Šv. Tėvo posakio mes 
privalėtumėm suprasti kata 
likiškos spaudos svarbą. Gar 
susis vyskupas sociologas 
Ketleris yra pareiškęs: “Jei 
šv. Povilas gyventų mūsų 1
laikais, jis tikriausiai būtų i
leidėjas ir redaktorius ka- Į . . A. L. K. studentų kuopa 
talikiško Laikraščio.” 1 šį penktadienį, spalių 31 die

Jūs visi tie, kurie dirbate n4> rengia linksmą Hallo- 
katalikų spaudai, esate mū- jween Par^y> i kurią kviečią 
sų laikų apaštalai. Didelė vi,8us1 s.t.ud®ntl» P™1?1*“3 
garbe pnkla-iso Tėvams Ma-|chukas farmoje_ 135th jr

Iš mūsų tarpo
Lietuvos Vyčių Chicago aLiii

>hnras prisirinki- • •

mą.

Repeticijos įvyksta kas 
antradienį 8 valandą vaka
re, Lietuvių Auditorijos sa
lėj. Visi nariai ir narės, bu
vę ir nauji balsingi jaunuo
liai ir jaunuolės prašomi at
vykti į repeticijas kas an
tradienį.

Kurie nori priklausyti
tų lietuviška? pasišokti?. Pr*e c^oro> bet nedrįsta 
Kur yra tas paminklas, ku-' i susirinkimus, nes,
ris palaikytų lietuviu.’ prie sa^°’ n*ek° nepažįsta, netu

ri bijoti. Bus širdingai pri 
imti ir už pusvalandžio ne
žinos, ar dabar prisirašė, 
ar jau per metus buvo mū 

i sų tarpe. “Filiutė”

Vusprcgo gar i is 
..omų rūsy, 
gi Sužeista M’? Katheri- 
: c Olszewski, C? m. amž. 
Kusies vidus išy tautas.

b ilerii.
'r Addison

įrengta.
Tiesa, mes turime ir dau

giau paminklų:

centro.
Dėl to, visi dalyvaukime 

Lietuvių

- . (Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT 

CO.
Vyčių Chicago 

1. Šv. Kryžiaus ligoninė Į apskrities seimelyje, lap- 
viena geriausiai įrengtų Ii- kričio 2 d., Dariaus-Girėno 
goninių, Chicagoje. Daug ir salėje, 4416 So. Western 
žymių svetimtaučių naudo- Avė. Čia bus galima aptar-

MENIŠKI — VERTINGI 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

jasi jos patarnavimu.
2. šv. Kazimiero Akade

mija skaitoma viena geriau 
šių mokyklų mergaitėms 
Chicagoje ir svetimtaučiai 
siunčia savo dukreles jon 
mokslo įgyti.

3. Šv. Prančiskaus Aka
demija Pittsburgh, Pa., 
taip pat viena geriausių mo 
kyklų mergaitėms.

Gelling Up Nights
MakesManyFeelOld

Do you feel older than you are or guffer 
from Oettlng Up Nights. Backaehe, Nervous- 

Leg Paine, Dlzzlneae. 8wollen Anklet, 
imatlc Paine - - *

ageat 
e rita

___________ toms mar I
and non-systemle Kld

ti, kaip geriau suorganizuoti 
lietuvišką jaunimą ir pasta
tyti sau paminklą — didelį 
ir gražų, kuris visada pri 
mins jaunimui, kad jūs su
teikėte tą, ką kitų tautų 
jaunimas jau senai turi. 
Dalyvaukite visi.

Red Cherry

Tada nebijos, kad ją vėl 
išvarys iš dangaus už va- 
gy&tą!----

Krėvė.

___ _____ raina.
ouent passages? lf so, remember
Kldney. are Vitai to yo--------------- -
these symptoms may be

Rheumafie Paine, _ Burnlng, seant^or fre-
. ...__ _____ your

to your health and that 
due to non-organio

CAMf C 
tlonl usually

-ln such

■MM____ rt*
Iney and Bladder trou- 
Y8TKH (a physlclan’a■marĮntb-.___ _ _ . _ .

ous rellef by helplng th. Kldneya fluah out 
polaonous ezeesa acida and wa.Ua. You hav. 
.vervthlng to galn and nothing to lose ln 
trylng Cyatea. An lron-clad guarantee 
vrapped around each package assure. a r.- 
fund of your money on return of empty 
package unless fully satlsfied Don’t tak. 
chances on .ny Kidn.y medicine that ls 

nteed. Don’t delay. Oet Cyateanot guaranti

Cystex s
(fialai ritii ikkii prol

and Joy-

Blss-tezl from your 
"rugglst today. Only 

The guarantee 
proteets you.

T aki n g your giri to the 
movies?

MTCH OUT!
Watch out that your breath does net 

offend ... you yourself probably don’t 
fcnov vhether lt’a offcnslve or othervlae. 
If you vant to make a hlt wlth your 
giri friend, there’s a way to make your 
breath more agreeable. And lt’s easy. 
Slmply rlnse the mouth wlth Llsterlne 
Antlseptlc before you start out. Llsterlne 
halts food fermentatlon ln the mouth. 
the usual rausė of breath odors accord- 
Ing to some authorltles, then over- 
comcs the odors fermentatlon produces. 
Lambert Pharmacal Co, St. Louh, Mo.

Sutom Any Dato Uaa

LISTERINE ANTISEPTIC
To Malto Your SraaM Swoo(er

Katalikiškoji spauda yra 
mūsų visų bendras ir šven
tas reikalas. Amerikos lie
tuvių visuomenė privalo su
prasti ir įvertinti spaudos 
galybę, ją remti, skaityti, 
platinti ir visokeriopais bū
dais prie to darbo prisidėti. 
Jei mes užmigsime, kaip 
tas Samsonas, tada mūsų 
priešai išlups mums akis ir 
mes bejėgiai palikę žūsime 
negarbingai. Kristaus Kara
liaus Dienoje padarykime 
pasiryžimą ir pasižadėjimą 
Dievui Karaliui apaštalauti 
katalikiškai spaudai, kad Jo 
Karalystė įsigalėtų lietuvių 
žmonių širdyse.

Niekuomet negali pats bū
ti laimingas, jei nebandysi 
daryti kitus laimingais.

PRANEŠIMAS

— i Archer avė. Jei kas neturi- 
i te priemonių kaip nuvykti, 
prašome penktadienio vaka
re tarp tarp 7:30 ir 8:00 
vai. būti prie Mozart ir Ar
cher avė.

Dalyvaujantieji su kostiu 
mais bus priimami dykai. 
Be kostumiu — turės užsi
mokėti 35 centus baudos.

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS 

šeimynos rankose! 
ši firma virš 50 m. tos pačios

PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

KREIPKITĖS Į

LIETUVĮ VICE PREZIDENTU:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

4535 W. Washington Blvd. 
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

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

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY 2m®9

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI: 

Jonas Rodinas 
Jonas Jasinskas 

Ant Labanauskas 
H. Rajewskl 

“8horty”

T.*

^Itčhinu. LtT neutf 
t nisMVil 

______ _________________ [-or Manų Had
For quick reiief from itening of et žema, pimples 
athlete’s foot, seabies. rashcs and other ex- 
temally caused skin troubles, ūse world-famous1 
cooling. antiseptic, liquid D. D. D. Prescnption 
Greaseless, stainless. Soothes irritation a.xl 
quickly stopa intense itch.ng. 35c trial bottle 
proves it, oryour money back. Ask vour 
dmggist today fcr D. D. D. PHESCRIPTION.

Aslhma Mucus
Loosened First Day
For Thousands of Sufferers

Choklng, gasplng, wheezlng spasms of
Bronchial Asthma ruln sleep and energy. In-

ftredlents ln the prescrlptlon Mendaco qulck- 
y clrculate through the blood and common- 

ly help loosen the thlck strangllng mucus 
the first day, thus aldlng nature ln palllatlng 
the terrlble reeurring choklng spasms, ana 
ln promotlng freer breathlng and restful 
sleep. Mendaco ls not a smoke, dope, or ln- 
Jection. Just pleasant. tasteless palllatlng 
tablets that have helped thousands of suf
ferers. Prlnted guarantee wlth each package 
—money back unless completely satlsfactory. 
Ask your drugglst tor Mendaco today. Only 60c.

MUSŲ
NAUJAM VARTOTŲ 

KARŲ SKYRIUJE

935 West 35th Street 
Chicago, UI.

BUICK SALES
VIENINTfiLe LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

O
Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

TURTAS VIRŠ .. $6,000.000
APART APSAUGOS, TURIME <t« r n C AHA 
ATSARGOS FOND£ VIRŠ.................$535/000

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MES MOKAME ANT PADĖTŲ PINIGŲ

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

EgaN ASSOClATlONofCUar
JUSTIN MACKIEfVICH. Prea.

4192 Archer Avenue 
VIRginia 1H1

tlieS

P

•AMT, nO. LAIDOTUVIŲ DIMITOBLAI

KELNER - PRUZIN
•anan/lM FataruTirnaa — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

B
’ 7'-

-A

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotnviu Direktorius
AMBULANCE Dieną lr NaktĮ

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. VARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir SeStadlenlo rytais, 
1S Stoties WHIP (1520), su P. Šaltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI 1 AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Street

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

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. Callfornla Avė. 

Tel. LAFayette 3572

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

I. J. ZOLP
1646 West 40th Street 
Tel. YARds 0781-0782

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

ANTANAS M. PHTLLfPS
.3307 Litnanica Avenne 

Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR SUNAI 
2314 West 23rd PIaee 

Tel. CANal 2515 
42-44 East lORth Street 

Tel. PULlman 1270

wa.Ua
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AUKOKIMĖS VIENAI DIENAI!
Sekantis šeštadienis, pir

ma diena lapkričio, Chicago 
miesto valdžios skirta rin
kimui aukų nelaimingiems 
mūsų tautiečiams, likimo iš
tremtiems svetur, kur jie 
vargsta ir kenčia neapsako
mą vargą, neturėdami žmo-' 
niškos globos bei reikalingo 
drabužio, o dažnai ir duo
nos kąsnio. Mūsų pareiga 
tuos nelaimingus mūsų tau
tiečius atjausti ir juos su
šelpti. Tam tikslui ir vyk
doma nelaimingųjų mūsų 
brolių ir seserų šelpimui 
rinkliava sekančiame šešta
dienyje.

Tai dienai mes visi priva
lome pasiaukoti. Privalome 
padirbėti, kad savo tautie
čiams pašalpos surinktume 
gausiai. Kas tik galime, re- 
gistruokimės aukų rinkė
jais ir sekančiame šeštadie
nyje eikime į miesto gatves 
ir aikštes rinkti aukų su
šelpimui mūsų nelaimingųjų 
brolių ir seserų. Kuriems 
rinkliavoj dalyvauti toj die

noj nebus galima, tie patys 
duokime aukas. Kurie tai 
dienai iš darbo negalėsime 
išlikti, tie tos dienos uždar 
bį aukokime. Aukokime vi
si, aukokime šventam tiks
lui.

Mes visi esame Lietuvos 
vaikai; vaikai vienos moti
nos — savo tautos, ir visi 
privalome vieni kitų nelai
mes ir vargus atjausti bro
liškai, be jokių išimčių. Pa
rodykime kad esame jaut
rūs savo broliams ir sese
rims, kad gyvai jaučiame 
jų nelaimes ir vargus; pa
rodykime savo širdis, ir vi
somis išgalėmis patys au
kokimės vienai dienai padir
bėti broliškai ir nuoširdžiai, 
padirbėti nelaimingųjų šel
pimui ir gelbėjimui taip kri
tiškose dienose.

Prie šito tai darbo visus 
lietuvius Chicagoje ir arti
mose apylinkėse, nuoširdžiai 
kviečia ir prašo.

LVS

Bob Crueter, 155 pound quarter back, and tparkplug of Fenger 
High'* smooth rolling football team, whicb i* pointing for its fourtb 
atraight Public High School championship. Fenger proved victori- 
ous in tbe 1938 and 1940 renewals of Mayor Kelly’* AU-City Cham
pionship game* held at Soldier Field, defeating Mount Carmel, 
13 to 0, and Leo, 18 to 0. It also tied with Mt. Carmel in the 1939 
gamė. This year’a championship game will be played Saturday, 
November 29, at Soldier Field. A crowd in exeeu of 100,000 is 
expected to witne*s the greatest high school battle held anyurhere 
in the United State*. It will be the eighth consecutire battle under 
the sponsorsbip of Chicago’* Own Christmas BenefiL

DARBININKAMS PUIKI PROGA 
IŠMOKTI PASIRINKTOJO AMATO

Ateinantį pirmadienį, lap
kričio 3 d., vakare Lane 
Technical High School ati
daromi kursai visiems, kas 
V k nori išmokti vyriausy
bės nužymėtų amatų ir oku
pacijų, reil'Lbngų, šalies 
apsauga’. ?.ursai ne 
mokamai (veltui).

Puiki pr'j.y. .iarhiniiikams 
išmokti kurio nors amato, 
aibe turim.t •• matą da • dau
giau pagilinti reikalingo
mis žiniomis. Kursus bai
gusiems bus išduoti certifi- 
katai, kuriuos turint darbas 
bus nurodytas ir užtikrin
tas.

Pamokų subjektus čia d?- 
dame angliškai:

Automobile mechanics 
Aviation mechanics 
Aircraft and glider build-

ing

Boat bui’di .į 
Electric motor winding 
Electrical manufacturing 
Electrical trouble shoot-

ing 
Forge 
Foundry 
Machine shop 
Mechanical drawing 
Machine drawing 
Marine drawing 
Ship lofting

Sheet metai layout
Tool and die deaign
Welding (Gas and elect- 

ric)
Radio and communication
Ordnance inspection
Metai pattern making
Wood pattern making

Kursai yra vadinami “Na 
tional Defense Training 
Classes” ir pirmą kartą pa
čios šalies vyriausybės pa
stangomis yra atviri publi
kai.

IMDIGESTION
may excite the Heart

Ou lnpD«d ln tbe utoaach or sullet m»y sėt liks s 
halr-trttter Sn the heart action. At tha ūr«t alfu of 
dlltrsss amart mrs and ammen depend on Bell ana 
Tablets to aet su (re*. No Isiatlre bot made of the 
faitrst actln* medicinų kno*n for amptomstlc relief 
of *aattlc hmeractdlty. H the FIRST TRIAL doesn't 
prore Bell-ant better. return bottle to us antį recelrs 
frouBLE Money Back 15c. at all dm* atorea.

CLASSIFIED

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

HELP VVANTED — VYRAI

IR CICEROJ BUS RINKLIAVA LIETUVIU 
TREMTINIU ŠELPIMUI

Rinkliava bus ta pačią dieną - lapkričio 1 d.
Malonu yra pranešti, kad 

rinkliavos komiteto Chica
goj ir Ciceros lietuvių poli
tikos veikėjų rūpesčiu yra 
gauta leidimas rinkti aukas 
lietuviams tremtiniams šelp 
ti ir Cicero miesto gatvėse. 
Tai yra stambus laimėjimas 
ir cicerieSiams lietuviams 
tai duos progos stipriau pa
sidarbuoti kilniam tikslui 
savame mieste.

Rinkliava — Tag Day bus 
tą pačią dieną, kaip ir Chi
cagoj, būtent šeštadienį, 
lapkričio 1 d. Tenka rtugirs- 
ti, kad Federacijos 12 sky
rius ir kiti veikėjai visu 
smarkumu darbuojasi, kad 
gauti daugiau rinkėjų.

Chicagos kolonijose taip 
pat bruzdama, kad kiek ga
lima daugiau rinkėjų ir dar
bininkų sumobilizuoti.

Pasitraukia iš rinkimų 
boardo tarnybos

Iš Cook apskrities rinki
mų komisionienų boardo ta 
rnybos pasitraukia šio boar 
do seklių viršininkas John 
Norton, buvęs iki 1936 m. 
Chicagos polic<jc« departa
mento seklių virSininkas.

1936 metais ‘am suėjo 63 
m. amžiaus ir ji; turėjo iš
eiti iš policijos tarnybos su 
pensija. Apleid.s šią tar 
nybą jis gavo . naują vietą 
rinkimų komiai"ir-.ierių boar- 
de, kurs išlaiko 20 seklių 
grupę įnvestig? erėms. Nor
ton yra šios grupės virži-

Gaisras ištiko 
popieriaus firmą

Gaisras ištižo National 
Paper Compauy trijų aukš
ti barnus, 511 No. Halsted 

g< Apie tris valandas degė 
vi-.Tue, Nuostolių — apie 
?'J,' OO dol.

Atrasta motina; jai 
grąžinami vaikai

Atrasta Mrs. Rose Pai- 
mer, 29 m. amž., kuri praei
tą savaitę buvo palikusi 
keturis savo mažus vaikus 
namuose, 4611 No. Ashland 
ave., ir dingusi. Naminiu 
santykių teismo teisėjas Jay 
A. Schiller ištraukė “wa- 
rantą’ ją areštuoti, kai jam 
pranešta, kad labdaros or- 
ganizicijos pastangomis jai 
bus grąžinti vaikai ir ji dus 
priiiu’-'ma, ka*’ daugiau ko 
panašau.; neįvyktų

Šv. Vincento našlaitnamio, 
kur du jos vaikai gavo lai
kiną prieglaudą, oaialinė-. 
’ aro ’z b>3 direkto: e Mi ss 
Berr.ad n • Iioaiy .j;rp**er*c.ė 
kreiptis teisman, kad Mrs. 
Palmer pavesti teismo ju
risdikcijai.

VAIKINAI — 16 metų ir suvirš
amžiaus reikalingi nuolatiniams 
sveikatingiems darbams. Patyrimas 
ne svarbu. Veltui uniformos duo
damos. Atostogos su mokesčiu. At
sikreipkite j "employment Office” 
pirm 11 vai. rytais.

VVESTERN UNION 
TELEGRAPH CO.

417 So. LaSalle Su

/"Relieres Distress From-\

-FEMALE
WEAKNESS

Kuris Padaro
Jus Pavargusias
Ir Silpnas!

šimtai tūkstan
čių moterių ku
rtos kenčia gal- 
vaskaudj, nugar-
skaudį; kurjog jaučiasi nu- 
silpnėjusios. nesmagios ir t.t.
iš priežasties mėnesinės li
gos, surado tikrų palengvi
nimų vartodamos Lydla E. 
Pinkli,ani’is Vegetable Co»n- 
pound.
Reguliariai vartojant Pink- 
li&m’s OompdĮmd palengvi
na skausmu.% anstiprina svei-

, katu. Vertas Pa mėginimo.

aaviAusiAH PAsmnnuMAB 
BERNELIŲ

BLIUSKEUŲ
PIRŠTINIŲ

KOJINIŲ
POCKET’BOOKŲ

KORSETŲ
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VII.KIftrFNft, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd.
ToL AUSTIN 1175

REIKALINGI B. and S. AUTOMA
TIC OPERATORIAI. Tiktai “lst 
class” patyrusieji vyrai lai atsikrei
pia;

EVERSH.ARP 
1800 Rortcoc Street

NAMAI — FARMOS
Kas kų turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naujų 
namų pastatyti, senų pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Suromskis Company. 
Taipgi turime dideli pasirinkimų se* 
nesnių namų, aut lengvų išmokė
jimų:

1S eottagiai nuo $2,500 ir aukšč.
18 bungalų nuo $4,700 ir aukšč.
12 2-fletų nuo $6,500 ir aukič.
9 3-fletų nuo $9,500 ir aukšč.
1< 4-fletų nuo $13,500 ir aukšč.
3 8-fletų nuo $16.500 ir aukšč.
7 10-fletų nuo $22,500 Ir aukšč.

Taipgi turime visokių bizniavų na
mų, visokio didumo su visokiais biz
niais. Kam reikalinga gerų farmų, 
mažų arba didelių, galima pirkti 
arba mainyti. Su visais reikalais 
kreipkitės prie; —

OHARI.es P. SUROMSKIS & COų 
8921 So. VVestern Avenue,

Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. llll

PAIEŠKOMI AGENTAI 
' ‘ ~ ” Reikalinga — gerų, teisingų vyrų,

“JEVVELERS" — ‘ class ring filers agentavime. laikračių pardavinųji- 
ir brangių akmenų ‘setters”. Nuo- me įvairiose kolonijose. Saukite — 
latini darbai geriems darbininkams CANaI 8010 numatyti pasikalbėjimo 
ir nebus paleidimo nuo darbo po Ka-
ledų švenčių. Kreipkitės prie: 9

GEORGE SPIES, INC., 
4140 No. Kolmar Avenue

“RIP SAWYERS” ’
Patyrę vyrai. Geras užmokestis. 
Kreipkitės prie:

GUL.RRANSEN COMPANY 
816 No. Kedzlc Avenue

KAMB.VRYS ISRENDUOJAMAS
• Gražus gyvenimui kambarys išren-

• duojamas pavieniui asmeniui ar po- 
1 rai. Galima ant vietos gaminti val- 
1 glus. Kambarys gerai apšildomas. 
' Reikalaujantieji pašaukite telefo- 
| nu: VIRginla 1218.

ninku.
Jis pasitraukia lapkričio 

15 d. Paduoda nesveikumo 
priežastį. Jo vietą užimti 
kitas dar nenumatytas.

Nieko nėra blogiau žmo
gui, kaip neturėti jokių troš
kimų. Grimmas

“THAT LITTLE GAME”
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Mix Lemon Juice 
AT HOME 

TO RELIEVE

RHEUMATIC PAINS
Money Back—If Thia Recipe Fails 

Oeoa news trsvels fast—many of the thou- 
aands of folks who now take lemon Juice 
for rheumatle paln—have found that by 
addlng two tablespoonful* of Allenru to on* 
tabtespoonful of Lemon Juice ln a giau of 
water. they get faster relief for the achea 
and pains caused by rheumatlsm, lumbago, 

rt's no surprlse elther, for Allenru ls a15 year old formula to relieve rheumatle 
aches and pains. in faet—If it doen not help 
—your money back. What could be falrer? 
Get Allenru today at any Uve druggist. Only 85 centą—Do lt How. a* w

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGIČIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimais

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Rd.
EEN. J KAZANAUSKAS. See. 

TURTAS VIRŠ 11,100,000.

AR LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI?

Kreipkitės prie
Charles Yushas

Lietuvis Kontraktorius 
Ir Karpenterys

HELP WANTED — MOTERYS

“BUS GIRLS”
Nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Proga 
išidirbti aukštyn. Seniai Įsteigta fir
ma. Kreipkitės J;

356 NO. CU.VRK STREET

An Inųuisitive Pešt

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, UI 
valdžios darbų — dabar užsiimi 

visokiais namų darbais 
Turi 43 metų patyrimo 
2223 VVest 23rd Place 

Tel. Canal 5014

SALDAINIŲ PARDAVIMUI MER
GINOS, nuo 17 iki 27 metų. Nuola
tini darbai. Tik gražios merginos lai 
atsišaukia. Matykite Mr. Shapiro.

CONFECTION CAB1NET CORP. 
430 W. Erlo Street

REIKALINGA 2 TVIRTŲ MOTERŲ, 
patyrusių prie bendrų virtuvėje dar
bų: valymo, indų plovimo, Ir prje 
puodų, Indų Ir daržovių. Darbas 
naktimis. $17.00 J savaitę. Atsišau
kite po 8-člos vai. popiet.

SWEDEN HOUSE 
157 East Oliio Street

JAUNA MOTERIS, patyrusi prie 
lengvaus namų darbo. Nereikia vir
ti ar skalbti. Maža šeima. Gyveni
mo kambarys. Turi turėt gerus llū- 
dijimus. Saukite telefonu:

ROCKWELL 8967
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DINING ROOM RETO — PAK
UOK HETS — REDROOM SETS 
— RŪGS — RADI08 — RE- 
KRIGERATORS — NASHERS _ 

MANGEIJI — trroVEfl.
*11 \»<lonal]y Advertbed Itana.

'♦•♦V ’**'*''

HELP WANTED 
AD — DEPT

117 Mo. Dearborn S*. 
Tel. Randolph 9488—*466

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

PASKOLOS

Alf X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBUC 6091

8UTA1TTYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYT 

GERIAUSIA IR STIP- 
1UAUSI4 AIŲ DIENŲ ®4 |

LINK-BEIT, VtsUkal AutomatlSkns

ŠLEGAIT1S
STOKER SALES 

6921 So. Western Ave.
* ĮVEDU ŠILIMĄ * BOILERIUS

REPublic 8715
ER SUTAISAU SENUS

ENSE

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
/bonds 

AND STAMPS

America On Guard!
Above ls a reproduetion of th« 

Treasury Dfepartment’g Defenrn 
Savings Poetei*, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” etatue by fkined seulptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonda and Stamps, on mie at yoar 
bank or post office, are a vital part 
•f America'a defense preparalione.

Doros keliu eidami, pri
eisime tikrosios laimės ži
bu rj.

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

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi! II

TAI 1PYKITC rūp*»-■ rak/l I 1X1 I C tingai globojami Ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokama 
*M<. Pinigai greitai Iftmokaml ant pareikalavimo.

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Selmrfaga Patarnavimo, Nennakrlaadilant Nei 
Vieno Klijentol

Keiatuto Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvtoeiatnla lietuvių flnsuta« įstaiga.

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

3236 So. Halsted St Chicago* IIL
Jos. M. Mozerln, Sec’y.

I

OHARI.es


DRAUGAS ■^evVirLadienis, spal. 30, 1941 v

"Draugui" Sveikinimai Jubiliejaus Proga
Sincere congratulations į Lithuanian Chamber 

and best wishes to the Lith- Commerce of Illinois, 
uanian Catholic Daily Drau
gas on this great occasion 
of its Silver Jubilee. I regret 
to say that I cant be with 
you ir person because of 
parish fcstival. Please ac- 
cept my little donation of 
tvventy five dollars.

Father A. C. Martinkus.

of

John T. Zūris,
Chairman of the Board; 
J. P. Varkala,

Secretary.

Karštai sveikiname ‘ ‘Drau 
gą” Sidabrinio Jubiliejaus 
proga. Devo palaima telydi 
garbingus “Draugo” redak
torius, bendradarbius bei 
skaitytojus ir tevainikuoja 
jųjų pastangas šviesti ir 
kelti lietuvių religinę ir tau
tinę sąmonę išeivijoj gar
siausiais laimėjimais.

Kunigas Rėklaitis, 
Marijonų provincijolas,

Kunigas Vaškas,
Marianapolio rektorius.

Sincere vvishes for ex- 
tended activity in making 
our nation saving and 
thrifty.

LJ,th|hanian Savings ,and• < t
Loan League of Illinois.

John Pakel,
President.

Joseph P. Varkala,
Secretary.

U. S. PASIRUOŠUSIOS DIENRAŠČIO “DRAUGO” SIDABRINIO 
JUBILIEJAUS BANKIETO KOMITETAS

Congratulations on your 
Twenty Fifth Anniversary. 
“Draugas” has rendered a 
great Service to the immi- 
grant Lithuanians, making 
them good American citi- 
zens and Catholic fellovv 
men.

Joseph Rostenkowski,
Alderman and Committee

man of the 32nd Ward, 
1347 Noble Street.

Heartiest congratulations 
and best wishes upon your 
Silver Anniversary. Wishing 
you all a continueous suc
cess.

Frank J. Petru,
President Cicero Board of 
Education.

Policijos viršininkas 
savo kapitonams

Chicagos policijos virši
ninkas Allman šį antradienį 
sukvietė visus policijos ka
pitonus ir įsakė jiems imtis 
visų priemonių kovoti prieš 
gamblerius savo distriktuo- 
se. Jis kapitonams kalbė
jo:

“Nežinau iš kur jūs gau
nate sau įsakymus, bet pir
moje vietoje turite žinoti, 
kad aš esu šio departamen 
to viršininkas. Yra tikra, 
kad jūs negaunate mano 
įsakymų, kai savo distrik- 
luose leidžiate gambleriams 
vyrauti. Per paskutinius 
keletą mėnesių man teko 
suspenduoti 30-čiai dienų
keletą kapitonų už nevyk- 

įdymą mano Įsakymų.

l 'L>ra.uK<ta" Acme telephoto)

Laivyno Dieną prezidentas Rooseveltas kalba iš Bai- 
tųjų Rūmų. Jis pareiškė, kad Amerika pasiruošusi at
sakyti tuo pačiu į Hitlerio pradėtus šaudymus.

DARBUOJAMASI PERTAISYTI 
VANDENS UŽLIEJAMUS PATILČIUS

Chicagoj po geležinželiais 
yra daug mažesnių ir dides
nių patilčių. Iš jų apie 200 
po kiekvieno didesnio lie
taus užliejama ir tuo būdu 
sutrukdomas gatvėmis ju
dėjimais ne tik keleiviniams

fiko autoritetai. Bendruo
se susirinkimuose tariama
si, kad radus priemonių nu
sikratyti tais patilčių pot
vyniais. Gal kai kur reikės 
pačius geležinkelius aukš
čiau iškelti ir pertaisyti

Garbės Komisija:

J. M. Prelatas M. Krušas 
Kun. Dr. K. Rėklaitis, M.I.C. 
Kun. Ig. Albavičius 
Kun. J. Paškauskas 
Konsulas P. Daužvardis 
Jonas Brenza
Kun. P. Cinikas, M.I.C.

%
Vykdomoji Komisija:

Kun. A. Linkus, pirm.
Kun. A. Mažukna, M.I.C., rašt.
J. Čepulienė

Finansų Komisija:

Kun. J. Dambrauskas, M.I.C., 
pirm.

Kun. P. Cinikas, M.I.C., rašt.
P. Snarskienė 
A. f A., Kar. Raila 
V. šemetulskis 
V. Mozerienė
K. Sriubienė
P. Turskienė
P. Maskolaitis
K. šerpetis
M. Varkalienė
E. Samienė
P. Vaičekauskas
T. Stučinskienė
A. švilpauskienė
J. Žvirblis
K. Kantautas
M. Soržickas
A. Vaišvilienė
O Aleliunienė

“Draugo” Jubiliejinio Numerio 
Komisija:

L. šimutis
J. Pilipauskas
Kun. J. Prunskis

S. Pieža
E. Pajaujis

Pakvietimų Komisija:

C. Chesnul, pirm.

Kun. P. Cinikas, M.I.C.
C. Beacham

Svečių Priėmimo Komisija:

J. Mozeris
B. Kazanauskas
K. Paznokas
J. Juozaitis
E. Plekavičiutė

Dr. P. Atkočiūnas

Programos Komisija:
I '

Prof. A. Pocius

A. Leščinskienė
I r

Spaudos -Komisija:

I. Sakalas
S Pieža
Kun. K. Barauskas 

A. Czarnecki, K. G. • .
E. Uzemack

kilmingame bankiete sekma
dienį, lapkričio 16 d. naujai 
pertaisytoj ir padidintoj pa
rapijos salėj.

X A. Baltakis, Aušros J* 
Vartų parapijos ir Liet. Vy
čių Chicago apskrities cho
ro veiklus narys, vaidinto
jas, džiaugiasi susilaukęs 
dukrelės. Motina (buv. E.

( Nausėdaitė) ir duktė šv. 
Kryžiaus ligoninėj jaučiasi 
gerai. >

X Pranas Cižauskas žino
mas Chicago lietuvių veikė
jas tapo pirmas Lietuvių 
Kultūrinio Instituto, kurio 
vedėju yra prof. K. Pakš
tas, rėmėjas, paaukojęs $10.
LKI, kaip žinoma, užsimo- 
jęs daug didelių darbų, ku- « 
riems finansinė parama bū
tinai reikalinga. P. Čižaus- 
kas davė gražų pavyzdį.

automobiliams, bet sunkve- apačia einančias gatves.
Gal bus rasta kitų priemo
nių. Kol kas dar nežinoma.

Gana to, kad jei prade
dama tuo rimtai rūpinties. 
reikia tikėtis gerų sėkmių.'

žirniams ir gatvėkariams.
Šie patilčių (viaduktų) už

liejimai įvyksta dėl seniau 
buvusių valdybų neapdairu
mo. Kai geležinkeliams 
nurodyta skersai gat
vių iškelti geležinkelių bė- (
gius, nenustatytas jų iškeli- Vos išvaduotas

“Grįžkite į savo distriktus mo reikalingas aukštis. Po ■
ir darykite tai. kas jum.- bėgių iškėlimo paskiau kaip IS CJėlSTO 
čia yra sakoma. Jūs vyk- reikšta daryti patilčius, dau 
dykite ne kieno kito, t.ik ma giur gatvės reikšta per že- 
no įsakymas. Kovokite mai nuleisti, kad bėgių apa-
prieš gambleri-ie.

Jubiliejaus proga sveiki
name linkėdami daug lai
mės, ištvermės ir pasiseki
mo ateityje.

Žilevičiai.

Nuoširdžiai sveikiname 
Jubiliejaus proga.

Lithuanian Students of 
St. Charles Seminary.

Kuria šeimos židinį
Bruno Kulikauskas — He 

’en Nickels.
John Kubiliūnas — Rita 

Davies.
Bruno IT. Balcunas — 

M it a lene Koziol.
Joseph F. Ha-':- — Helen, 

Črybas.

čia būtų galima pravažiuo
ti aukštiems sunkvežimiams, 

j autobusams ir gatvėka- 
riams. Gatvių nuleidimas 
kai kur pasiekė vandens 
vamzdžių lygį. Ir štai per 
didelius lietus į tuos per gi
liai nuleistus patilčius su
bėga daug vandens ir ima 
laiko nubėgti vamzd- 

• žiais. Tuo būdu patilčiai 
! užliejami ir po lietaus per

Namuose, 807 McAree 
road, Waukegan, kilo gais
ras ir vos tik nežuvo 7 me
tų berniukas Keith Thomp
son. Namiškiai išbėgo lau
kan, o berniukas pasiliko 
troškinančiuose dūmuose 
pasiryžęs rasti ir išnešti ka
čiuką. Pašaliniai žmones 
įbėgo į Vidų ir berniuką iš
nešė. Jo kačiukas žuvo.

Paroliuotas plėšikas 
vėl pakliuvo

Iš kalėjimo paroliuotą 
plėšiką Frank Ciiismudy, 
38 m. amž., teisėjas Ilasten 
pavedė “grand jury” ir nu
statė 30,000 dol laidą, jei 
jis norėtų išsilaisvinti.

Praeitą savaitę jis sugau
tas jam apiplėšus paskolų 
oLsą, 2147 Logau bulv.

Darbas yra gražiausia vy
ro ypatybė. Tihamer Toth.

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

X Waukegano lietuvių vėl 
stambi auka. Waukegano lie 
tuviai susipratę ir sąmonin
gi žmonės. Per šv. Juozapo 
draugijos 40 metų jubilieji
nę šventę, spalių 19 d. Wau- 
kegano lietuviai suaukojo 
lietuviams tremtiniams $56.- 
57. Spalių 27 d. per Jon. Ja
kutį ir F. Bujanauską Lie
tuvai Gelbėti Fond^p gavo 
$78.75, šie pinigai buvo per 
prakalbas surinkti seniau.

(

mu

Congratulations on Tvven
ty Fifth Anniversary and 
sincere wishes for continu- 
ance of useful work for 
nation and humanity.

keletą valandų neprava-
Č ia pat i žiu°jami

Ateinantį antradienį, lap- j Dabar šia problema susi- 
kričio 4 d., Chicagoj įvyks- rūpino Chicago Motor klū- 
ta teisėjų rinkimai. Abia- bas, gatvėkarių linijos, sunk 
vi partijos smarkiai varžosi, i vežimių kompanijos ir tra-

CONRAD
Fotografas

Studija (rengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
do m ir ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
O* rantuotas.

ISvežto Jam 
P®
Cfaicago

co<\

420 W. 63rd Street
TeL: Biznio - ENGIewood 5883 

Rez.: - ENGIewood 5840

REMKITE 
SENĄ

LIKTU VIŲ 
W. KANTER. B*t. DRAU°A

MUTUAL LIQUOR GO.
4707 8. Halsted St 
Tet BOULEVARD 0014

DAUGIAU ŠVIESOS! GERESNE ŠVIESA!
MAŽESNES ELEKTROS BILOS!

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

"FLUORESCENT" ŠVIESOS 
NEABEJOTINAI APSIMOKA U2 SAVE

300,000 Klausosi!
Klausykis ir Tamsta!

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

Virtuvinė 
šviesa -

- $8.75, 
pilnai įrengta

Leiskite Mums Įrengti Gražius Moderniškus r‘FLUORESCENT” šviesos Įtaisy
mus Jūsų Namuose ar Jūsų Biznio Vietoje.

Specialūs Kainos Krautuvėms Ir Tavernams)

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

SU: •, • • • ... • •
• Kaimiečių Kapelija.

------------------------------------  • Florutė (Lakitutč) Balsiutė.
• Baronas Burbulis ir Jo Frentas 

------------------------------------------“Challis”.

Salfimieras Radio * UuHuo*“’M°’
• Dingusių Asmenų Paie&kojimas.

• Mūsų Gyvenimas, su Adv. Chas.Advertisers
6912 So. Western Ave. P. Kai.

• Pilietybės Pamokos.
Telephone: PROspect 4050

• Nasturtų Dainos.
“The Lithuanian Hour”

• Lietuviškas “Bara Dance”. 
Daily 10:00-11:00 A. M. • Jonas Perėdna.

X Cicero, šiandien Šv. An
tano lietuvių parapijos sa
lėje 8 vai. vak. kalbės žy
mus politikas dr. P. Vileišis 
ir kun. K. Barauskas Lietu
vos ir tremtinių reikalais. 
Kalbėtojai patieks paskuti- 
niausias žinias apie mūsų 
brolių tremtinių skaudžią 
dalią. Atsilankykite, nes iš
girsite tokių dalykų, kurių 
nesate niekur skaitę nė gir
dėję.

X Amerikos LJetuvių Ta
rybos vykdomasis komitetas 
pirmadienio vakarą Morri- 
son viešbutin buvo sušau
kęs veikėjų pasitarimą ak
tualiais tautos reikalais. Pa
sitarime dalyvavo: kun. dr. 
J. Končius, prof. K. Pakš
tas, dr. P. Grigaitis, dr. J. 
Vileišis, J. Hcrtmanavičius, 
St. Gabaliauskas, adv. A. O- 
lis, Miknžifitė, M. Vaidyla. 
Zimontas, adv. J. Grish ir 
L. šimutis.

X Šv. Kryžiaus lietuvių 
parapijos ' klebonijoje š. 
m. spalių 28 d. įvyko Kuni
gų Vienybės, Chicagos sky
riaus, susirinkimas, kuriam 
pirmininkavo kun. Paškaus
kas, o sekretoriavo kun. A. 
Linkus. Apie Kunigų Vieny
bės naujas pastangas, kad 
vėl būtų gauta pašalpa iŠ 
Amerikos episkopato Lietu
vos šelpimui, plačiai prane
šė kun. dr. Končius. Chica
gos ir jos apylinkių kunigai 
nutarė remti visomis išga
lėmis Lietuvių Dieną, ^uri 
įvyks lapkričio 1 d., kad kuo 
daugiausiai būtų surinkta

j aukų.

I X šv. Antano par., Cice- 
i ro, šiemet mini 30 metų su- 
I kaktį, kuri bus minima iš-

X Šv. Cecilijos draugija, 
No. Side, ateinantį šeštadie
nį šaukia nepaprastą narių 
susirinkimą reikale parapi
jos bazaro. Ši garbinga drau 
gija, visuomet stovėjus pir
moje vietoje parapijos rei
kalų rėmime, nori ir šiame 
bazare būti pirmoji.

X Lapkričio 9 d. Chicagoj 
įvyksta Vakarinių Valstybių 
draugijų, organizacijų kuo
pų, klubų atstovų svarbi 
konferencija Aušros Vartų 
parapijos salėj, 2 vai. po
piet. Visos katalikiškos dr- 
gijos turi atsiųsti atstovus. 
Jei kurios negavo kvietimo, 
taipgi prašomos išrinkti at
stovus.

X Anelei Digimaitei iš 
Marąuette Park su Juozu 
Urban iš So. Chicago vestu
vių varpai suskambės lapkr. 
15 d. Jaunasis yra šv. Juo
zapo choro narys.

X E. Samienės, žinomos 
veikėjos ir Federacijos Chi
cago apskrities sekretorės, 
dukrelei Elzbietai neužilgo 
suskambės vestuvių varpai. 
Prie vestuvių ruošiamasi 
visu stropumu.

X “Draugo” — dienraščio - *
jubiliejaus bankiete praeitą 
sekmadienį prie dviejų bu
fetų darbavos sekantieji 
Brighton Park veikėjai: F. 
Paukštis, J. Valskis, P. Vai
čekauskas, J. Zepaltis, J. Ki- 
sielis, F. Kilkus, R. Mila
šius, J. Brazauskas, A. Trak- 
šelis, F. Gubysta, L. Gubys- 
ta, Jr., A. Žvinakis, J. Ko
nčius, A. Geštautas. Iš West 
Side: C. Druktenis, V. J aukš 
tis, P. Jucius, D. Kamins
kas, A. Brazaitis, V. Saluš- 
ka, J. Balsevičius, E. Kar- 
lavičius ir k. Iš mergaičių: 
B. Motejaitytė, I. Samolytė, 
G. Kaminskaitė, S. Lauri- 
naitė. Iš Town of Lake: J. 
Lisauskas ir k.


