
4

'•i

K

V

DRAUGAS
Leidžia Lietuvių Katalikų Spaudos 

Draugija.
2334 So. Oakley Avė., Cliieago, Illinois

Telefonas Canal 8010-8011.

Vlenlntėlis tautlnfa lr tikybinės nUntles 
lietuvių dienraštis pasaulyje.

No. 227

RELIGIJA SOVIETUOSE

Sovietu Rusijoje nėra nė 
kokios religinės laisvės. Die
vas piktžodžiaujamas, tikin
tieji Dievą barbariškai per
sekiojami — kalinami, kan
kinami ir žudomi.

Taip pareiškia kun. Ed- 
mund A. Walsh, George- 
town universiteto, Washing- 
tone. viceprezidentas, plela- 
tas Fulton J. Sheen ir kun. 
Francis X. Talbot. S. J. Pir

8c a Coov

Naciai skuba 
Sevasfopolin

BERLYNAS, lapkričio 2 
d. — Vokietijos karo vado
vybė šiandie praneša, jog 
Krymo sostinė Simferopolis 
pateko Vokietijos ir Romu
nijos kariuomenių rankos- 
na. Nacių kariuomenė be su 
stojimo veržiasi Sevastopo- 

masis anie tai rašo ^Chicago lio linkui> kuris šiuo metu
Herald-American. o pastarie 
ji du — katalikiškam savai 
trašty America.

Kun. Walsh tarn kita sa
ko, kad J. A. Valstybių vy
riausybė liepsningai denun- 
cijuoja Vokietijos nacių ti-

bėra tik dvidešimt penkios 
mylios.

Specialus nacių komunika 
tas praneša, jog šiuo metu 
vokiečių rankose jau yra 
daugiau negu trys ketvirta 
daliai Krymo pusias: lio.

ranija ir aiškiai nutyli anie i .
toli didesne tiranija sov. Ru; Orlaivių atakos
sijoje. Tokia politinė takti
ka ateityje labai skandžiai 
gali atsiliepti į pačias J. A.
Valstybes.

ATEISTINE VALSTYBE 
Kun. F. X. Talbot, S. J., ta skaičius sovietų karo lai

cituoia ištrauka iš Gzovskio1 Vų.
rašinio vardu “Legalus So- .... . , .
vietų Rusijoje Bažnvčios Pirmieji nacių mechani- 
Stovis”, atspausdinto Ford- zu°tos kariuomenės dali- 
ham Lavv Revievv, 1939, sau niai- sakoma, jau perėję
šio mėn. Ten pareikšta: 

“Valstybės nuo bažnyčios
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BOLŠEVIKAI IŠGABENO IS 
LIETUVOS 2,000 MOKYTOJŲ
Lietuvoje denacionalizuoja ūkius,

Vakar ir šiandie Vokieti
jos aviacijos bombanešiai be 
perstojo bombarduoja Se
vastopolio tvirtoves ir uos
tą.

Sakoma, jog uoste sužalo

Yaltos kalnus.
Tačiau manoma, kad ru-

atškyrimas Sovietuose aktu gai Sevastopolį gins iki paolioi /4 oloiotvnn _ a*_•_ •_ 1___ a a___aliai reiškia, kad ateistinė 
valstybė visiškai nuslopina 
bažnvčią. Sovietų jstatvmai 
religijos klausimų yra vals-! Kovos prie Dono 
tybės autorizuoto ir palaikomo kovingojo ateizmo įsta-!. Nac”) Pranešima, skelbia,
tvmai. kuriais siekams iš-'Į°*‘Y® ,paC!“ Ialku. voklec.I,f 
n,ėsti reiieiis iš žmonių šir- ‘1 lt.al« kariuomenes pasis- 
džin ir minčių. . '■ tumejusios dar giliau Dono

“Jei Rusijoje tikėįimas i5 baseine, nežiūrint arsaus ru 
liks gvvas. už tai sovietų sų Pasipriešinimo.
valdovai neturės jokio kre
dito, kaip to neturėjo Ro
mos pagoniškieji valdovai 
už krikščionybės išlikimą”.

skutiniosios, • kad tuo būdu 
išgelbėtų savo laivyną.

Šiauriniam fronte, rusų 
pastangos pereiti Nevos

("Drauffas" Acme telephoto)

Rodoma sritis, pietvakariai nuo Islandij os, kur U. S. vienas karo laivas (naikin
tuvas) kovojo su submarinu, kitas — nuo submarino nukentėjo, o trečiasis — sub
marino torpeduotas ir nuskandintas. Pasta roji auka yra laivas Reuben James.

Vyčiai Amerikos lietuvių
ateitis - Pakštas

Konferencijoje dalyvavo gausiai atstovų

CHICAGO, ILL., lapkri
čio 2 d. — Pasak prof. Pak
što, Lietuvos Vyčių organi
zacija yra viso Amerikos 
lietuvių jaunimo ateitis.

Šį pareiškimą profesorius 
padarė savo kalboje Chica
gos Vyčių apskrities meti
nės konferencijos atsto
vams, kurių konferencija da

Lankėsi "Drauge
upę nepavykusios ir jiems pulk. ŽadeiklS

AMERIKOS KENTĖTOJAI
Jo Eminencija kardinolas 

Dougherty, Philadelphijos 
arkivyskupas, šventai Ritų 
(Apeigų) Kongregacijai pa 
siuntė Amerikos 111 kentė
tojų sąrašą. Siekiama juos 
visus beati’fikuoti. Prašoma, 
kad tuo reikalu būtų prade 
ta kanoniškoji procedūra.

Tarp tų kentėtojų yra ir 
kun. James Edwin Coyle, 
kurį vienas fanatikas klani- 
tų vadas 1921 metais per
šovė. Kun. Coyle buvo kata 
likų parapijos klebonas Bir- 
minghame, Ala., Ku Klux 
klano lizde. Klebonas sutuo 
kė su kataliku to fanatiko 
perėjusią Katalikų Bažny
čion dukterį. Praėjus valan 
dai fanatikas nuėjo į klebo 
niją ir tenai kleboną peršo-’ 
vė. ’ ”

Kas įdomiausia, kad pat
rauktą tą žmogžudį tieson 
teismas išlaisvino.

•

KITOKS BUS PASAULIS
Prezidento Roosevelto 

žmona praeitą savaitė kalbė 
jo vienam susirinkime Chi 
cagoj. Ji yra energinga ir 
nepaprastai veikli moteris. 
Ji sakė, nuo pačių amerikie 
čių priklauso įrodymas, kad 
demokratinė valdžios forma 
yra nepalyginamai geresnė

padaryta dideli nuostoliai. 
Vokiečių armotos apšaudė 
Leningrado tvirtoves ir ru
sų laivyno bazę Kronstadtą.

Draudžia prekiauti 
su Amerika

SHANGHAJUS, lapkričio 
2 d. — Tokijo šiandie antrą 
jį kartą įspėjo Shanghajaus 
japonus pramonininkus ir 
prekybininkus nutraukti bet 
kokią prekybą su Jungtinių 
Valstybių firmomis.

Manoma, jog šį kartą įs
pėta sąryšyj su pranešimais 
kad japonai prekybininkai 
darą milžinišką pelną pre
kiaudami nelegaliu būdu.

CHICAGO, ILL., lapkri
čio 2 d. — Vakar “Draugo” 
redakcijoje lankėsi is Wa- 
shingtono atvykęs Lietuvos 
ministeris Jungtinėms Vals- 
tubėms pulk. Povilas Žadei- 
kis, kuris šiomis dienomis 
vėl grįžta Washingtonan.

už kitas visas valdžios for
mas.

Mrs. Roosevelt toliau pa
reiškė, kad America rivali- 
zuos su fašistais — stengsis 
iškelti visiškai naują * san
tvarką pasauly. Anot jos, už 
kelerių metu pasaulis bus 
visiškai kitokis. Jei būsime 
gyvi, matysime kitokią san 
tvarką.

“Mes visi turime darbuo
tis grąžinti laisvę pasau
liui” sakė Mrs. Roosevelt. 
“Mūsų visų prievolė to sie
kiant aukotis dvasiniai ir 
medžiaginiai”. «

Amerika mus 
puolė - Hitleris

BERLYNAS, lapkričio 2 
d. — Vakar naktį Hitleris 
pareiškė, jog šiauriniam At 
lante Jungtinės Valstybės 
“užpuolė Vokietiją”.

Kartu su pareiškimu, kad 
Jungtinės Valstybės pirmo
sios paleido šūvį formaliai 
užginčijama vokiečių planai 
padalinti Pietų Ameriką ir 
panaikinti pasaulyje esamą
sias religijas.

Savo pareiškime naciai 
pabrėžė, jog Amerikos des- 
trojeriai Greer ir Kearney 
pirmieji apšaudė vokiečių 
submarinus ir tuo būdu 
Amerika pirmoji puolusi Vo 
kietiją.

lyvavo virš 40.
Be organizacijos atstovų 

konferencijoje dalyvavo 
skaitlingai žymesnieji Chica 
gos ir apylinkės lietuviai 
profesionalai ir biznieriai.

Keikia modernizuoti
Konferencijoje svarbiau

siuoju kalbėtoju buvo kun. 
Julian Grinius, kuris Kuni- 

' gų Vienybės, Chicagos dis- 
trikto paskirtas rūpintis jau 
mmo reikalais.

Savo kalboje kun. Grinius 
pabrėžė, kad jaunieji turė
tų vykdyti visą savo veiki
mą senesniųjų nustatytais 
principais, pasinaudoti se
nesniųjų nustatytomis idėje 
mis jas modernizuojant. Pa 
sak kun. Griniaus, jaunie
siems svarbu ir būtina daly 
vauti ne tik savo veikime, 
bet ir savo senesniųjų orga 
nizacijose ir centruose.

Gausūs sveikinimai
Konferencijai telegramo

mis prisiųsta gausiai sveiki 
nimų iš paskyrų asmenų ir 
iš organizacijų.

Dienos prezidiumą sudarė 
J. Petraitis, pirm, J. Vyš
niauskas ir D. Varnas, vice- 
pirm.; A. Šiaučiūnaitė ir 
Bmožytė — sekretorės.

| Popietinė sesijoj kalbą pa 
sakė jaunimo klausimu kun. 
J. Dambrauskas. Kun gų 

1 konferencijoje dalyvavo 
virš dešims.

Nauji pakeitimai 
raudonosios armi
jos vadovybėje

NEW YORKAS, lapkričio 
2 d. — Anglijos radio šian
die paskelbė, jog Stalinas 
padaręs naujus pakeitimus 
Rusijos karo vadovyoėje. 
Maskvos apsaugai gen. Gre- 
goijų Žukovą pakeitė mar
šalas B. M. šapošnikovas.

šapošnikovas yra raudo
nosios armijos generalinio1 
štabo viršininkas ir artimas! 
Stalino draugas. Ji3 taip1 
pat buvo aukštu karininku 
caristinės Rusijos kariuo
menėje.

KUIBISEVAS, lapkričio 
2 d. —Rusų pranešimai skel 
bia, kad Tūlos fronte raudo 
noji armija pasitraukusi į 
naujas pozicijas, bet pažy
mi, kad vokiečiai žygiuoją 
pirmyn per savųjų kareivių 
lavonų kalnus.

Maskvos vakariniam fron 
te vokiečiai buvę priversti 
pasitraukti ir jiems padary 
ta žymių nuostolių.
Sulaikė atakas

Rusai taip pat skelbia, 
jog sulaikytos atakos prie 
Volokolamsko ir Leningra
do.

Dvi vokiečių atakos ant 
Tūlos, kuriose panaudota 
bombanešiai, tankai ir me
chanizuotoji kariuomenė, at 
muštos ir vokiečiams pada
ryta nuostolių.

Dalinai debesuota nepas
tovūs vėjai.

Saulė teka 6:24 vai., sau
lė leidžias 4:43 vai.

LONDONAS, lapkričio 2 
d. — Anglijos orlaiviams 
atakuojant Vokietijos ir 
okupuotųjų teritorijų mies
tus, vokiečių bombanešiai 
pravedė atakas Londone, Li 
verpooly ir kituose Angli
jos miestuose.

Ataka ant Londono,, pir
moji į tris mėnesius; buvo 
silpna ir palietė tik dvi sos 
tinęs dalis.

LONDONAS, lapkričio 2 
d. — Londono laikraštis 

i Sunday Dispatch pranešime 
| iš Maskvos skelbia, jog 65 
mylios į šiaurę aut. Maskvos 
vyksta kruvinos kovos už 
Kalinino nuosavybę.

Pranešime pažymima, jog 
Kalinino priemiesčiuose siau 
čią milžiniški gaisrai. Rau
donoji armija pravedusi mil 
žiniškas kontratakas, kad 
kad atsiimtų miestą iš vo
kiečių.

pramonę
V

Dr. Prano Ancevičiaus 
Radiograma

<Šį pranešimą dedame iš
tisai kaip jis mums prisiųs
tas. Kadangi jis prisiųstas 
iš Berlyno todėl savo skai
tytojams patariame jį skal
yti kritiškai. Red.)

BERLYNAS, lapkričio 2 
d. — Lapkričio 6 dieną su
kanka 24 metinės bolševikų 
revoliucijos. Maskva kasmet 
jas atžymėdavo kaip etapą 
besiartinančios tarptautinės 
proleratų revoliucijos. Ta 
proga bolševikų partijos cen 
tralinis komitetas leisdavo 
šūkius su grūmojimais ka
pitalistiniam pasauliui su 
kvietimu proletarijatui sek
ti Maskvą ir įvesti sovieti
nę tvarką. Dar pernai išleis 
tuose obalsiuose smarkiai 
pulta Amerikos ir Anglijos 
plutokratija kaip šio karo 
kurstytoja ir kaltininkė. Vi 
sai kitą giesmelę užgiedojo 
Stalinas šiandien paskelb
tuose centralinio komiteto 
šūkiuose. Nei žodelio apie 
plutokratiją ir pasaulinę re 
voliuciją, nei žodžio apie ko 
minterną ir kapitalizmo iš
naudojamą proletarijatą. 
Bolševizmo sunaikinimo iš
vakarėse Stalinas nieko gu
dresnio nesurado pasauliui 
pasakyti kaip pruiminti ca 
ro skelbtąją slavų tautų vie 
nybę, karo sąjungą su kara 
liškaja Anglija ir kapitalis 
tinės Amerikos pagalba. 
Tuose anti-bolševikuose šū
kiuose iš seno stiliaus tepa- 
likęs grąsinimas Pabaltijo 
kraštams sugrįsti vėl.
Kursai ūkininkams

Kauno žiniomis Lietuvos 
žemės ūkis pamažu atsitie
sia. Žemės ūkio rūmai vėl 
pradėjo leisti ūkininkams 
ūkio darbų kalendorių kurio 
spausdinama 350,000. Sta
tistikos reikalams atgaivin 
ti žemės ūkio koresponden
tai. Vilniuje, Kaune ir kitur 
organizuojama žemės ūkio 
žiemos kursai jauniesiems 
ūkininkams. Mineralinių tra 
šu šiemet ūkininkai negavo 
dėl transporto sąlygų.

Pamažu atkunta pramo
nė ir jau denacionalizuota 
prekyba. Kauener Zeitung 
teigimu Vilnius būsiąs kai
lių pramonės ir prekybos 
centras rytuose. Kooperaty
vas Kailis Vilniuj suorgani
zavo naujas dirbtuves kur 
dirba jau 600 darbininkų. 
Miestuose steigiasi privati
nės krautuvės. Vilniuj jau 
pradėjo veikti per 150, Kau 
ne per 100.
Kultūros nuostoliai

Didžiausią žalą Lietuvos 
kultūrai bolševikai padarė 
išveždami labai daug mok y 
tojų, būtent apie 2,000. Tai 
spragai pataisyti buvo Su
organizuota eilė trumplai-

kių kursų. Atrodo, kad mo
kslas visose mokyklose, iš
skyrus pirmus semestrus 
aukštųjų mokyklų, vyksta 
normaliai. Vilniaus pedago
giniam institute dėstoma 
kaip specialus dalykas vo
kiečių kalba, kurios mokos, 
Kauener Zeitung teiginiu, 
apie 40% studentų. Prie in
stituto veikia moky 
specializavimosi kurs. 
Kaune atidarytas pedagogi 
nis muziejus.

Suaugusių švietimas per 
organizuotas ir ateity bus 
tik profesinis suaugusių 
švietimas. Jau veikia steno
grafijos, mašinraščio iv bu
halterijos kursai. Bevalant 
bibliotekas nuo bolševikų 
agitacinio šlamšto, nerasta 
labai daug vertingu knygų, 
kurių dalis sunaikintą, da
lis išgabenta Rusijon. Kau
ne veikia Kudirkos vardo 
biblioteka su 4 skyriais. 
Sportas Lietuvoj

Sporto sąjūdyje veikia 
Perkūnas, L. G. S.., L F. L.- 
S. ir Kovas. Vyksta futbolo 
pirmenybės. Eina krepšinio 
rudens turnyras. BiauHškas 
Jankūnas pasiekė naują Lie 
tuvos rekordą kamuolio stū 
mime, išstumdamas 24.7 me 
trus, o buvo 23.71 metro. 
Lietuviai Karelijoj

Lietuvoj vykdoma žiemos 
pagalba reicho winterhilf- 
siverke pavyzdžiu. Jos tiks
las šelpti karo ir bolševikų 
teroro aukas. Kauener Zei
tung paskelbė Kauno mies
to ir srities komisaro Cra- 
mer įsakymą, kuriuo drau
džiama arijams palaikyti su 
Vilijampolės Gette apgyven 
dintais žydais bet kuriuos 
ryšius. Suomių užimtoj Ka
relijoj rasta ir bolševikų ten 
nutremtų lietuvių, kurie da 
bar yra Helsinky ir netru- 
'kus grįš Lietuvon. Iš vokie
čių nelaisvės pamažu grįžta 
lietuviai buvę Raudonojoj 
Armijoj, šiauliuosna nese
niai vėl grįžo 144 belaisviai, 
kuriais rūpinasi Lietuvos 
Raudonasis Kryžius. 
Lietuvos spauda

Šiandien pirmą kartą te
ko telefonu kalbėti su Kau
no dienraščio “Į Laisvę” re 
daktorium Butėnu. Dabar 

i vyriausiu laikraščio redak- 
įtorium yra poetas žlnbvs 
| alias Žengė. Daroma žy; 
kad “Į Laisvę” turėtų sa'. 
korespondentą Berlyne. Fe
licijos Bortkevičienės ir bu 
vusio “Lietuvos Žinių” re
dakcijos nario agronomo 
Valucko, Smetonos laikais 
nuteisto mirti, o bolševikų 
laikais kalinto iki ių išviji
mo, straipsniai Amerikos 
lietuvių spaudai apie bolše- 

i vikų karą Lietuvoj pasiųsti 
paštu.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas

_
Lk

Sv. Jurgio Parapija, Shenandoah, Pa., 
Iškilmingai Atšventė Auksini Jubiliejų

50 Metų Jubiliejus Atšvęstas Iškilmingomis Šventomis 
Mišiomis, Dalyvaujant Vietiniams ir Atsilankiusiems 
Bažnyčios Dignitarams ir Svečiams.

Shenandoah, Pa. — Spa-i 
lio 26 d., Kristaus Kara
liaus šventėjeį įvyko nepap
rastai džiaugsmingas, isto
riškas paminėjimas Shenan
doah mieste. Ir buvo kuo 
džiaugtis, nes vietiniai lie
tuviai atšventė retą įvykį 
tarp Amerikos lietuvių para
pijų — savo bažnyčios 50 
m. jubiliejų.

Šios iškilmės įvyko šv., 
Jurgio par. bažnyčioj, vie
noj didžiausių ir gražiausių 
lietuvių bažnyčių Ameriko
je ir atsižymėjo visais at
žvilgiais: pamaldų iškilmin
gumu, bažnyčios, o ypatin
gai altorių, puošnumu, vieti
nių ir atsilankusiųjų svečių 
gausumu ir parapijonų skait- 
lingumu.

Iškilmingas jubiliejines 
šv. Mišias celebravo kun. J. 
Cepukaitis, iš Philadelphia, 
paminėjimui parap. 50 m. 
gyvavimo. Jam atsistavo 
kun. Juoz. J. Šukevičius iš 
Ta ,;riqua kaipo dijakonas ir 
kuxi. Juoz. C. Gaudinskas iš 
New Philadelphia kaipo sub- 
dijakonas. Visi trys yra 
gimę Shenandoah mieste ir 
krikštyti Šv. Jurgio bažny
čioje. Šiose pamaldose tik
rai atspindėjo Katalikų 
Bažnyčios ceremonijų gra
žumas ir įspūdingumas, nes 
šv. Mišių auka prie aukso 
spalvose paskendusio alto
riaus, kunigų aukso spalvio 
rūbai, ir iškilminga nuo
taika tikrai teikė dalyviams 
žavinantį reginį. Daug 
gražumo iškilmėms suteikė 
taipgi mokyklos vaikučių 
pasipuošimas geltonomis gė
lėmis ir kaspinėliais, jų ėji
mas prie Šv. Komunijos ir

gražus giedojimas pritai
kintų giesmių laike šv. Mi
šių. Čia tai buvo nuopel
nas vietinių Šv. Kazimiero 
seselių, kurios taip atsida
vusios darbuojasi mūsų para
pijoje po vadovyste malonios 
ir pasiaukojančios viršinin
kės, seselės M. Mechtildos.

Sanktuarijoj laike šv. Mi 
šių buvo taipgi didž. gerb. 
prel. Heir, V. F., iš Potts- 
ville, kuris kaipo garbės 
svečias atstovavo Jo Emi
nenciją Dennis kardinolą 
Dougherty; kun. I. F. Va- 
lančiūnas iš Šv. Kazimiero 
par., Philadelphia; kun. C.
J. Klevensas iš Šv. Pran
ciškaus Asyž. par., Miners- 
ville; kun. C. V. O’Brien iš 
Apreiškimo par., Shenan
doah; kun. Pijus C. Česna 
iš Šv. Juozapo par., Maha- 
noy City; kun. J. Zmich ir 
kun. F. J. Luszczak iš Šv. 
Stanislovo par., Shenan
doah; ir kun. K. A. Batu- 
tis, kun. J. Degutis ir kun.
K. Gečys, Šv. Jurgio para
pijos asistentai. Smilkintojo 
(thurifier) patarnavimą at

liko Tomas Shockites, o iš
kilmėms rūpestingai vado
vavo kleb. kun. J. A. Ka
ralius.

Beje, į iškilmes puvo at
vykę ii( motina M. Con- 

cepta — viršininkė iš Phi
ladelphia, seselė M. Gene 
vievė — viršininkė iš Mt. 
Carmel, seselė M. Christina 
iš Philadelphia ir seselė M. 
Vivian iš Minersville. Visos 
yra gimusios Shenandoah 
mieste. Dalyvavo gausiai 
ir vietinė dvasiškija.

Pritaikintą pamokslą 
šioms iškilmėms pasakė

Kun. J. A. Karalius, daug nusipelnęs Amerikos lietu
viams, ypatingai Shenandoah, jubiliatės parapijos klebonas.

kun. Kaz. Gečys, neseniai 
atvykęs iš Lietuvos, ir prie 
šios progos nuoširdžiai pa 
sveikino parapijiečius ir jų 
vadus už parapijos užlaiky
mą sunkiose apystovose per 
pusę šimtmečio.

Pasibaigus šv. Mišioms 
prel. Heir perskaitė laišką 
prisiųstą Apaštališko Dele
gato Arkiv. Amleto Cicog- 
nani ir taipgi sveikinimą 
nuo kard. Dougherty. Abu 
nuoširdžiai sveikino parapi
jiečius ir kunigus už ištiki
mybę ir suteikė savo palai
minimą.

Pirmadienį, spalio 20 d. 
buvo laikomos iškilmingos 
gedulo pamaldos už mirų 
šiųjų parapijiečių sielas, o 
spalio 28 d. už Šv. Jurgio 
parap. buvusius klebonus: 
kun. A. Stulpinską, kun. P. 
Abromaitį ir kun. S. Pau 
tienių. Gana daug žmonių 
atsilankė į šias pamaldas.

Parapijos Auksinio Jubi 
lie j aus bankietas įvyks lap
kričio 16 d., ' Brandonvilie 
Country Club ir tikimasi, 
kad ir tada parapijiečiai 
gražiai pasirodys.

Vs.

Sv. Jurgio parapijai 55 metai
jau mirusius klebonus: kun 
Krasnicką, kun. Vizgirdą ir 
kun. Juozą Kasakaitį, taipgi 
už mirusius steigėjus ir na
rius, o galutinai už visą pa
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Šv. Jurgio lietuvių parapijos, Shenandoah, Pa., gra
žioji, gotiško stiliaus bažnyčia.

Rochester, New York. —
Laikas bėga nepaprastu grei 
tumu. Štai, jau suėjo 35 me
tai nuo tos dienos, kaip šv.
Petro ir Povilo draugijos i- 
niciatyva buvo padėti pa
matai įsteigti šioje koloni
joje parapiją. Iš mažo grū- ' 
delio išaugo didelis medis,: 
toji milžiniška veikiančioji 
jėga, kuri laiko vienybėje 
ir auklėja katalikiškoje dva
sioje šio miesto lietuvių tau-1 
tos išeiviją.

Istorinė diena įvyko spa
lių 19 d. Šv. Mišias laikė 
pats klebonas kun. Jonas .
M. Bakšys. Kadangi buvo 
misijų sekmadienis, todėl |t
šv. Mišios buvo laikomos 
prieš išstatytą Švč. Sakra
mentą. Prieš pamaldas vi
sos draugystės: Sodalicijos, 
šv. Panos Marijos, moterų,
ŠŠ. Petro ir Povilo, šv. Jur
gio Kareivių su savo, Ame
rikos ir Lietuvos vėliavomis 
suėjo į bažnyčią. Draugi
joms einant į bažnyčią, cho
ras, vadovystėj Izabelės Ro- 
vaitės,. giedojo “Dievas mū
sų prieglauda ir tvirtybė.”
Įėjus į bažnyčią į akis puo
lė nepaprastai gražus didžio
jo altoriaus gėlėmis išpuo
šimas. Išganytojo sostas bu 
vo papuoštas auksu.

Po Mišių šv. Evangelijos, ___
, , . v- ."J,,, 1 GYDYTOJAS m CHIRURGAS
klebonas paprašė žmonių ( Bw> g:3e_e^
pasimelsti už pirmutinius t 750 West 35tb Street

CONRAD
Fotografas

Studija Jrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis lr Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Oarantuotas.

420 W. 63rd Street
Tel. Biznio - ENGletvood 6888 

Rez.: • ENGlewood 5840

rapiją prašant Dievo malo- papuošus altorius per pa- Jeigu aš būsiu kunigas, 
nių ir ateityje dirbti gražų maldas, o seserims Pranciš- savo gyvenimą paaukosiu
darbą Dievo garbei ir Tė
vynės meilei. Tai dienai pri
taikintą pamokslą pasakė 
svečias kun. dr. Juozas Pau- 
liukonis, MIC., einantis kle
bono pareigas Niagara Falls,' f 
n. y., lietuvių parapijoj. Bukite malonus

Pasibaigus pamaldoms su
giedotas Tautos himnas.
Jubiliejinė
bankietas

vakarienė —

Vakare jau prieš 6 vai. 
svetainė buvo perpildyta 
svečiais. Nuotaika graži, 
tikrai šventiška. Programa 
trumpa: keletas kalbėtojų, 
tarpe kurių svečiai kunigas 
Stauder, klebonas kaimyni
nės vokiečių parapijos, ir j 
Juozas B. Laučka, laikraš
čio “Amerika” redaktorius.

Programai pasibaigus bu
vo šokiai abiejose svetainė
se. Viršutinėje griežė orkes
trą vadovystėj Zenono Pta- 
šinsko, susidedanti iš 15 mu
zikantų. Girdėjau, toji or
kestrą savo darbą aukojo 
parapijai.

Nuoširdus dėkingumas 
priklauso parapijos komite
tui už surengirpų bankieto, 
ypatingai moterims, kurios 
taip sunkiai dirbo gaminda
mos valgius; vyrams, kurie 
sunkiai dirbo patarnauda
mi prie bufeto. Negalima 
pamiršti ir sodaliečių, ku
rios sukėlė skambučių, kad

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKTŲ GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Snvirt 20 metų praktikavimo aklų 
taisyme lr gydyme 

GERAI PRITAIKINTI AKINTAI 
pataisys kreivas akis, trumparegystę
ir tollregystf;
palengvins aklų Įtempimų, praiallni 
galvos skaudfijimų. svaigimų lr aklų 
kartų.

MODERNIAKIAUS1, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BCDAI

Speciale atyda atkreipiama 1 valkų
-kis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 

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

Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. Ashland Ave.
TeL YARDS 1378

kietėms už gražų artistišką jaunuoliams, — sakydavo 
altorių papuošimą. kun. J. Bosko dar jaunuoliu

Vyturys S hudamas.

SAVO AKIMS!
Tik viena pora »Klų vnu.ui <> 
venlmul. Saugokit laa lplsdam: 
HkkAmlnuotl Jus modeml»klauM« 
metodą. kuria r.agllme mnk.u. 

gali imtMlrH
«Z METAI PATYRIMO 

orlrtūkimo akinio, kurie itaialln* 
visa aklo Itvenplma

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

OPTO.M ETRI ŠTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
IVlefonaa CANAL 0523 — Chicago 

OFISO VALANDOS
Kaedlen >•00 a m. iki 8.30 p. m 

TreC lr šeftt- 9:80 a m. Ikiu m

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mingai už 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3409 S. Halsted St.
DĖL RADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:

YARDS 3088

ADVOKATAI

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINĖJA 
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.

VVHITNEY E. TARUTIS 
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
3133 SO. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo l-mos iki 8-toe

vhj vak
Tel. CALumet 6877 

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

REZIDENCIJA: —
814tt SO. HALSTED ST.

Tel.: Victory 28711

5

Tel. PROspect 3525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Ave.
Chicago, HL A

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. P. ATKOČIŪNAS

A A NTTT flT A fl

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet. 
Telefonas; CIOero 4278

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

OflM toL oa>»i na
Ofiso Tai.! 2—< h 7—■ 
TrsėtadleaUla pagal satarti.

Tel. YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12 

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

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau.

3343 So. Halsted Street

TsL YARda na

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Strsat•

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

Telpfofnae: HKMtnek 84M8

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTO J A8 IB CHIRURGĄ 8 

6757 8o. Western Ave.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 8! Vak. 7 Iki * 

Nedaliomis pagal sutarti

AMERIKOS LlElUVtŲ DAKTARŲ UKAU'OIJOS NARIAI ’ Telefonas CANal 4796

Res 6968 Se. Talman Ava.
Rea. TaL GROvehiU 0617 
Office toL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS

VaL: 2—4 ir 7—8 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomia susitariu
2423 W. Marąuette Road

BR. STRIK0L1S
PHYSICIAN AND BURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

N no 2 iki 4 ir ono 6 iki 8 vai vak 
Nedėliomia pagal sutarti. 

Office taL YARda 4787 
Namu tel. PROapect 1930
T«L YARda 6981. 
Res.: KENvood 6107

DR. A. J. BERTASH

fei OANal 6189

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS BB CHIRURGAS
2201 Weat Cermak Rd. 

velandne I—3 popiet ir 7 -8 »
REZIDENCIJA:

6631 S. CaHfornia Ave. 
Telefonas REPnblic 7868

DR. PETER J. BARTKUS
GYDVTOJAS IB 0HIRURGA8 

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

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

Res. telefonan SEEley 0434.

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

. DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGĄ? 

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1-3 ir 6-8:30 P. M., 
šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet, 

TrcČiadicntaia pagal sutartį.

TsL OANal 0867
Rea tai.: PROapect <WUI

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB OHIRUROAS
1821 So. Halsted Street 

Baddentija: 6600 So. Artaalan Ar 
VALANDOS: H v. ryto iki S papis

8 iU 8 vaL vskaaa

TsL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat h* 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

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

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR OHIRUROAS 
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir šuo 7—9 vakan 

Taipgi pagal sutartį.
OflM

Tel. CANal 5969

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
2155 West Cermak Boad 

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 Iki 8:30 ▼. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 8. YVestern Ave.

TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 6 po piet kasdien

y

OflM TaL:
VTBglnia 1886

DU RAČKUS
GYDYTOJAS EB CHIRURGĄ? 

1853 Wm8 35th Street
LIGONIUS PRIIMA,
Knadiso ano 2:00 iki 8:00 «ai 
Tretftad. Ir Hekmad. tik susitariu*.

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave.

(2-troe lubos)
TsL MIDiray 8880 Chicago, Ui

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS 
4631 So. Ashland Ave. 

Tai. TARds 0994 
Rez. Tel. KENvned 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dieną

TELEFONAI:
Office: HEMIock 5524 
EMERGENCY: call MIDw«y 0001 
Rea.: HEMIock 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2408 West 63rd Street
V J
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MOTINA, TAVO VARDAS - MEILĖ IR KANČIA
Pro mūsų namą šalygat-1 siėmė su savimi. Ne ką tu

viu slinko moterėlė. Atrodė: riu, bet taip dabar norėčiau
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Pirmadienis, lapkr. 3, 1941

MOTINA

AUKLĖTOJA

ji suvargusi ir susirūpinusi.

— Tai kur gi. eini? — 
sustabdęs paklausiau. Atsi
grįžo, priėjo prie tvorelės, 
abiems rankomis įsitvėrė 
geležinių tvoros virbų, jos 
akys buvo ašarų pilnos ir 
lūpos drebėjo, kaip žmo
gaus, kur visas jėgas įteim 
pęs turi laikytis, kad nepra
dėtų raudoti.

— Ir pati nežinau kur ei
nu, — ji patarė. — Sūnus 
neseniai armijon išvažiavo. 
Kur tik nepasisuku, visur jį 
prisimenu — čia jo drabu
žiai, čia jo daiktai, čia jis 
sėdėdavo . . . Kai reikėjo iš
eiti — apsikabino mane, pa
bučiavo ir pratarė. “Ne
verk.” Išeidamas dar nu
pirko man aisbaksį Jis vis 
būdavo kiek uždiiba, man 
atneša . . .

— Kaip gi dabar gyvensi, 
gal “relyfas” padės?

H

jam nusiųsti nors du dole
rius. Mamos jam ten nėra, 
iš kur gi jis gau3, kai rei
kės.

— Lauki jo sugrįžtant?
— Rodos net kvepia nuo 

tos šalies. Ir tą kraštą kur 
jisai yra peržegnoju. Kai 
sėdo jisai paskutinį kartą 
gatvėkarin, užšalau kaip le
das. Gal būčiau parvirtus, 
jei duktė nebūtų prilai
kiusi.

Senutė alkūnėmis visiškai 
pasirėmė ant tvorelės ir pri
siminė:

— Buvau vakar pas dak- 
J tarą. Sako — perdaug su
sinervavus. Liepia “kvait,” 
ramiai laikytis. Negaliu.

Į Negaliu širdies sulaikyti, 
į Neturiu čia nei seserų, tik 
vienam Dievui nueinu baž- 
nytėlėn pasiskųsti. Regis
lengviau tada.

Senutė sujudėjo, vėl pra
dėjo slinkti šalygat, iu, sa- 

— Nenoriu. Eisiu darbo ’ kė eis ieškoti pažįstamos, 
kuri sūnui laišką parašytų, 
pagelbėtų persiųsti tuos du 
dolerius, ką jam sutaupė. 
Jos akys buvo pilnos ašarų 
ir lūpos tebevirpėjo

ieškoti. Savo paties uždirb
ta duoną mielesnė. Galečia 
kitur pas savuosius persi
kelti, bet ir sūnus išvažiuo
damas pasakė: “Neišeik, 
mama, jei gyvas pasiliksiu, 
žinosiu kur pareit. Mama, 
aš tau atsiųsiu ką gausiu 
kariuomenėje.”

— O motina, tavo vardas 
— meilė ir kančia. Tu ap
verki kiekvieną rūpestį ir 
tik tavoji mirtis bu3 pirmas

Dabar gi jis išvažiuoda- šeimos rūpestis, Kurs be 
mas ką tik turėjo man pa- tavęs bus apverktas.
liko. Tik tris dolerius pa- K. J. Prunskis.

1$ PIETŲ AMERIKOS MOTERŲ VEIKIMO
Šiais metais Argentinos 

Liet. Mergaičių ir Moterų 
draugija mini savo dešimt
metį. 1941 m. kelių sąmo
ningų lietuvaičių ir kun. Ja- 
nilionio pastangomis buvo 
įkurta Argentinos Liet. Mer 
gaičių Globos draugija. Tuo 
metu mergaičių globa Pietų 
Amerikoj buvo gyvas reika
las. Mūsų išeivija čia buvo 
dar jauna, neorganizuota. 
Darbo ir pragyvenimo sąly
gos sunkios. Nemokančius 
kalbos išeivius lengvai ap- 
gaudavo piktos valios žmo
nės, tarnybos pažadais išvi
liodavo paskutinius jų ske-

tikus. Mergaitėms buvo dar 
pavojus patekti į “baltųjų 
vergių” pirklių rankas. Juk 
buvo žinių, kad kai kurios 
mergaitės, iškeliavusios iš 
Lietuvos į P. Ameriką, atsi
dūrė Afrikoje, Palestinoje 
ar kur kitur. Tų pirklių ar 
jų agentų buvo ir Argenti
noje. Bet ir be to kiekvie
na išeivė, kol išmoksta sve 
timą kalbą ir susiranda tin
kamą darbą, turi sunkiai 
kovoti už savo būvį. Rci 
kėjo suburti lietuvaites sa
vitarpiai pagalbai. A. I.. 
Mergaičių Globos dr-jos tik
slas buvo teikti lietuvėms

MostMIDDLEAGEWoraen
38-52 Years 

.Suffer Distress At This Time!

If this period In a woman’s life 
makes you eranky, restless, 
nervous, irritable, tired, blue at 
times, suffer weakness, dizzi- 
ness, hot flashes, distress of 
"irregularities”—

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

U\

to go smiling thru trying “mid- 
dle age.”

Taken regularly—Lydia 
Pin’;hrm’s Compound helps 
bu., d i.p resistance to such an- 
no; ng symptoms that may be- 
tray your age faster than any- 
thing. Also very effective for 
younger women to relieve 
monthly eramps. Follow label 
directions. WORTH TRYING1

Mūsų

i) « A C U A S------

Moterys IL

PRAŠOME Į 

MŪSŲ 

VIRTUVĘ

įBp , v
(■•UI.u

mergaitėms ir moterims vi
sokeriopos paramos — mo
ralinės, socialinės ir kultū
rinės.

Viena iš lengviausiai pa
naudojamų išeivijoj priemo
nių yra įvairūs parengimai: 
popiečiai, piknikai, vakarai 
irkt. Ir jų reikšmė išeivijoj 
didesnė negu tėvynėje. Vi
sos tos pramogos suartina 
žmones, kultūrina, ugdo me
nines jėgas, žadina tautinį 
jausmą ir, pagaliau, duoda 
pajamų. A. L. Mergaičių 
Globos dr-ja be susirinki
mų, kurie kartais taip pat 
buvo su linksmąja dalimi, 
kasmet surengdavo kelias 
didesnes pramogas. Gautas 
pelnas buvo naudojamas 
mergaitėms ir moterims su
šelpti. Ieškančios darbo, 
mergaitės buvo apgyven
dinamos Lietuvių Namuose, 
kur tuo metu dirbo pirmoji 
dr-jos pirmininkė p. J. Zub- 
kevičiutė (Povilonienė).

Dr-jos rėmėjų tarpe buvo 
ir vyrų, bet ir pašalpa pasi
naudodavo kartais visi jos 
reikalingi, neskiriant lyties. 
Sakysim, dr-ja kartą suren
gė kūčias bedarbiams ir ke
lis kartus siuntė drabužių į 
Naująjį Uostą, kur gyveno 
daug bedarbių ir benamių 
žmonių.

Veikimas buvo grindžia
mas tautybe ir katalikybe. 
Gražiai organizuotos, su 
Vilniaus Aušros Vartų Gai- 
’estingosios Motinos vėliava 
lietuvės dalyvavo 1934 m. 
Pasauliniame Eucharistinia
me Kongrese Buenos Aires 
mieste ir Dievo Kūno proce
sijose. Be to, surengė pora 
maldingų kelionių į Lujaną 
(Argentinos šventovė), kas
met rengė iškilmingas pa
maldas ir kartą kelių dienų 
rekolekcijas. Nuo 1935 m. 
vienokiu ar kitokiu būdu 
mini Motinos Dieną; kelis 
kart suruošė motinoms vai
šes, kėlė motinos nuopelnus 
spaudoje, o 1940 m Moti
nos Dienos proga išleido 
vienkartinį gražų leidinėlį. 
Narių tarpe yra sugebančių 
rašyti, jos nuo 1936 m. ves

davo Moterų Skyrių Argen
tinos lietuvių katalikų laik
raštyje — Švyturyje.

Emigracijai iš Lietuvos 
mažėjant, specialus mergai
čių globos reikalas pasidarė 
nebetoks aktualus; pirmon 
vieton iškilo kultūriniai ir 
organizaciniai reikalai. Ka
dangi draugijai priklausė 
mergaitės ir moterys, tai 
1939 m. Mergaičių Globos 
dr-jos vardas pakeičiamas į 
Argentinos Liet. Margaičių 
ir Moterų draugiją. Vardo 
pakeitimas nepakeitė dva
sios ji liko lietuviškai ka 
talikiška.

Dėl komunistines propa
gandos, įvairių intrigų, bu
vusių atsakančių žmonių ne 
taktų ar neapdairumo, Ar
gentinos lietuviai ėmė ska1- 
dytis, prasidėjo aštri gru- 

j pių kova. Dalis, nusivylusi 
ir bodėdamasi rietenomis, 
pasitraukė iš organizacijų, 
pakriko; kiti visai mdemo- 
ralizuoti virto tautos ir Ba
žnyčios priešais. Katalikiš
koms organizacijoms veiki 
kimo sąlygos labai pasun
kėjo. 1937-8 m. sunku bu
vo net susirinkimus sušauk
ti, bet sąmoningosios mer
gaitės ir moterys nenuleido 
rankų; jos rengė bent vaka
rus ir kitas pramogas.

Tais pačiais 1939 m. ai vy
ko į Buenes Aires Tėvai Ma

rijonai. Su misionierišku 
uolumu jie ėmėsi darbo. 
Jau baigiama statyti baž'- 
nyčia ir laikinos mokyklos 
patalpos. Tai bus centras, 
apie kurį spiesis katalikiš
kas, lietuviškas veikimas. 
Mergaičių ir Moterų drja 
susulaukė nuoširdžios jų 
paramos.

Yra ir sunkumų. Pir
miausia, kad nariai i.šsibla-»
škę po visą milijoninį mie
stą ir jo priemiesčius; ant
ra, kad daugumas mergai
čių tarnauja šeimose ir yra 
labai pririštos prie namų 
Netarnaujančių ir nedirban
čių fabrike maža. Pagaliau, 
tas pakrikimas ir abejingu
mas.

Bet kylantis visuomenėj 
pasitikėjimas, matant iški
lusius pastatus ir siste
mingai varomą darbą ir pa
čių moterų išbandytas pa
siryžimas duoda gražių vil
čių ateičiai.

F. Rogalskytč.

IŠ KO SUDARYTAS MOSU MAISTAS
Kaip nuostabiai tvarkin- iDel ko gi jie auga7 2ino- 

ga ir tiksli žmogaus prigim- 1 ma, čia yra stebuklinga 
tis, gerojo Dievulio mums j Dievo galia, kuri taip nuo- 
duota, galima aiškiai pama- Įstabiai viską surėdė, bet iš 
tyti kiek giliau žvilgterėjus j kitos pusės augimui medžią 
į kasdieninį mūsų maistą.
Kasdien mes valgome duo
ną, pieną ir kitą, visai ne-
galvodamos, kokiu būdu šis Į būti kaip tik tų medžiagų,

gą žmogus gauna ta‘p pat 
iš medžiagos, t. y. iš mais
to. Vadinas, maiste turi

valgis palaiko mūsų sveika
tą, dėl ko pavalgius turime 
daugiau jėgų; kas gi yra 
tuose maisto produktuose, 
kad jie palaiko mūsų gyvy-

iš kurių yra sudarytas žmo
gaus kūnas. Dėl to ir su
prantama, kad ne kiekvie
nas produktas tinka mais
tui, o tik tas, kuris turi

bę? Arba vėl — dėl ko'daugiau ar mažiau tų mė
mės valgome duoną, pieną, j džiagų, kurių randasi ir 
javų miltus, o nesimaitina- žmogaus kūne. Žinome ge- 
me ankštimis, medžių la- rai, kad visai mažam kūdi- 
pais, žole ar kitais daik- j kiui paprastai duodamas 
tais? Ar tai yra tik dėl to, Įtik pienas, jei galima moti- 
kad jie mums neskanūs, arčios, o jei ne, tai karvė3 
čia yra ir kitų priežasčių? pienas. Nuo to vieno pieno

vaikas auga, ir jo jam už
tenka iki šešių mėn. am
žiaus. Vedinas, pieną yra 
v.sų tų medžiagų, kurių

Įdomu ir būtinai reikia 
kiekvienai šeimininkei pa
galiau, kiekvienam žmogui, 
šiuos klausimus bent kiek
pasiaiškinti. Į žmogus yra reikalingas. Vė

Pasirodo, kad žmogaus liau vaikui pasiaugėjus tų
kūnas yra sudarytas netik j medžiagų iš vieno pieno ne
iš visiems vienodų organų, į beužtenka, reikia jų priduo- 
kaip: rankų, kojų, akių, kau ti ir kitais maisto pro,lak
ių ir k. t. bet ir šie orga- tais. Mokslas surado, kad 
nai yra sudaryti visada iš piene yra taip vadinamųjų 
vienodų medžiagų. Mato- Į baltymų. Tuos pieno bai
me gerai, kaip vaikai auga. Į (Nukelta į 4 pusi.)
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Rusų ir vokiečiu režimų skirtumai Lietuvoje
Šiuo metu (1941 m. Lapkričio mėn.) Vokietija įtrau

kė Lietuvą į sudarytą didelę Ostlando provinciją iš 
500,000 kvadratinių kilometrų arba 200,000 kv. mylių, 
kur gyvena gal būt apie šešiolika ar septyniolika mi
lijonų gyventojų. Ostlandą sudaro keturios tautos: Es
tija su sostine Tallinne, Latvija su sostine Rygoje, Lie
tuva su sostine Vilniuje ir Gudija su sostine Minske. 
Lietuvai naciai paliko kol kas tas pačias ribas, ku
rias jai buvo pripažinę Sovietai po okupacijos 1940 
m. Tai yra truputį mažiau negu kalbinės Lietuvos ri
bos, nes iš Lietuvos atimta 1939 m. ir Rytų Prūsijai 
priskirta Klaipėdos kraštas su 160,000 gyv., taipgi Ry
tų Prūsijon aneksuotas nemažas lietuviškos kilmės 
kraštas su Seinais, Suvalkais, Augustayu ir Gardinu; 
čia gyvena apie 300,000 gyventojų: lietuvių, gudų, len
kų, žydų ir tik labai maža vokiečių. Rytinė Lietuvos 
riba su Gudija palikta pagal Sovietų išvestą planą, 
Lietuvos ribose paliekant Druskininkus, Kabelius, Du- 
bičius, Eišiškes, Medininkus, Švenčionis, Adutiškį ir 
Tverečių. Šiose ribose Lietuva turi 62,000 kv. km. ir 
iki Sovietų okupacijos turėjo tris milijonus gyventojų, 
iš kurių Sovietai apie 200,000 deportavo ar likvidavo. 
Taigi šiuo metu ten gal bus apie 2,800,000 gyv. Lietu
vą vokiečiai padalino į tris geografines provincijas: 
Šiaulių, Kauno ir Vilniaus.

Naciai užimtas teritorijas labai nelygiai traktuoja. 
Jie labiausia nemėgsta žydų, lenkų ir čekų. Siekdama 
ovalinių geopolitinių ribų, Vokietija rytuose bando su
naikinti čekus ir vakarinę Lenkijos dalį. Juridiniu at
žvilgiu Lietuvos padėtis gal būt yra kiek prastesnė už 
Čekijos ir labai panaši į Lenkijos. Betgi praktiškai, 
neįeidama į Vokietijos ovalines ribas, Lietuva kol kas 
gauna švelnesnį traktavimą už lenkus. Trijose Balti
jos respublikose padėtis irgi nelygi: į Latviją vokie
čiai žiūri kaip į seną savo provinciją, tad Rygoje ir 
kituose Latvijos miestuose gatvių vardus pakeitė vo
kiškais, ko-jie dar nepadarė Lietuvos miestuose. Mat 
Lietuvoje vokiečiai neturi jokių istorinių tradicijų, nie
kad ilgesniam laikui nebuvo jos užkariavę nei koloni
zavę. Bet iš to visai negalima daryti išvados, kad vo
kiečiai visuomet lietuvius švelniau traktuos, negu len
kus ir latvius. Tai tiktai laikinas nacių politinis iš
skaičiavimas, išeinąs iš dabartinės jų aritmetikos, ku
ri bet kuomet gali būti pagal Reikalą pakeista. Jei na
ciams gerai visur seksis, jie gali Lietuvą dar labiau 
prispausti, jeigu jų pasisekimai bus mažesni — tai 
Lietuva ir kiti Baltijos kraštai gali susilaukti švel
nesnio traktavimo.

Viską imant dėmesin: lietuvių spaudos panaikinimą, 
šešių tūkstančių lietuviškų draugijų uždarymą, nelei
dimą jokių nekomunistinių susirinkimų ir mitingų, 
bent kiek laisvesnio žodžio griežčiausią uždraudimą, 
žmonių religijos mokymo uždraudimą ir priverstiną 
visų mokinių ir studentų apmokymą oficialinės ateis- 
ti»ės religijos, visų privatinių mokyklų ir kursų pa
naikinimą, spaustuvių, namų, ūkių ir dirbtuvių kon
fiskavimą, darbininkų pririšimą prie darbo rūšies ir 
vietos, o dar labiau visuotiną terorą su negirdėtais 
Lietuvos istorijoj žiaurumais, pritaikintais ne paski
riems politikams, bet šimtams tūkstančių reikšmin
gesnių, įtakingesnių piliečių be jokios iš jų šono kal
tės, verčia mus rusų sovietišką režimą Lietuvoje, Lat
vijoj ir Estijoj kvalifikuoti pilna vergija tikriausioje 
to žodžio prasmėje. Ogi Baltijos kraštuose ir ypač Lie
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tuvoje masinės vergijos nėra buvę nei prieš tūkstantį 
metų. Pasitaikydavo tik labai mažas vergų skaičius, 
dažniausia iš karuose paimtų nelaisvių. Taigi Sovietų 
režimo įvedimas Baltijos kraštuose nunešė jų žmones 
keletą tūkstančių metų atgal, į tuos laikus, kuomet 
piramydos buvo statomos, taipgi tų laikų kilniais tiks
lais, kaip dabar kad skelbiami kilnieji komunistų tiks
lai.

Vokiečių nacių režimas, sulikvidavęs laikiną Lietu
vos valdžią rugpiūčio pradžioje, leido lietuviams spaus
dinti savo laikraščius, su vokiškais priedais ir vokie
čių kariškių cenzūruojamus; partijų atžvilgiu naciai 
tęsia Sovietų pradėtą politiką: leidžia veikti tik vie
nai nacių kontroliuojamai nacionalistų mažai parti
jai, bet neduoda laisvos politinės kritikos nei dides
nių mitingų bei politinių ir kultūrinių organizacijų. Jie 
leidžia laisvai veikti tiktai gaisrininkams. Nacių re
žimas sugrąžino teisę visoms krikščionių religijoms 
mokyti savo doktrinas bažnyčiose ir mokyklose ir 
transliuoti pamaldas per radio iš Kauno ir Vilniaus 
katedrų. Naciai sugrąžino teisę, bolševikų atimtą, dai
nuoti patriotines dainas, išskyrus tiktai tautinius 
himnus. š

Prie nacių veikia beveik visos lietuvių pradžios mo
kyklos ir gimnazijos. Veikia Vilniaus ir Kauno univer
sitetai ir kai kurios kitos aukštosios mokyklos, bet 
pirmieji du semestrai universitetuose panaikinti: išrū
dytų, kad vokiečiai turi intencijos leisti pabaigti moks
lus tik tiems studentams, kurie juos pradėjo dar 1940 
m., ogi po 3 ar 4 metų lietuvių universitetai būtų su- 
likviduoti. Tokių iki 1940 m. pradėjusių bet nebaigu
sių aukštąjį mokslą studentų Lietuvoje gali būti tarp 
aštuonių ir dešimts tūkstančių. Žymi jų dalis gal būt 
dar ras būdų pradėtus mokslus baigti. Vokiečiai kol 
kas dar neseka rusų pavyzdžio ir savo ideologijos dar 
nepadarė visų mokslų pagrindu. Bet naeiai seka bol
ševikų pavyzdžiu, stiprindami ir visur propaguodami 
savo kalbą lietuvių tarpe. Per metus rusai prievarta 
pramokino daugelį lietuvių, ypač moksleiviją ir valdi
ninkus, rusų kalbos, dabar tuo pačiu metodu ir vo
kiečiai juos pramokins vokiškai kalbėti. Tad beveik 
visa lietuvių, taipgi latvių ir estų inteligentija pasida
rys trikalbė. Betgi šių tautų sąmoningumas, literatūra 
ir bendroji kultūra yra pasiekusios tokio aukšto laips
nio, kad vienos generacijos bėgy jokiu būdu didžio
sios kaimynų kalbos net ir prievarta neišstums vieti
nių nacionalinių kalbų: lietuvių, latvių ir estų.

Bolševikų įvestą turtų nacionalizaciją nacių režimas 
irgi palaiko, nes tai labai naudinga vokiečių koloni
zacijos reikalams: žemė, namai, fabrikai priklauso val
stybei ir tos valstybės vairuotojai vokiečiai gali be 
jokio atlyginimo gerą dalį lietuvių ir žydų turto iš
dalinti nacių partijos veiklesniems nariams. Tačiau 
naciai padarė mažų nuolaidų smulkiems savininkams: 
jie sugrąžina lietuviams mažasias įmones, kuriose dir
ba iki 20 darbininkų, jie grąžina savininkams ir ma
žesnius namus bei smulkius ūkius.

Apie tuos rusų ir vokiečių režimų skirtumus Lietu
voj rytoj šioj vietoj pasiskaitysime plačiau.

Draugo beieškant
Pakartojusi lietuvių patarlę — apsaugok, Viešpatie, 

nuo draugų, o nuo neprietelių aš pats apsiginsiu, Ame
rika rašo, kad dabar visos tautos ieško sau kiek gali
ma daugiau draugų kitų tautų tarpe. Tas pasakytina 
apie didžiąsias ir mažesnes tautas. Visi stengiasi lai
mėti ko daugiausia pritarimo ir simpatijų savo sie
kiams. Tad nenuostabu, kad ir lietuviai amerikiečiai 
dairosi aplink, darydami atskirus ir bendrus žygius 
didesniam draugų skaičiui laimėti, nes Lietuvos žmo
nės, būdami pavergti, negali tuo reikalu pajudėti.

“Pirmiausia, mūsų tautai draugų tenka ieškoti ame
rikiečių tarpe. Čia tokia plati dirva, kad visi šaltiniai 
privalo būti išnaudoti. Neaplenktina nei Bažnyčios, val
stybės ir privatinės institucijos. Daug kas laimėta, bet 
dar daugiau laimėtina.

Atskiri veikėjai ir organizacijos stengiasi užmegsti 
artimus santykius su kitų tautinių grupių įstaigomis. 
Visiems aišku, kad čia reikia ypatingo atsargumo su 
tokiomis tautomis, kurios lietuviams praeityje nebu
vo draugiškos, kurių spaudoj ir šiandie daug kartumo 
ir neaiškių pretenzijų lietuvių atžvilgiu.

Tačiau pažymėtina, kad šiuo metu labai svarbu pa
rodyti tinkamas sugebėjimas gerai sugyventi su kitais. 
Šiandie neįmanoma įsivynioti j savo tautinį kevalą ir 
nematyti kitų tautų pastangų savarankiškam gyveni
mui laimėti, šiandie visur daromos bendros pastangos, 
nes visų laisvės trokštančių ir laisvę mylinčių tautų 
likimas priklausys nuo bendrų pastangų. Juk ar bus 
įmanoma tvarka, jei vienos tautos bus laisvos, o kitos 
paliktos vergais? Jei bus leistas kelių ar keliolikos ma
žesnių tautų pavergimas, tokio likimo galės greit su
silaukti ir neva laisvam gyvenimui paskirtos kitos ma
žesnės tautoe.

<

Ne vien vyrai laiks nuo 
Laiko mokslo srity iškyla iki 
padangių. Dažnai taipgi ir 
moterys. Pavyzdžiui, pasta
ruoju laiku Marijai Paryš 
kaitei iš Toledo, Ohio. Mi
chigan Universitetas pripa
žino filosofijos daktaratą už 
tai, kad kaipo mokslininkė- 
tyrinėtoja, sugebėjo įrodyti, 
kokią įtaką turėjo senovinė 
graikų kalba krikščioniškos 
tikybos dalykuose Egipto 
koptų bažnytinėj literatūroj.

Iš ko sudarytas mūsų 
maistas

(Atkelta iš 3 pusi.)
tymus ir mes, šeimininkės 
gerai pažįstame, nes kai pie 
nas surūgsta ir mes jį, pa- 
šildžiusios, arba net ncšil 
džiu sios, per košiame — gau 
name varškę. Varškė ir yra 
ne kas kita, kaip minėti 
pieno baltymai. Arba vėl, 
kai viriname pieną, tai 
prieš užverdant ant pieno 
atsiranda plėvelė, tai taip 
pat ne kas kitas kaip pieno 
baltymai, nors jie kiek ski
riasi nuo varškės. Taigi 
piene randamas dvejopas 
baltymas: kazeinas (varš
kė) ir albuminas (plėvelė 
susidaranti pieną šildant,. 
Dabar kyla klausimas, kam 
žmogui reikalingi tie balty
mai? Tai viena svarbiau 
šių maitso medžiagų, nes or 
ganizmas juos paanudoja 
naujų ir susidėvėjusių audi 
nių statybai — augimui. Ši
tos pareigos jokia kita mai
sto medžiaga negali atlik
ti. ' Taigi baltymai žmogui 
yra būtinai reikalingi. Jų 
landame netik piene, bet ir 
mėsoj, miltuose, ankštiniuo
se augaluose ir, po truputį, 
nituose produktuose.

Pirmadienis, lapkr. 3, 1941

Rytoj, tavorščiai, dauge- 
gely vietų įvyksta majorų, 
sūdžių ir kitokių urėdnin- 
kų lėkšinai. Prieš lėkšinus 
kandidatai, paprastai, pasi
sako, kokių gerybių balsuo
tojams žada duoti, jei bus 
išlėktinti.

1916 metų “Draugo” pa 
geicuosiuose lapuose radau 
korespondenciją iš Toleikos 
apylinkės, kad ten tuo pat 
autu, raip dabar vienas ad- 
voktais, kaip sakoma, runi- 
jantis į sūdžias, buvo pas
kelbęs tokius pažadus: “vi
soms Chicago lietuviškoms 
parapijoms išdirbti paslap
tingiausius planus, sulyg 
kurių nebereikėsią katali
kams nei kunigų, nei spa- 
viednės. Parapijos komi
tetas, kuris susidės iš ra- 
zumnų vyrų, viską atliki
nės: paskirstys, kas turės 
oedėldieniais mišias laikyti, 
pamokslą sakyti ir tt.”

Ar tas kandidatas su to- 
sia platforma buvo išrink
tas — nežinau, nes vėles
niuose numeriuose nebuvo 
parašyta.

Viktoras Hugo jaunystė
je kasdieną eidavo pas barz
daskutį skusti barzdą. 1840 
m. Paryžiuje pasklido gan
das, kad neužilgo įvyk
sianti pasaulio pabaiga. 
Barberys, labai nusiminęs, 
neiškentė ta žinia nepasi
dalinęs ir su V. Hugo.

— Girdėjai, tamsta, neuž
ilgo dings visas pasaulis. 
Sausio 1 d. dingsią žvėrys, 
o 3 d. — žmonės.

— Tai baisu, — atsakė 
jam V. Hugo. — Kas tada 
sausio 2 d. nuskus man 
barzdą.

Spicpirvirvio Dumkos
Algirdas Maskvos var

tuose, sakoma, savo skydą 
prikalęs, bet Hitleris, tur
būt, nei vartų neras.

Anglų žydas, Lordas Bea- 
verbrook, Stalinui prižadė
jo 30,000 Amerikos tankų.

Mūsų balšavikai gi Mask
vai ne tik prižadėjo, bet ir 
duoda — špygą.

Šnekant apie lėkšinus, 
kaip esti paty3 didieji, da
rt ma visokie šiaudiniai bal
savimai ir kitaip bandoma 
spėti, kurie kandidatai lai
mės Genausį spėjimą pa
darė 1916 ra. vienos pader
mės indijonai. Jie parašė 
ant popietes vardus Hu^'u.s 
ir yVilson, kurie tais metais 
buvo kandidatai į preziden
tus. ir juos užtepė muses 
gaudančia košele. Ant 
Hughes vardo prilipo 36 mu 
sės, o ant Wilson — 21. 
indijonai paskelbė, kad pre 
zidentu bu. išrinktas »Vil- 
ton. Taip r-* buvo.

Galėtumėm ir mes indijo- 
nišku būdu pafigeriuoti, ku
rie kandidatai laimės, tik 
visa bėda, kad daugely val
stybių, kai esti maži ir di-

Prašau Nesijuokti
— Veiteriau!
— Klausau . . .
— Tas bivštekas, ištikrų

jų, buvo geras. Prašau ma
ro vardu pakomplementuoti 
savo bosą.

— Tyliau, tamsta, tyliau 
... Tas bivštekas buvo skir
tas restorano bosui, tik aš 
per klaidą jį, jums atne
šiau.

Mažas vaikas, pamatęs 
būrį asilų, tempia motinos 
sijoną ir klausia:

— Mama, pasakyk man, 
kuris yra jų tėvas?

— Ar nežinai, mano vai
keli! Juk tėvas visados es
ti didžiausias asilas!

PIKETUOJA DARBDAVIO NAMUS

("Draugas" Acme teiepnoiv.

Amerikos Darbo Federacijos unijos darbininkai piketuoja Wine and Liąuor Co., St. 
LouiSj Mo.j prezidente J. A. Bardenheier namue.
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DRAUGAS R

A. Rachmanova1

Moterys Raudonojoj Audroj

į

Vienos Rusės Dienraštis
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė

(Tęsinys)

Povilas Ivanovičius taip karštai įsikalbėjo, kad jis 
prieš valandėlę taip gailėjęs, dabar rodėsi veik susijau
dinės laisvę, kurios jis pasiekęs. Aš dar vis negalėjau 
rasti žodžių, tik žiūrėjau į jį išplėstomis akmis; man ro
dės, lyg žemė ir dangus būtų sudužę.

Greitai atėjęs entuziazmas pranyko. Jo veidas per
simainė, ir veidų raudonumas, kurs rodė susijaudinimą, 
nesiderino prie visų veido bruožų, kurie reiškė beviltišką 
susigraužimą.

— Viską draugai atmetė, ir Dievą; bet vieno, mato
te Jūs, ko negalėjo išguiti: sąžinės. Ak, kad Jūs žino
tumėte, kaip ji mane dažnai kankina ir žudo! Ačiū Die
vui, kad yra būdas apsisaugoti! Imamas buteliukas deg
tinės ir vėl pasidaro geriau! ... Ne visi toki kiaulės kaip 
aš, esama ir garbingų žmonių. Kaip aš Jūsų pia
niną parduoti norėjau, pataikiau ant geležinkelio šalta 
kalvio, sąžiningo Dvinjaninovo. Jis man dadarė tokį 
skandalą, kad aš turėjau atsisakyti jį parduoti; pianiną 
jis paėmė į savo butą ir nori Jums grąžinti. Jūs galite 
jį Tiume nuo jo atsiimti!

Dabar jis norėjo eiti, sakęs, jo traukinys tuojau iš
einąs. Jis prašėsi, veik verkdamas, jam atleisti ir buvo 
visai susijaudinęs, kaip aš jam, nežiūrint visko, ištiesiau 
'9Jnką.

Namo sugrįžusi, papasakojau mamai tik tiek, kad 
buvau šutikusi Povilą Ivanovičių ir kad mūsų pianinas 
eąs Tiume; apie parduotuosius daiktus neprasitariau nė 
žodžio, nes žinojau, kad baisiai ją sujaudintų.

\ Rugsėjo 19 d.
Vakaras. Lietus muša į stogą. Pučia geležinis vė

jas ir veržiasi per plyšius į vagono vidų. Motina susi
sukusi guli lovoje ir dejuoja; ji vėl serga. Irena ir Na- 
taša išėjusios Tanės aplankyti; šviesa vėl nedega, tamsu 
ir liūdna viduje. Bet mano siela pilna šviesos.

Anksti išėjau į biblioteką. Aš pasiėmiau savo die-

Raudonoji armija, kurią triuškina vokiečiai naikintuvų, 8 minų dėstymo 
laivai, 14 minoms gaudyti 
laivų, 6 kanonieriniai laivai, 
12 upių karo laivų, 36 sar
gybos karo laivai.- Motorizuotasis Atila ir motorizuotasis Džingis Chanas. - Oro

traukiniai. - Lietuvos žydas raudonosios aviacijos vadas. - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kreiseriai ir povandeniniai. - Vorošilovo kautynes su caro žandaru ir Kandidatas j Teisėjus 
su... Trockiu. - Paslaptingai dingsta raudonojo maršalo žmonos. -
Generolas, kurs karui ruošėsi arki iy lenktynėse. - Paslaptingi 
rūsy ginklai.

(Bus daugiau)

Kai vokiškų haubicų ir 
bertų (patrankų vardai) žio
tys atsigręžė į sovietus *ir 
nacių tankai pradėjo su pra 
garišku trenksmu riedėti 
kolchozų Laukais, iš bolševi

teto ir Desplaines Valley 
Conservation League, kuri 
kovojo, kad Desplaines upę 
ir jos šakas apvalyti nuo 
srutų, pilamų Chicagoje.

Teis. Levve taipgi priklou- 
so prie Abraham Lincoln 
draugijos ir gub. Horneriui 
mirus buvo išrinktas prezi
dentu Lincoln Group of Chi
cago. Jisai yra žymus tei
sininkas, veikėjas ir dide
lės kultūros žmogus. Teisė
jas Levve yra užsitarnavęs 
antro termino Superior tei
sme, tad visi už jį rytoj ir 
balsuokim.

Rašo K. J. Prunskis

turėjo gal netoli 30,000 bo viršininko padėjėju, kai 
lėktuvų. » ne taip seniai pasiekė pati

Rusijos armijoje priimta vyriausį postą raudonojoj 
taisyklė — kiekvienam turi aviacijoj.
mam lėktuvui paruošt Raudonieji pėstininkui 

ir motorizacija,penkis pilotus, taigi iš viso
kų išsiveržė paniekos šauks- j Rusija turėjo daugiau kaip 
mas, taikomas Hitleriui: , 150,000 paruoštų lakūnų.

— Tai motorizuotasis Ati- Tokį skaičių jau 1936 m.
la! (kaip žir.oma, Atila bu
vo žiaurių, puslaukinių hu
nų vadas, teriojąs Europą).

Bet ir vokiečiai netylėjo, 
jų kariškasis laikraštis “Mi- 
litar. Wochenblatt” jau nuo

pradėjo uoliai ruošti.
Prancūzų karinės misijos

pranešimu sovietuose buvo 
12 didelių lėktuvų fabrikų. 
Jau minėtasai vokiečių pul
kininkas skelbia jų buvus

USA spaudoje skelbiama, 
kad sovietai turėjo su at
sarginiais iš viso 16,500.000 
paruoštų karių. Paskutiniu |

1932 metų buvo nukalęs šū- j jar daugiau, net 28, kurie
kį, taikomą raudonajai ar
mijai, ypač jos vadui:

— Tai motorizuotasis 
Džingis Chanas! (žiaurus, 
aziatiškas totorių vadas).

Ir taip suėjo į grumtynes 
dvi didžiausios Europos ar 
mijos, abi jos ir motorizuo
tos, ir pakankamai pasiry 
žusios nepaisant priemonių 
žūt būt sunaikinti priešą.

Jei vokiečiai turi puikų 
kariuomenės aprūpinimą, ge 
ležinę discipliną, eilės karų 
patyrimą, tai vis dėlto jie

noraštį, kurį buvau atidavusi Otmarui, ir kurį jis man į sutiko ir priešą su kuriuo 
vėl sugrąžino. Dabar jau ant visados. susidoroti prireikė ir dau

giau kraujo, ir daugiau gra
natų, ir dar kovų galas ne
pasiektas.
Bolševikų oro laivynas

Anksčiau domėjęsi vokie
čių armija, dabar sustokime 
kiek prie raudonųjų jėgų, 
imdami žinias iš patiems 
sovietams palankių šaltinių, 
kaip leidinys: “The tnith 
about the red army.”

Rusų aviacija dabar ko
kių stebinančių uždavinių 
nebeatlieka, bet kiek vokie
čiams reikėjo pastangų, kad

Pirmasis žmogus, kurį bibliotekoje sutikau, buvo 
Otmaras. Man rodės, kad jis manęs laukęs.

— Aš atėjau su Jumis atsisveikinti! — tariau.
— Einame truputį pasivaikščioti. Panelė Liuba ma

ne pavaduos! — atsakė jis. »
Mes išėjome į gatvę, ir Otmaras mane paėmė už 

rankos.
— Kada išeina Jūsų ešalonas? — tariau tyliai.
— Bet aš nuo Jūsų nesiskirsiu! — atsakė jis pasi

ryžęs.
— Ne, Jūs negalite pasilikti, Jūs turite išvažiuoti! 

y — spyriausi aš. Bet jaučiu pati, kad mano balsas bu

išvysčius pilną produkciją, 
galėję per metus pagaminti 
tūkstančius naujų lėktuvų.

Rusija viena iš pirmųjų 
savo kariuomenės jnanev- 
ruose ėmė naudoti parašiu
tininkų trupes. Galingais 
1250 arklių jėgos lėktuvų 
motorais buvo išvelkami net 
sklandytuvai, oro traukiniai 
iš 25 vienetų. Rusų oro ar
mados buvo pasirengusios 
vienoje operacijoje išmesti 
iki 10,000 tonų bombų.

Jau iš to galime spręsti 
kokią aviaciją turi vokie
čiai, .kad jie jau pasiekė 
aiškios persvaros Rusijos 
padangėse.
Lietuvos žydas — 
raudonosios aviacijos vadas

Įdomu pažymėti, kad bol
ševikų oro laivyną kauty
nėms rikiavo sovietų avia-

John C. Levve

Rytoj Chicagoj ir Cook ap
metu ypač buvo kreipiamas skrityje įvyksta Cook aps- 
dėmesys į armijos aprūpi- kričio teisėjų rinkimai, ku- 
nimą karo mašinomis, mo- r’uose kandidatų prie-
torizaciją. Armijos motori- kyje kvalifikacijomis ir bal- 
zacija matuojama tuo, kiek suotojų pritarimu stovi 
vienam kariui išpuola armi- J°hn C. Levve. . 
joje esamų mašinų arklio Jisai kandiduoja antram 
jėgų. Sovietai giriasi, kad terminui Superior teisme, 
tas skaitmuo nuo 2,6 (1929 kuriame dabar baigia pir
ui.) per 10 metų pašoko iki mąšešių metų terminą. Per 
13,0. Vokiečių karių laikras- laiką jisai sprendė didelį. 
tis Militaerwissenschaftli- skaičių reikšmingų bylų, o 
che Rundschau skelbė, kad svarbiausia, pagelbėjo išar- 
rusai turi 10,000 tankų, 150,- <jytį automobilių vagių gau- 
000 traktorių, 100,000 kitų jas, kurios siautė Chicago- 
kariškų mašinų vežimų. je per kelis metus.

Ar šiaip, ar taip — tai
juk galingos, išrikiuoto plie
no sienos. Ir jos neišlaikė. 
Sovietų laivynas

Paskutiniu metu rusai bu
vo itin suskatę stiprinti sa
vo laivyną. Jūrose ėmė nar
dyti šimtai povandeninių 
Laivų. Raudonojo laivyno 
komisaras admirolas Nika- 
lojus Kuznecovas viename 
savo pareiškime prasitarė, 
kad vienais metais buvo pa
statyta 112 laivų. 1941 m.

cijos viršininkas Vladimiro-! programa buvo įtraukta 168

/"Relieves Distress From"\

FEMALE
VVEAKNESS

Kuris Padaro
Jus Pavargusias
Ir Silpnas!

šimtai tūkstan
čių moterių ku
rios kenčia gal- 
vaskaudj. nugar- 
skaudj; kurios jaučiasi nu- 
silpnėjusios. nesmagios tr t.t. 
iš priežasties mėnesinės li
gos, surado tikrą palengvi
nimą vartodamos Lydia E. 
Pinkliain’s Vegetabie Coui- 
potiad.
Reguliariai vartojant Pink- 
imm's ConipK/.iiut palengvi
na skausmus, sustiprina svei
katą. Vertas Paiuėgininio.

vo prislėgtas ir kurčias, ir priešinos pasakytiems žo
džiams. Otmarui man stipriai ranką spaudžiant, dau
giau nepratariau nė vieno žodžio.

Mes ėjome ilgai, be plano, be tikslo nežinomomis 
gatvėmis. Mes ėjome tylėdami. Šifas tylėjimas buvo 
pilnas laimės.

Mes atsidūrėme plačioje, purvinoje gatvėje, su ma
žais apleistais namais, kuriuose gyveno totoriai.

Otmaras sustojęs nuoširdžiai pažiūrėjo man į akis.
— Alia, tu! — tarė jis. Šią valandėlę aš pamiršau 

paskutinių metų skausmus, gėdą ir pažeminimus, badu. 
ir baimę, pamiršau, kad aš tištikrųjų į jį neturiu jokių 
teisių, nes jis turėjo grįžti namo. Buvau laiminga!

Baigėsi trumpa, liūdna rudens diena; gražu3 lietus 
krito iš dangaus; tačiau mums buvo gražiausias pava
saris. Mes praėjome katalikų bažnyčią, Otmaras pasiūk 
man kartu su juo užeiti. Viduje nebuvo jokio žmogaus; 
mes atsisėdome paskutiniame suole visai arti vienas ant
ro; ilgai sėdėjome. Aš nežinau, ar Otmara3 meldėsi, n’ 
karto nepažiūrėjau į jį. Bet aš jutau, kad šiame aki
mirksnyje jis man dovanojo visą savo gyvenimą Aš 
žiūrėjau į raudoną žiburį, tolumoje kabantį, ir svetimoje 
bažnyčioje meldžiausi karštai. Daug karštų žodžių pa
siunčiau, daug minčių perbėgo per mano galvą, bet vis 
meldžiau:

"Mino Dieve, padėk man jį padaryti laimingą ir tik 
jam aukoti visą gyvenimą!”

Išėjus iš bažnyčios, buvo beveik sutemę. Iš mažų 
tiobclių > cgr spinksojt <ib*n in4. jokio žmogaus ne
buvo matyti gatvėje. Mes sustojome. Otmaras mane 
apkabinęs, tvirtai prispaudė ir bučiavo į lūpas-----------

vičius šmuškevič. Tai žydas, 
kilęs iš Lietuvos, šmuške- 
vičių šeima 1915, besiarti
nant vokiečiams pabėgo į 
Rusiją. Jaunas, kokių 22 
metų Vladimirovičius jau ko 
vėsi raudonojoj aviacijoj rė

ją apmalšintų, galima su- voliucijos metu. Vėliau jis 
prasti iš to, kad pačių vo- vadovavo bolševikų oro jė-

naujų laivų statyba. Prieš 
pat karą skelbtomis vokie
čių žiniomis (Militarisches 
Woerterbuch, p. 382) rusai 
turėjo 3 kovos laivus 23,000 
tonų ir dar 3 buvo stato
mi), 3 sunkius lėktuvnešius, 
rusų laivyne buvo 8 sunkie
ji kreiseriai, 4 lengvieji krei

kiečių pulkininko von Bulow goms prieš japonus, besi- į šeriai, vienas minų kreise- 
raportais raudonoji armija veržiančius į Mongoliją. Po 
šio karo pradžioje rą metų buvo aviacijos šta

ris, 3 torpediniai kreiseriai 
(dar 8 buvo statomi), 17

Teis. Levve nebuvo pasi
nėręs vien teisėse. Jisai gy
vai sekė viešą gyvenimą ir 
per pažintį su p. Justinu 
Mackiewich, Standard Fe
deral Bendrovės prezidentu, 
suėjo į artimą kontaktą su 
lietuviais. Prie lietuvių gy- I 
venimo yra prisidėjęs au
komis, kalbomis, ne vien 
laiku, bet ir pinigu.

Kadangi teis. Lewe yra 
Chicagos advokatų draugi
jos aukščiausiai indorsuo- 
jamas kandidatas į teisėjus, 
tai jo rėmėjai tikisi, kad 
visi Chicagos ir Cook aps
kričio lietuviai atiduos už 
jį savo balsus, kai rytoj eis 
balsuoti.

X
Jisai yra buvęs Riverside 

apšvietos tarybos viršinin
kas, Bervvyno ir Shriners 
ligoninių viršininkų tary
bos narys, taipgi priklauso 
prie Forest Preserve komi-

OUINTUPLETS
ūse MUSTEROLE for

2HEST COLŪS
Mother—Give Your CHILD 
This Šame Expert Care!

At the first sign of the Dioune Quin- 
tuplets catching cold—their chests and 
throats are rubbed with Children s 
MM Musterole— a produet made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children’s colds and resulting coughs.

The Quints have ahsays had the 
best of care, so mother—you may be 
assured of using just about the BEST 
produet made wnen you ūse Musterole. 
MORE than an ordinary “salve”— 
warming, soothing Musterole helps 
break up local congestion. Also made 
in Regular and Extra Strength for 
those preferring a atronger produet.

WHOLESALE
LIQUOR

ĮSTAIGA

Uve*to|nme
po visą 
Chicago

REMKITBSKNA
LIETUVIŲDRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
»707 S. Halsted St 
r»n HOITKVAIID 0014

NUKRITUSIO LĖKTUVO LIEKANOS

Į9H M i

Auue leitpiiUL

American Airlines nukritusio ir sudužusio keleivinio lėktuvo liekanos. Nelaimė įvy
ko arti St. Thomas, Ont. 2uvo 17 keleivių ir trys nariai įgulos.

Ar Jūs Galite Pasistatyti Sau Namą?
ARBA ATNAUJINTI DABARTINĮ SAVO NAM£.

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

PASISTATYKITE SAVO NAM| PATYS 
PLANAI DUODAMI DYKAI

DOUGLAS LUMBER COMPANY
2706 VVEST ROOSEVELT ROAD 

PRONE: KEDZIE 3840
J

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

DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ 
Sportiškų Viršutinių Vyrams Marškinių, baltu ir 
spalvuotų. Vilnonių šveterių. Pančekų, Pirštinių 
ir Kcpur'.j. Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių.

BRIDGEPORT KNITTING MILLS
501 VVEST 33rd STREET------------- Arti Normai Avė.
Telefonas: VICTORY 3486 F. SELEMONAVICH, Sav.

Atdara kasdien, vakarais ir Sekmadieniais
<?
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Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois 
(Lietuvių Prekybos Butas)

(Viršminėtos organizacijos vardu J. P. Varkala, 
vicepirmininkas ir sekretorius, daro pi. tesimus kiek
vieną, ketvirtadienį 7:45 P. M. per radio stotį YVHI'G i 
1150 K. C.)

PAŽEISTAS KARO LAIVAS KEARNY

Į dų visų lietuviV-’ų šeimų 
■ Chicagoje.
i šioje plotmėje aš tarėj:.o 
daug patyrimo per pareitą 
pasaulinį karą. Ištyrimas

, būtinų pragyven mti išlm- 
cagoje ir įcago prie svyravimas buvo

Biudžetas vienos šeimos, 
taipgi visų Chicagos 
lietuvių

Nors tikro skaičio neturi-!
me, bet spėjama, kad Chi-j

miesčiuose gyvena 100,000 
lietuvių. Iš pastarojo 1940' 
metų gyventojų sąrašo pa-1 
sirodo, kad Chicagoje maž
daug yra tiek pat vyrų ir 
jaunų vaikinų, kiek moterų 
ir merginų. Yra miestu, 
net ir valstybių, kur vieno
se didelis perteklius vyrų, 
kitose didelis perteklius mer 
ginų. Nevedę vyrai ir mer
ginos tose valstybėse leng
vai gali surasti porą.
Pajamos Chicago lietuvių 
pragyvenimui: 45 
milijonai dolerių

Šiam apskaičiavimui im 
sime šeimą iš keturių, kuri 
uždirba $150.00 į mėnesį, 
arba $1,800.00 į metus. Ji 
turi sūnų ir dukterį. Taigi, 
vien tik lietuviškos šein.os 
Chicagoje turi 45 milijonus 
dolerių pajamų per metus 
pragyvenimo iš darbo, biz
nio ar profesijos.

Nors dabar veik visi gau
na darbo, kas tik nori dirb
ti, tačiau yra šeimų, kurios 
turi mažesnį uždarbį. Bet 
yra ir tokių šeimų, kurios 
turi daug didesnį uždarbį, 
negu čia pažymėta. Bet’, 
bendrai imant, uždarbis pra 
gyvenimui visų lietivių Cni- 
cagoje virš 45 milijonų do
lerių.

Yra tautinių grupių, kaip, 
sakysime, švedų, kūnų šei
mos vidutinis uždarb’s vir
šija $2,000 į metui. 

Biudžetas išlaidoms

Būtinos išlaidos pragyve
nimui vienos šeimos yra 
maždaug tokios, lu p ir ki
tos šeimos, kuri gyvena to
se pačiose sąlygoje Todė1 
galima analizuoti biudžetą 
būtinų pragyvenimui išlai-

viena mano specialybių.
Rusijoje, kad?, pragyve

nimui išlaidos prieš pasau
linį karą kilo diena iš die
nos, reikėjo surasti būdą, 
saikavimui atlyginimo dar
bininkams už darbą, iš ku
ro jie galėtų pragyventi. 
Tas buvo mano surasta ir 
pritaikyta prie gyvenimo.

Tokią pat sistemą seki
mui būtinų pragyvenimui 
išlaidų aš įvedžiau ir Švedi
jos dirbtuvėje International 
Harvester kompanijos prieš 
pasaulinį karą. — Tuo aš 
noriu pasakyti; kad yra 
galimybė apskaičiuoti būti
nas išlaidas kaip vienos šei
mos, taip ir atskiros grupės 
ar tautos Amerikoje.

Šį vakarą aš paseksiu pa
dalinimą pajamų i labai nen 
dras kategorijas būtinų 

Į išlaidų. Atskirais skaičiais 
sekančiose kalbose išanali
zuosime kiekvieną iš čia pa
teiktų grupių ir stengsimės 
įžiūrėti, ar lietuviai biznie
riai, profesionalai ir amati
ninkai, gauna lietuvių už
dirbtus pinigus, ar ne?

Kategorijos išlaidos. Nuo
ma arba užlaikymas nuo
savo namo 25 nuoš.

Šeimos biudžetas mėnesinis 
sinis $37.50, metinis $450.

Biudžetas visų Chicagos 
lietuvių $11,250,000.00.

Kategorijos išlaidos. Dra 
stas 35 nuoš.
Šeimos biudžetas mėnesinis 
$52.50, metinis $630.00.

Biudžetas visų Chicagos 
lietuvių $15,750,000.00.

Kategorijos išalidos. Dra 
bužiai ir skalbiniai 20 nuoš.

Šeimos biudžetas mėnesi
nis $30.00, metinis $360.00.

H

, (‘‘Draugas” Acme teieptioro

U. S. karo laivas “Kearny”, kurs submarino torpeda 
sugadintas. Su kito karo laivo (dešinėje) pagalba jis 
įplukainamas į neišvardomą Atlantiko uostą.

Biudžetas visų Chicagos 
lietuvių $9,000,000.00.

Kategorijos išlaidos. Pa
silinksminimas, taipgi ap- 
švieta 10 nuoš.

Šeimos biudžetas mene-, 
sinis $15.00, metinis $180.

Biudžetas visų Chicagos 
^lietuvių $4,5C0,000.00.

Kategorijos išlaidos. Tran 
<sjportacij.a, netikėtos išlai
dos ir sutaupos 10 nuoš.

Šeimos biudžetas mėne
sinis $15.00, metinis $180.

Biudžetas visų Chicagos 
lietuvių $4,500.000.00.

Fjitegorjos išlaidos. Vi
so 100 nuoš.

Šeimos biudžetas mėne
sinis $150.00, metinis $1,- 
800.00.

Biudžetas visų Chicagos 
lietuvių $45,000,000.00.
Mūsų nariai:

A. t
Doros keliu eidami, pri

eisime tikrosios laimės ži
burį.

Jis yra vienas direktorių 
Chicagos parkų. Jo rašti- 

i nė Č825 S. Wsetern Avė.
Joseph A. Kihort, — di

rektorius ir pirmininkas Fi
nansų Komisijos. Jis yra

(Nukelta į 8 pusi.)!

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

Šiandien aš turėsiu laiko 
paminėti tik 8 narius mū
sų organizacijos, kurie savo 
duoklėmis ir darbais remia 
veikimą Lithuanian Cham
ber of Commerce of III. ir 
duoda progos teikti nau
dingus pranešimus visuo
menei.

Adv. Antanas A. Slakis, 
direktorius ir pirmininkas 
“Business and Commerce’ 
komisijos. Jo raštinė, 7 S. 
Dearborn S.

VV'illiam Sebastian, — 
direktorius ir pirmininkas 
Spaudoj ir Pranešimų Ko
misijos. Jis yra elektros 
įvedimo kontraktorius. Jc 
krautuvė ir ofisas randasi 
adresu 4140 S. Archer Avė.

Al. F. Kumskis — direk
torius ir pirmininkas Atle
tikos ir Sporto komisijos.

TRAPE

Sootbe that throat tickie which comei frem a 
cough due to a cold! Quick—get a Smith Bros. 

Cough Drop. (Black or Mcnthoi—5(.)

Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops contain'ng VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raiše, the resistance of 

mucous membranes of nose and throat to 
cold infections, when lack of resist- , 

ance is due to Vitamin A denciency. / mark

TURTAS VIRŠ .. $6,000,000
APART APSAUGOS, TURIME <h r n r nfin 
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ...................$5o5,UU0

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigu 
MES MOKAME ANT PADĖTŲ PINIGŲ

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

Loan ASsocunoNdcu^*
JUSTIN MACKIEtFICH. Pna.

4192 Archer Avenue 
VlRginia ' 1H1

•▲BT, OTD. LAIDOTUVIŲ DMITOUAI

KELNER - PRUZIN
••naudai PaUruvlnaa — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures f reąuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
S t. Louis, M o.

Before Any Date Uee

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Sweeter

AGOTA ROKAITIENE
(po tėvais Valentaitė)

Mirė lapkr. 1, 1941. 9:15 vai. 
ryto. sulaukus pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo IS Tau
ragės apskr.. Gaurės parap., 
Kunigiškių kaimo.

Amerikoje Išgyveno 39 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
4 sūnus: Vincentą, Zidorių. 
Petrą ir Kazimierą, 3 marčias 
Wandą, Elzbietą ir Oną, 4 a- 
nukus; brolj Mykolą Valen- 
ttejų ir jo šeimą ir daug kitų 
giminių, draugų Ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko oukterj O- 
ną Steponaitienę Ir jos šeimą, 
brolj Joną ir jo Seimą ir se- 
serj Martijoną.

Kūnas pašarvotas namuose, 
3961 So. Arteslan Avė., telefo
nas: LAFayette 6847.

Laidotuvės įvyks trečiadie
ni, lapkr. 5 d. iš namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėta j Ne
kalto Prasidėjimo Švenč. Pa
nelės parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
Už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs- 
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Sūnai, Marčios, A- 
iiiikai. Brolis ir Giminės

Laidotuvių Direktorius John 
P. Eudeikin. Tel. YARda 1741.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS z

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

4605-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

i

t

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

JONAS KESERAUSKAS 

(Oyv.: 6559 S. Campbell Avė.)

Mirė spal. 30, 1941, 8:30 v. 
ryto, sulaukęs pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iŠ 
Tauragės apskr., Pagremančlų 
parapijos Ir kaimo.

Amerikoje Išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Oną (po tėvais Pužau- 
skaltė); 2 sūnus, Juozapą h* 
marčią Petronėlę, ir Alfonsą; 
švogerj Joną Pužauską: pus
broli Augustą Keserauską Ir 
Jo Kelmą, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko brolj Anta
ną Ir Jo Seimą: seserį Oną; 2 
ftvogerlus, Antaną Pužauską Ir 
Jo Seimą, Juozapą Pužauską ir 
jo Seimą; 2 Svogerkas, Mari
joną ir Magdaleną.

Kūnas pašarvotas namuose: 
6559 8. Campbell Avė. laido
tuvės įvyks antrad., iapkr. 4 
d. IS namų 8:30 vai. ryto bus 
Atlydėtas | Gimimo Panelės 
Švenčiausios parap. bažnyčią, 
kurioje Jvyka gedulingos pa
maldos už velionio sielą, po 
pamaldų bus nulydėtas j Jv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: — Moteris, Sūnai, 
Marti, ftvogoris, Pusbrolis ir 
OimMės.

Laidotuvių direktorius Ant. 
B. Petkus, tel. Grovehlll 0412.

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY Z*»9

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas 

H. Rajewskl 
“Shorty”

MUSŲ
NAUJAM VARTOTŲ 

KARŲ SKYRIUJE

935 West 35th Street 
Chicago, Iii.

MILDA BUICK SALES
VTENTNTfiLC LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

6

Nauja Vieta:

007 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street

8kyrlus: 710 W. 18th St. 
Vist Telefonai: YARda 1419

J. LIULEVICIUS 
4348 S. Califomia Avė. 

Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. IVestern Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

S. P. MAŽEIKA
3319 Lltnanica Avenne 
Tel. YARda 1138-1139

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lltnanica Avenne 

Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR SUNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Amžinoji Auka" lintos dovanos tiems drau 

gijos nariams, kurie išbu
vo 10 metų ir nesirgo, pa
šalpos neėmė.

Bilietai nariams siuntinė
jami. Sekančiame draugijos 
susirinkime, kuris įvyks lap-

Chicagoj niekad pirmiau 
nėra buvę tokio dalyko, kaip 
rodymas labai vertingos fil- 
mos — šv. Mišių Auka. Per 
praėjusias savaites didžiau
sios minios , žmonių lankė1 kričio 12 d., bus renkami 
Balaban ir Katz teatrus nuo ‘ tam vakarui darbininkai, 
pat ryto iki vėlos nakties,1 Geistina, kad susirinkimas 
kur buvo rodoma'ši filmą, būtų skaitlingas, nes nei ko-

Kai Tėvai Servitai tarėsi misija nei valdyba vienos 
su teatrų užvaizdomis apie tų darbų negalės atlikti. Y- 
šios filmos rodymą, jiems patingai reikės daug veiter- 
buvo duota suprasti, kad ne
bus pasisekimo. Bet šian-
dien jie prisipažįsta, 
klydo.

kad

kų. Prašome visų talkos.

Ii. J. J,

“Draugas” yra šviesos ir 
Pavyzdžiui, vien South-j tįesos nešėjas. Dėl to ir švie

DRAUGAS

Šv. Kazimiero parapijos, Gary, Ind., choras su vedėja varg. Mary Radis ir klebonu 
kun. J. Marčių. Choras dažnai surengia didelius koncertus. Pastarasis buvo Kristaus 
Karaliaus šventėje ir praėjo visais atžvilgiais Labai sėkmingai.

Susirinkimai
Marųuette Park. — ARD 

8-tas skyrius laikys mėne
sinį susirinkimą antradienį, 
parapijos salėj. Visos narės 
lapkričio 4 d., 7:30 vai. vak., 
kviečiamos būtinai dalyvau
ti, nes yra svarbių reikalų 
svarstymui.

kreipti narių dėmesį, kad 
“bingo party”, kurį rengia
me parapijos naudai, bus 
lapkr. 30 d. Draugystės 
“birthday party” gruod. 10 
d. Valdyba

Nieko nėra blogiau žmo
gui, kaip neturėti jokių tros- 

Valdyba j kimų. Grimmas

Marųuette Park. — Šv.
Teresės K. J. Draugystės 
mėn. susirinkimas įvyks pir
madienį, lapkr. 3 d., 8 vai. 
vak., parapijos salėj. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti 
šiame sus-me, nes bus ren
kama nauja valdyba. Bus 
daug kitų svarbių reikahj 
aptarta. Taip pat noriu at-

ACHING-STIFF 
SORE MUSCLES

GREITUI palengvinimui — 
patrinkite su MiifftenMc. Iš
braukimas su šiuo “Counter- 
Irrltant” aktnaliai gelbėja ir 
gydo skaudančius musculus. 
Geresnis negu “mnstard plas- 
ter**l Daromas 3-jų stiprumų.

I3HS
sa ir tiesa mūs žingsnius 
telydi.

GARY, IND., LIETUVIU ŽINIOS
Kristaus Karaliaus 
šventė

town teatre spalių 23 d. ši 
filmą sutraukė apie 22,000 
žmonių. Lankytojų skaičiaus 
atžvilgiu ši filmą yra sumu-1 
susi pasaulinį rekordą.

O, jūs, ar jau matėte tą 
filmą? Jei ne, tai būtinai 
pamatykite. Filmą taip pa
tvarkyta, kad apleidęs te
atrą daug daugiau įvertini
šv. Mišių auką. ši filmą vėl Spalių 26 d. Kristaus Ka- 
grįš į Southtown teatrą, 610 raliaus šventė Šv. Kazimie- 
W. 63rd St., lapkričio 6. d.' ro parapijoje apvaikščiota 
Pamatykite. Užtikrinu, kad iškilmingai. Rytą daugelis 
ir jus apims dvasinis džiaug žmonių savo Karalių priė- 
smas ir patenkinimas. i širdis. Suma laikyta

Marųuette-Parkietė prieš išstatytą Šv. Sąkra-
_____________ mentą. Parapijos choras “in

D . . . . J corporė”5 su vargonininke
KenyidSI Vdkdrui Į Mary Radis ėjo prie šv. Ko-

Draugija Palaimintos Lie-' munij°3' BeSal° &ražus bu- 
vo reginys, kuomet jauni
mas bendrai eina prie Die
vo stalo. Už tai tokį jauni-

Choras yra dėkingas vi
siems atsilankiusiems sve
čiams. Pažymėtina, kad jau
nimo skaitlingai šiame kon
certe dalyvavo. Liko gra-

mi ilgiausių metų. Progra
moj dvi lietuvaitės daininin
kės ir jų tautiški rūbai da
rė gražaus ir žavejančio į- 
spūdžio. Dainavimas buvo

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

tuvos rengiasi metiniam va
karui su programa ir šo
kiais, kuris įvyks šeštadie
nį, lapkričio 15 d., Chicagos mą Dievas laimina, o jo ve-
T . . . . ... •• • n dėjai ir parapijai teikia pa-Lietuvių Auditornoj. ..Pra- f
... „ , , • sididžiavimo.dzia 7 vai vak.

Ši vakarienė bus skirtin
ga nuo buvusių draugijos

Koncertas ir balius pavyko
. Spalių 26 d. parapiies sa- vakarienių. Sį sykj turėsi- chora8 suruošė koncer-me “chieken dinner , o peri geraį pavyko

vakarienę bus i pi yta ]įkcg prisirinko pilna sve- 
trumpa, patriotiška progra- visi gergjosi gra-io_
ma. Bus atvaizdubta pa
vergtoji Lietuva ir laisvoji 
Amerika. Salė bus papuoš
ta, jauki ir maloni. Vaka
rieniausime tikrai kaip “ote- 
ly.”

Šiame vakare bus išda-

mis dainomis ir lošimu.
Zofija Galinauskaitė per

statinėtoj a dainininkų ir 
lošėjų daug įnešė ir jumo
ro. Ji yra gabi scenos mė
gėja.

žaus pelno, kuris paskirtas gražus. 'Klevickaitės solo 
parapijos naudai. “Mano sieloj šiandie šven-

Korespondentas į tė” tikrai atatiko tos dienos 
reikšmei ir nuotaikai.

KorespondentasDraugo" bankiete
Man teko garbės su ki

tais gariečiais dalyvauti 
“Draugo” jubiliejaus ban
kiete. Nieko malonesnio ne
su mačius savo gyvenime. 
Suplaukė didelė minia žmo
nių. Toj minioj buvo Baž

Koncerte svarbesnes roles 
išpildė šie: vyrų kvartetas,
Stella Shakes, Antanas 
Jenks, Emily Wingis, Stella 
ir Pranas Praniai, Nellie 
Zdankus, Helen Danilevičiū
tė, Gertrūda Radis ir kiti.
Akompanistė Alberta Rim
kus taip pat šauniai pasi
rodė.

Koncertan atsilankė daug 
žmonių ir iš Indiana Har
bor, Chicago, net iš Keno- 
sha, Wis., Sejonai ir varg.
Bujanauskas su žmona.

Baikauskienei teko laimė nyčios, miesto, valstybės va- 
— durų dovana, t. y. dvi dai, anglų ir lietuvių laik- 
gražios lempos. Kiti laimin- raščių redaktoriai, kores- 
gieji buvo: Vitkauskas, Do- pondentai, biznieriai, profe- 
novan, Mary Batos, Mary sijonalai ir k. Visi džiaugė- 
Karalius, Ona ir L. Yuciai, si 25 metų dienraščk) jubi- 
H. Mielus ir kiti. liejaus ir sveikino linkėda-

Naujas choro paveikslas !__________________________
buvo įdėtas į “Post Tribūne” 
ir pasiųstas “Draugui”, ku
riame per klaidą buvo įdė
tas vietoj šeštadienio — pir
madienio numery.

PAMOKOS
Anglų Kalbos

Lietuvių Kalbos 
Knygvedyst6s 

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos 
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS
Nuo 9 ryto Iki 3 vai. p. p.
Ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

816 W. SSrd Place, 
Chicago, III.

LAIVO KEARNY VIRŠININKAS

« UrtšUgiui' Acino leitpuvtll

Leit. komandieris Anthony L. Danis, pavargęs ir ne
siskutęs. Jis torpeduotą savo laivą Kearny Laimingai 
pristatė į neišvardomą uostą.

ŽAVIAUSIA* P AR ua N a 
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Milius 
K 

K
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KORSETU
KŪDIKIAMS DRAIIIŽIV 

V. VILEIfllENft, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
TsL AUSTIN 1175

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGICIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimais

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

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

TURTAS VIRA si, 100.000.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

HELP YVANTED — VYRAI

“LATHE HAND", pilnai patyręs ta
me darbe. Turi būti pirmo kleso 
darbininkas. Kreipkitės prie — 
XEW.MAN METAI, PRODUCTS CO.

126 So. CUntoii Street

HELP WANTED — MOTERYS

Iūsų Gražus
Apsirėdymas 

-Mūsų Specialybė

IHNIMU ROOM SETS — l'AR 
KETB — RE2DROOM SETS

— RŪGS — RADIOS — RE 
KIGEKA’l'OR.S — WASHE3W — 

M4M1K1A — STOVĖS.
ll 4<14

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Leave in 

• 24 Hours
Happy Days Ahead for You

Thlnk of lt—how thla old world 
doee make progren.—now eomee a 
prescription which is known to phar- 
macists as Allenru and withln 48 
bours after you start to take thln 
swlft acting; formula paln, agony and 
Inflammatlon caused by excess urlo 
acld has started to depart.
•♦Allenru does Just what this notlce 
says lt wltl do—it is guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
Ing driigsfores everywhere for 85 
cents and lf lt doesn’t brlog the Joy- 
ous results you ezpect—your ajm.y 
whole heartedty returnad. •

“BUS GIRLS”
Nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Proga

NAMAI — FARMOS
Kas ką. turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naują 
namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Susomskis Company. 
Taipgi turime dideli pasirinkimą se
nesnių namų, ant lengvų išmokė
jimų:

13 cottagiai nuo $2.500 ir aukšč.
18 bungalų nuo $4,700 ir aukšč.
12 2-fletų nuo $6,500 ir aukšč.
9 3-fletų nuo $9,500 ir aukšč.
16 4-fletų nuo $13,500 ir aukšč.
8 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; —

CHARLES P. SUROMSKIS & CO, 
6921 So. Westem Aveime,

išidirbti aukštyn. Seniai įsteigta fir- Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. 1111 
ma. Kreipkitės į; i““

356 NO. CI.ARK STREET I PAIEŠKOMI AGENTAI
—— Reikalinga — gerų, teisingų vyrų, 
prie agentavime, laikračių pa,davinųji-JAUNA MOTERIS, patyrusi

lengvaus namų darbo. Nereikia vir- Ya'£!.n.s..0 kolonijose. Šaukite
ti ar skalbti. Maža šeima. Gyvent 
mo kambarys. Turi turėt gerus lifl. 
dijimus. šaukite telefonu:

ROCKIVELL 8997

CANaI 8910 numatyti pasikalbėjimo 
laiką.

REIKALINGA MOTERIS
LEMPOMS- APDENGALŲ "TAP- Vidur amžiaus lietuvė moteris prie 
ERS”, Merginos prie “parchment ir gaminimo paprastų valgių. Nereikia 
."fabric". skalbti. Savo kambaris ir užlaiky-

CAROLINE BURKE STl'DIOS mas d uodams. Reikia būti naktimis. 
3903 Cottage Grove Avė., 3ril E’loor Nas trečiadienį ir kas sekmadienį 

savo laikas. Geras užmokestis. Atsi- 
—- šaukite telefonu: BEVerly 04)21 ar J

namus 4115 WEsT 111TH STREET, 
CHICAGO.

HELP WANTED 
AD — DEPT 

—127 No. Dearborn 8». 
Tel. Randolpb 8488—9489

AR LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI?

Kreipkitės prie

Charles Yushas
Lietuvis Kontrakiorius 

Ir Karpenterys

Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, m 
valdžios darbų — dabar užsiimi 

visokiais namų darbais. 
Turi 43 metų patyrimo 
2223 West 23rd Place 

Tel. Canal 5014

Al£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORt REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Aven
lelefotias REPUBLIC 6051

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYT 
tausia ir stip-

KIAUSI A «V DIENŲ a

LINK-REI,T, VtHišlcal AutnmatlškM

ŠLEGAITIS
STOKER SALES 

6921 So. VVestern Avė.
* ĮVEDU AILUMA • BOILERIUS

REPubHc 3713
IR SUTAISAU SENUS

INDIGESTION
may ezcite the Heart

Gas trapped in the atoraach or gullet may act liko a 
halr-trlgger on the heart action. At the flrat sl<n of 
dlatress smart men and women depend on Bell-ana 
Ta b loti to aet ras free. No laiative būt made of the 
faatest-acting medlrlnei knovm f ar syroptoraattc reltaf 
of gaatrlc hyperacidlty. If the FIRST TRIAL doesn*t 
prove Bell-ans better. return bottle to us and recelva 
DOUBLE Money Back. 25c. at all drug atorea.

MOST

VVOLK STDDIO
1945 VVesr 35" Street, j

compiete
ADVANCED PHOT»CRAPHt3Ę^K/^^^^^. 

..OU EŠT POSSIBLE PKICES 

rimvE i.afayktte 2*u -

MILLIONS A6R1I—Miracle Whip does work voondtrs 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip ia 
by far America’s favorite salad dressing.

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

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

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

Tapkite Finansiniai NepriklausomilII
TAI IPYKITP (nfl8ų Pigoje- Indeliai rūpes-
I vvVJl I M I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap

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

MO8U PASITIKĖJIMO IR UTVERMES REKORDAS

<5 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Neua.krlaadžiant Net 
Vieno Klijentol

Keistuto Savings and Loaa Association yra šymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė jstalga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.
Tel. CA.Luiuet 4118

3236 So. Halsted St Chicago. UL
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
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MAISTO, DRABUŽIU SIUNTOS Į 
OKUPUOTUS KRAŠTUS EUROPOJE

Chicagiečiai, kurie turi 
namiškius, gimines, ar drau 
gus, internuotus Vokietijo
je, arba Italijoje, arba vo
kiečių ir italų užimtose te
ritorijose, dabar gali jiems 
siųsti maisto arba drabužių 
siuntas per Tarptautini 
Raudonąjį Kryžių. Apie 
tai praneša James B. For- 
gan, Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus chicaginio sky
riaus pirmininkas.

Mr. Forgan sako, kad 
siuntas galima siųsti sta
čiai reguliariniais pašto ke
liais užmokėjus už siunti
mą. Turi būti padėta ad
resato vardas, pavardė ir 
adresas ir pažymėta “Care

of International Red Cros3 
Committee, Geneva, Svvit- 
kerland.”

Internuotiems neokupuo
toj Prancūzijoj negalima 

j siųsti, nes paštinių siuntų 
į tarnyba ten suspenduota.

Amerikos Raudonasis 
Kryžius pats parūpina stan
dartines maisto siuntas. Jų 
kiekviena kaštuoja $2.40. 
ėmus siunčiamą maistą ir 
pasiuntimą.

Kas norėtų tuo pasinau
doti, gali gauti daugiau 
apie tai informacijų vietinė
je Raudonojo Kryžiaus sky
riaus buveinėje, 616 South 
Michigan avė.

Rytoj Chicagoj 
teisėjų rinkimai

Rytoj, lapkričio 4 d. Chi
cagoj piliečiai renka teisė
jus į vadinamąjį “Supo ior“ 
teismą ir “Municipal” teis
mą. Į pastarąjį teismą 
renkami tik du teisėjai vie
nas į vyresniojo teisėjo vie
tą, kitas — paprastom tei
sėjo vieton. >

Kaip visados, taip ir šį 
kartą smarkiai varžosi abie
jų partijų kandidatui.

Geistina, kad ir lieturini 
piliečiai nepaneigtų šių bal
savimų.

Karo departamentas 
laukia atsakymų

Šaly paskelbus nepapras
tą stovį, karo departamen
tas per atskirų valstybių 
motorinių vežimų komisic- 
nierius visiems autobusų 
ir sunkvežimių savininkams 
išsiuntinėjo lapelius su pa
klausimais apie turimų au
tobusų ir sunkvežimių kie
kį, jų stovį, didumą ir rūšį. 
Tuo būdu stengiamasi šiuos 
motorinius vežimus suregis
truoti, nes ateityje kaltais 
jų gali prireikti karo depar
tamentui.

Dabar karo departamen
tas praneša, kad daugelis

Traukiami tieson
Traukiami tieson devyni 

asmenys, buvusieji '‘Re
sources Corporation Inter
national” viršūnėse, ši kor
poracija buvus pasiryžus ek 
sploituoti sienojus Meksiko
je. Pardavinėdama Šerus 
surinko ir nusuko apie 7,- 
350,000 dol.

Federaliniam teisme Chi
cagoj įvyks pirmieji jų ap
klausinėjimai. Jie pasisa
kė nekalti. Byla prasidės 
gruodžio 1 d.

Balsavimuose
randamos suktybės

Rinkimų komisionierių 
boardas susimetė patikrinti 
27 wardo 52 precinkto bal
suotojų piliečių sąrašą.

Susekta, kad 78 asmenys 
yra pasisakę McCoy viešbu
čio rezidentais. Tačiau jie 
tenai nėra žinomi.

Mayoras atsišaukia 
konservuoti popierių

Chicagos mayoras Kelly 
atsišaukia į gyventojus kon 
servuoti nereikalingą seną 
popiėrių. Pataria nereika
lingo popieriaus nedeginti, 
arba kaip kitaip nenaik;nti, 
bet kiek tik galima jį rink
ti, kad ir iš gatvių ir gat- 
vaičių, sugludenti ir par 
duoti pedlioriams.

Tuo keliu, sako mayoras, 
bus trejopa nauda: nebus 
popiergalių gatvėse ir par
kuose, bus prisidėta prie ša
lies apsaugos stiprinimo ir 
parduodant seną oopier ų 
kiek nors pelnyta.

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, šv. Petro salėje 

(920 Sord avė.) š. m. lap
kričio 8 d. 7:30 v. vakare.

Rockford, š. m. lapkr. 23 
d., 5 vai. vakare įvyks pra
kalbos Šv. Antano par. sa-

Z-

mu

V

<«>

savininkų su tais atsaky
mais kažkodėl delsia. Jis 
prašo kuo veikiau paduoti 
jam reikalingų žinių.

Tutringa moteris 
plėšikų auka

Du plėšikai gatvėj? taxi 
važiavusią ją užpuolė ir api
plėšė Mrs. Myrtle Golowa- 
ter, New Yorko vieno žur
nalo leidėjo žmoną. Iš jos at
imta apie $100 pinigais ir 
apie $11,700 vertės brange
nybėmis. Pagrobti ir b an- 
gieji jos kailiniai.

Chicagos komisija 
nacionalinei apsaugai

Šiandien, lapr. 3 d., dau
giau kaip 150 Chicag03 at- 

į skirų bendruomenių at
stovai susirenka į “Chicago 
Defense Building,” 176 W. 
Washington gt., suformu
luoti programas minėti Ci- 
vilian Defense Week, lap
kričio 11—16 dd.

Kiek žinoma, prie šio mi 
nėjimo nepaprastai stropiai 
pasiruošiama. Komisijos 
priešakyje yra patsai ma
yoras Kelly.

Mergaitė mirė
po sumušimo

Cook apskrities ligoninė
je mirė Helen Wyka, 14 m. 
amž., Dawey pradinės mo
kyklos mokinė.

Spalio 8 d. pietumis ji iš 
mokyklos parėjo namo, 
5238 Aberdeen gt., apdras
kyta burna ir suveltais dra
bužiais. Jinai tėvui prane
šė, kad trys didesnės mer
gaitės ją apmušusios.

Policija pradėjo tirti 
įvykį.

Gub. Green kritikuoja 
vyriausybę

Ulinoiso gubernatorius 
Green susimetė kritikuoti 
šalies vyriausybę dėl jos ne
paprasto šiandien išlaidu
mo.

Gubernatorius nurodė, kad 
jei vyriausybė milžiniškas 
sumas išleidžia ginklavimui-

si ir karui, tai ji turėtų žy
miai sumažinti namines ci
vilines išlaidas. Ji to ne
daro ir be mažiausios atodai 
ros žarsto bilijonus dele- 
rių.

Vyriausybė kreipias 
teisman

žemės ūkio departamen
tas negali į savo regimenta- 
ciją palaužti Wrightwood 
Dairy kompanijos Chicagoj. 
Kompanija atsisako teikti 
departamentui raportus 
apie savo bizni. Ji sako. 
kad biznį daro Lik Illinoise 
ir ji turi rekalo tik su savo 
valstybės autori£?..us, bet 
ne su federaline vyriausy
be. Kompanijos argumen 
tą palaiko federalinis dis 
trikto ir circult apeliacijų 
teismai.

Žemės ūkio departamen
tas nusprendė tuo reikalu 
kreiptis vyriau3iajin teis
man.

Pasirūpinkite DABAR Užsisakyti Gražių 
LIETUVIŠKŲ SVEIKINIMŲ 

KALĖDOMS!

a,

r
JI Si

šie įvairių spalvų Kalėdų s/eikinimai, 21 iš viso — 14 lietuvių kalboje 
ir 7 anglų kalboje — šiomis dienomis buvo atspausdinti, sudėti į dėžutes ir iš
siųsti “Draugo” ir “Laivo” skaitytojams.

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

Atsiminkite - 21 KORTELIŲ už.......................$1.00

Lietuvių Vaizbos 
būtas

(Atkelta iš 6 pusi.)

real estate broker. Su juo 
galite susisiekti: 6436 Black 
stone Avė.

Dr. Kazys Draugelis, — 
direktorius šios organizaci
jos. Jis yra dantistas ir 
priima pacientus adresu, 
2403 W. 63 St.

Barney R. Pietkiewicz, — 
vienas direktorių šios orga
nizacijos. Jis turi biznį 
real estate ir insurance biz
nį ir yra generalinis kont- 
raktorius namų statymo. Jo 
ofisas 2525 W. 47th St.

Dominic Pivorunas, — 
vienas direktorių šios orga
nizacijos. Jis turi duonos 
ir pyragų kepyklą adresu 
4622 S. Marshfield Avė.

Julius P. Rakštis, — pir
mininkas Komisijos ryšių 
su kitomis organizacijomis. 
Jis yra farmacistas ir turi 
vaistinę, (Drug Store) ad
resu 1900 S. Halsted St.

Raginu klausytojus dary
ti biznį ir naudotis profesi
jos patarnavimais mūsų na
rių.

Ateinantį ketvitradienį 
pranešiu, kas gavo $11,250,- 
000.00, kuriuos Chicagos lie
tuviai išmokėjo nuomomis 
užlaikymui nuosavo namo. 
O dabar, vardu Lithuanian 
Chamber of Commerce of 
UI., 3241 S. Halsted St., Te
lephone Calumet 7358, lin
kiu kuogeriausios kloties.

ARMIJA UŽIMA LĖKTUVŲ FABRIKUS

( uraugas" AfinR t«»leDnot<»F
Pulk. Roy M. Jonės iš U. S. armijos orinio korpuso 

(kairėje) ir maj. Peter Beasley (centre) su Tony Gri- 
maldi, CIO darbininkų atstovu. Pulk. Jonės užima Air 
Associated fabrikus, Bendix, N. J., ir atnaujina streiku

nutrauktus darbus. Dėl CIO darbininkų streiko fabri
kai buvo uždaryti.
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Siųskite Jūsų užsakymus tuojaus sekančiu adresu

"DRAUGAS
2334 S. Oakley Avė.
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Socializmas, eidamas prie 
dabartinės visuomenės san
tvarkos pakitimo, vfuuo- 
met pradeda nuo knisimos! 
Kristaus Bažnyčios pama
tuose. — Gintautas.

X ARD 2-ras skyrius, 
Bridgeporte, lapkričio 23 d. 
rengia “bunco” vakarą. Ko
misija ir narės darbuojasi 
visu nuoširdumu vakaro pa
sisekimui.

X Labdarių Sąjungos sta
tomos seneliams prieglaudos 
statybos vedėjas kun. A. 
Linkus, labai susirūpinęs 
tęsimu darbo. Statybos fon- 
das tuščias, o darbas rei
kia varyti pirmyn. Labda
rių Są-gos kuopos ragina
mos pagyvinti veikimą, o 
visuomenė prisidėti prie 
fondo auginimo.

X Penkios choristės Ne- ‘—A 
kalto Prasidėjimo P. š. pa
rapijos: Ona Fedurienė, S. 
Norušienė, Poškaitė, O. Ba
ranauskaitė ir P. Orenzaitė 
spalių 29 d., prieš Federaci
jos 19 skyr. suruoštas pra- / 
kalbas, padainavo lietuviškų A 
dainų. Joms vadovavo mu
zikas Just. Kudirka.

X T. O. Kalvaičiai, seni 
Town of Lake gyventojai ir 
duosnūs parapijonai lapkr.
9 d. minės 40 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Baž
nyčioje tą sekmadienį 10:30 
vai. ryto jubiliatų intencija x 
bus atlaikytos šv. Mišios.
Po pamaldų dukrelės B. P. 
Cicėnų namuose bus suruoš
ti pietūs giminei ir arti
miems svečiams.

X Brighton Park biznie
riai J. M. Janušauskai, kaip 
kas met, taip ir šiemet ren
gia kauliukų žaidimo pramo
gą vietos seserų Kazimie- 
riečių namo naudai. Be gra
žių dovanų laimėtojams at
skirais tikietais (knygutė
mis) leidžiama du kalaku
tai. Dieną ir vietą pramogos 
vėliau paskelbsime.

Pranešimas
Teisėjų rinkimai įvyksta 

ateinantį antradienį, t. y. 
lapkričio 4 d. Iš priežasties 
pertvarkymo politinių kvar
talų Chicagoje, noriu pra
nešti II wardo, 16-to pre- 
cinkto balsuotojams, kad 16 
precinkto balsavimo vieta 
(Polling Piace) randasi da
bar adresu 3414 S. Lituani
ca Avė. Toj vietoj balsuos 
visi tie, kurie gyvena tarpe 
Lituanica Avė. ir Morgan 
St. ir tarpe 35-tos gatvės ir 
33rd PI.

B. J. Jakaitis,
kapitonas 16 prec.

Gedulo pamaldos
Elena Kazaitienė, 3354 S. 

Lituanica avė., užprašė šv. 
Mišias už sielą savo vyro 
a. a. Pranciškaus Kazaičio, 
kurs mirė keturi metai at
gal. Minėtos šv. Mišios j- 
vyks antradienį, lapkričio 
4 d., 8 vai. ryte, šv. Jurgio 
bažnyčioje.

Kaimynai, giminės ir pa
žįstami kviečiami atsilan
kyti į tas pamaldas.


