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GIRIA STALINĄ 
IR RUSUS

Londone per radiją apie 
Sov. Rusiją kalbėjo W. 
Averell Harriman, J. A. 
Valstybių karinės pagalbos 
dalytojas. Harriman seniau 
lankėsi Maskvoj. Buvo grį
žęs Amerikon, o dabar vėl 
išvykęs į Angliją.

Harriman sakė, kad Sta
linas esąs nepaprastas žmo
gus. Neč rimtus klausimus 
aptariant jis juokiasi. Jo 
smegenys direktuoja bolše
vikų armijoms. Jis sakė, ko 
kia pagalba sovietams rei
kalinga. Karo reikmenų pri 
statymo problema jau nuo
dugniai žinoma.

Bolševikų skridikai, sakė 
Harriman, veikiau susipa
žįsta su amerikoniškų lėktų 
vų mechanizmu ir operavi- 
mu, negu amerikiečiai skri
dikai. Bolševikų mechanikai 
rodo daug gabumų ir suma
numo. Daina bę galo.
- •
RAUDONOJI GVARDIJA

Kinijoj girdėto iš Irkuc- 
ko ir Chabarovsko sovietų 
radio stočių Stalino išleis
tas dekretas, kuriuo raudo
nasis diktatorius atgaivina 
buvusią carų laikais impe
ratorinę gvardiją. Ji pavar
dinama nauju vardu — “so
vietų raudonoji gvardija”. 
Ši gvardija sudaroma iš pa 
rinktinų raudonosios armi
jos karininkų ir kareivių, 
kurie pasižymėję kovoje su 
vokiečiais. Gvardiją suda
rys devynių divizijų korpu
sas. Kaip karininkai, taip 
kareiviai bus dvigubai ap
mokami.
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U.S. Kariuomene Olandij os Gvinėj on
KARIUOMENE PASIUSTA SAUGOTI 
SVARBIU ALUMINO KASYKLŲ

Su šiuo Jungt. Valstybių žygiu pilnai 
sutinka Brazilija ir Olandija

WASHINGTONAS, lapkri
čio 24 d. — Baltieji Rūmai 
šiandie paskelbė, jog Ame
rikos kariuomenės kontin
gentas bus pasiųstos į Olan 
dijos Gvijaną, kad apsaugo
tų vertingas alumino rūdies 
kasėklas, iš kurių Jungti
nės Valstybės gauna didelę 
dalį savo alumino žaliavos.

Jungtinės Valstybės šio 
žygio ėmėsi susitarusios su 
Plandijos vyriausybe ir Bra
zilijai pilnai pričariant.

Geografinė padėtis
Olandijos Gvijana yra 

i Pietų Amerikos šiaurryti
niam pakraštyje ir jai kai- 
myniai yra Anglijos Gvija
na ir Prancūzijos Gvijana.- 
Olandų Gvijanos sostinė yra 
Paramarimbo,, uostas prie 
Atlanto.

Gvijanos (Guiana) dydis 
prilygs to Pennsylvanijai ir 
New Jersey.

Baltųjų Rūmų pareiškimas
Formalus Baltųjų Rūmų 

pareiškimas, pavadindamas 
Gvijaną olandų suteiktu var 
du Surinam, sako, jog:

tus žygius, sūrių imtasi, 
kad apsaugoti visų bendrus 
interesus.

Stritch, Spellman
kardinolais
. VATIKANO MIESTAS, la
pkričio ę4 d. — Vatikano 
.sluogsniai šiandie pareiškia, 
jog gruodžio konsistorijoj 
Popiežius Pijus XII gali pa
kelti į kardinolus du ameri
kiečius. Minimieji naujieji 
kardinolai galį būti arkivys
kupas Samuel A. Stritch, 
Chicagoje ir arkivyskupas 
Francis J. Spellman, New 
Yorke.

Senatorius laikraščius pardavoja
NACIU PASKUTINIOSIOS ATAKOS 
SUDARO MASKVAI DIDĮ PAVOJU

Vokiečiai tik per 31 mylią nuo Rusijos 
sostinės. Žuvo 600 nacių orlaivių

BERLYNAS, lapkričio 24 
d. — Vokietijos karo vado
vybė šiandie paskelbė nau
jus laimėjimus Maskvos 
fronte ir pareiškė, jog pir-

“Surinam bauxite (alumi 
no rūdies) kasyklos paten
kina Jungtinių Valstybių 
virš 60 nuošimčių alumino 
indusčrijos pareikalavimo.

Rusai tremtiniai Kinijoje Aluminas yra būtinas Jung- 
yra nuomonės, kad tasai tinių Valstybių, vakarinio 
Stalino žygis yra kaip nors pusrutulio ir visų valstybių, 
suturėči raudonosios amu- kovojančių prieš agresija, 
jos sužlugimą. Juk taip ii- '
gai kariavusi su vokiečiais
raudonoji armija nė vieno 
jokio mūšio nelaimėjusi. 
Tremtiniai sako, kad reikia 
laukti karinės revoliucijos 
prieš raudonuosius valdo
vus.

BOLŠEVIKŲ VADŲ 
VAIKAI

Neseniai iš Berlyno • buvo 
pranešta, kad Rusijos karo 
fronte nelaisvėn paimtas 
Stalino sūnus leitenantas. 
Sakoma, jis pasidavęs su 
savo kareivių kuopa.

Dabar pranešta, kad ne
laisvėn pakliuvęs ir komi
saro Molotovo sūnus, kurs 
pasivadinęs R. Skriabinu.

Tai raudonųjų aristokra
tų sūnūs. Tegul mužikai ka
riauja ir galvas guldo už 
bolševikų “tėvynę”, bet ne 
valdovų vaikai.

SUOMIŲ ŽYGIAI
Kaip seniau, taip ir šian

dien suomiai karžygiškai ir 
sėkmingai kariauja prieš 
bolševikų kariuomenę šiauri 
nės Karelijos pločuose. 2i; 
niomis iš Helsinkio, paskuti 
nėmis dienomis suomiai su 
naikino visą bolševikų divi
ziją. Apie 3,000 raudonar
miečių nukauta ir daugiau 
kaip 1,600 nelaisvėn paim
ta. Suomiams kliuvę dideli

Atnaujins anti- 
kominterno pak
tą Berlyne

BERLYNAS, lapkričio 24 
d. — Autorizuotieji vokie
čiu sluogsniai šiandie parei 
škė, jog rytoj antikomin- 
temo paktą pasirašys dar. 
septynios valstybės. Iki šiol 
šį paktą yra pasirašiusios 
šešios valstybės.

Tos septynios valstybės 
yra Suomija, Danija, Bulga 
rija, Kroatiją, Rumunija, 
Slovakija, Nankingo vyriau 
sybe. Seniau pasirašiusios, 
kurios rytoj šį paktą atnau
jins yra Vokietija, Japonija, 
Italija, Ispanija, Vengrija 
ir Manchukuo.

Ministeriai posėdžiuose
Suomija, Danija, Bulgari

ja ir Kroatija pasiųsianti 
posėdžiuosna savo užsienio 
ministerius, Rumunija — 
vicepremjerą Mihail Anto- 
nesou, Slovakija — premje
rą Tiso ir Nankingas “spe
cialiu būdu” bus atstovau
jamas.

Nors paskutiniuoju laiku 
Vokietija dėjo visas pastan
gas įtraukti į šią sąjungą 
Prancūziją ir Turkiją, bet 
iki šiol dar neaišku ar jos 
posėdžiuose dalyvaus.

Kai kurie sluogsniai ma
no, jog tai esančios nacių 

LONDONĄS, lapkričio 24, pastangos sudaryti solidarų

apsaugai.
“Todėl yra būtina, kad 

šių kasyklų saugumas tiek 
užtikrintos, kiek to pareika 
lauja esamoji būtis”.

Pakviesta ir Brazilija
Toliau pareiškime pažy

mima, jog Olandija “tuo pa 
čiu laiku pakvietė Jungti
nes Valstybes ir Braziliją” 
dalyvauti šių kasyklų ap
saugoje.

Ir Brazilijos vyriausybė 
parodžiusi “savo pilną suti
kimą” šiems apsaugos žy
giams.

Jungtinės Valstybės pra
nešė ir kitoms Amerikų res 

, publikos apie šiuos nesitikę

d. — Jugoslavijos vyriausy 
bės Londone užsienio minis 
teris Momtchilo Nincic pa
reiškė, jog vokiečiai vien 
tik keturiuose Jugoslavijos 
miesteliuose sušaudė 2,000 
Jugoslavų.

‘Ministerid šių miestelių 
neįvardino.
—————— I. ■■■————*
karo grobiai.

Suomiai pareiškia, kad 
raudonarmiečiai politinių 
komisarų buvo priversti gin 
tis ir žūti, bet nepasitrauk
ti iš savo pozicijų. Jie nepa 
sitraukė.

frontą prieš “pasaulinį bol
ševizmą.'

("Draugas'’ Acme telephoto)

U. S. senatorius Guy M. Gillette (dem. iš Iowa) išne
šioja laikraštį į namus. Jis pavaduoja susirgusį savo 
12 metų s’nų.

Naciai Panaikino Lietuvos
Raudonąjį Kryžių

Mezginiai vokiečių kariams "dovanų"

BERLYNAS, lapkričio 24 
d. — (Dr. Ancevičiaus kab- 
legrama) — Lietuvos Rau
donasis Kryžius pertvarky-

Anglams kovos
Libijoje vyksta

LONDONAS, lapkričio 24 
d. — šiandie net ir ašies 
sluogsniai pripažįsta, kad 
anglų dešinysis sparnas jau 
esąs per 200 mylių į vaka
rus nuo Libijos-Egipto pa
sienio. Apie tai praneša ita 
lai, kurie pripažino, jog an
glai užėmė italų tvirtovę į 
šiaurę nuo Gialo oazės.

tas į Savitarpio pagalbą.
Žemės ūkis paskelbė vil

nonių mezginių mezgimo 
varžytines jauniesiems ūki
ninkams. Mezginiai bus Nau 
jų Metų dovana vokiečių ka 
riams.

Kamavičius sveikas
Birutė Avižonytė-Blaze-

KAIRO, lapkričio 24 d. — 
Anglų kariuomenė, žygiuo
janti Libijos gilumon Vidur 
žemio jūros pakraščiu, užė
mė svarbų ašies tiekimo cen 

i trą Gambut, kuris yra maž
daug pusiaukelyj į apgultą- 

[ jį Tobruką.
I Neoficialieji pranešimai.
, sako, jog iki šiol jau esą su
imta virš 15,000 ašies karei
vių.
Pralaužė linijas

Anglų sluogsniai pareiš 
kia jog šiuo metu italų-vo- 
kiečių kariuomenė esanti 
padalinta į paskyras ketu
rias dalis, kuriuos britų ka
riuomenė baigianti apsupti.

Britų kariuomenė, kuri 
prasilaužė pro ašies linijas 
iš apsuptojo Tobruko yra 
jau tik apie keturias mylias 
nuo pirmyn žygiuojančios 
anglų kariuomenės.

Svarbios pranešimai skel
bia, jog Afrikoje esą “su
naikinta ištisa ketvirtoji

anglų divizija”. i

Taikos sąlygos
LONDONAS, lapkričio 24 

d. — Londono laikraštis Ex- j 
change Telegraph praneši
me iš Stockholmo rašo, jog 
Berlyno korespondentas pra 
nešęs Stockholmo laikraš-' 
čiui Aftonbiadet, kad pran- 
cūzų-vokiečių taikos pasita
rimuose pagrindu esąs vo
kiečių kariuomenės bent da
linas ištraukimas iš okupuo 
tosios Prancūzijos.

Sprendžiamasis 
momentas U. S.- 
Japonijos san
tykiuose

WASHINGTONAS, lapkri
čio 24 d. — šiuo metu Ame- 
rikos-Japonijos santykiai 
pasiekė sprendžiamojo mo
mento, kai Tokijo svarsto 
patiektuosius Jungtinių Vai 
stybių reikalavimus palaiky į 
ti taikai Ramiajam vande- j 
nyne.

Yra numatoma, kad Japo
nija norėtų atsikratyti ašies 
sąjungos, bet ji nenorėtų ai 
škiai ir viešai atšaukti savo

mie j i kariuomenės daliniai 
užėmę Solnečnogorski, ku
ris yra 50 kilometrų, apie 
31 mylia į šiaurvakarius 
nuo Maskvos.

Vokiečių komunikrtas 
skelbia, jog miestą užėmė 
po smarkių kovų tankų da
liniai.

Nacių komunikatas taip 
pat skelbia, jog bombos su
sprogdinusios kelias geležin 
kelio linijas Maskvos apy
linkėje ir Leningrado kari
nius toikinius smarkiai ap- 
šaudžiusi vokiečių artileri
ja-
Maskvai didžiausias pavojus
KUIBIŠEVAS, lapkričio 24 
d. — Rinktinoji Vokietijos 
kariuomenė, kuri prasilau- 
žė pro rusų eiles tarp Mas
kvos ir Kalinino ir pasiekė 
rusų antrąsias apsigynimo 
linijas, šiąndie sudaro sos
tinei rimčiąusį pavojų.

Tačiau kariniai sluogs
niai pareiškia, jog pietuose, 
kur vokiečių tankai įsiver
žė į Rostovą, raudonoji ar
mija pra vedusi smarkiau
sias šio karo atakas ir ke
liose vietose vokiečius at
mušusi net per 37 mylias 
atgal.

Rostovo gatvėse, pasak 
rusų, tebevyksto aršios ko
vos.

vičienė ieško savo vyro, sutarčių su Berlynu ir Ro- 
Aleksandro Blazevič, gyv.
46 Oats Street, Bristol 
Conn., mokytojavusios Wa-

ma.
Manoma, jog Tokijo gali 

pasiūlyti garantijų, jog Ja-
tįerbury, Conn. lietuvių mo- ponija nebedarysianti naujų
kykloje. Suieškokit ir kabe- 
liuokit man.

Kamavičius praneša savo 
žmonai Anita Novicki, 100 
Broadway, Melrose, III., kad 
jis gyvas ir sveikas Kaune.

Prof. Mykolas Biržiška 
prašo Jadeikį, Washingtone, 
pasirūpinti Stašių šeima Si
bire.

Pašventino paminklą
Obeliuose iškilmingai pa

šventino didelį ir gražų pa

žygių į pietus Tolimuose Ry 
tuose ir pasiliks neutrali 
Vokietijos-Rusijos kare.

Penkios vyriausybės 
Tačiau pranešama, jog

kadsekr. Hull reikalaująs, 
Japonija'-viešai atšauktų sa
vo sąjunga su ašimi.

Japonijos pasiuntiniams- 
Kurusu ir ambasadoriui No- 
mura Hull pareiškiąs, jog 
su šiuo Amerikos nusistaty 
mu pilnai sutinkančios ir ki
tos keturios vyriausybės:

minklą kritusiems partiza-j Anglija, Olandija ir Kinija.
nams kovoje už Lietuvos lai 
svę. Tai pirmas toks pamin
klas.

Paknys vėl paskirtas Lie 
tuvos Banko valdytoju.

Jungtinių Valstybių vyriau 
sybė reikalauja iš Japonijos 
tuojau atšaukti kariuomenę 
iš Prancūzijos Indokinijos, 
kad tuo būtų parodyta jog 
Japonijos vyriausybė gali 
priversti savo kariuomenę 
pagerbti bet kokią sutartį 
sudarytą su svetima valsty-

600,000 kareivių
Paskutiniose Maskvos 

fronto kovose, rusų apskai
čiavimu, vokiečiai panaudo
ję virš 40 divizijų — maž
daug apie 600,000 kareivių 
— ir apie pusę turimų tan
kų.

Kariniai rusų sluogsniai 
pareiškia, jog šią milžinišką 
pajėgą vokiečiai panaudoję 
pralaužti rusų frontą tarp 
Kalinino ir Maskvos. Ir ko
vos vykstončios Klin apylin 
kėje.

Didėja orlaivių apsauga
Rusai pabrėžia, jog jų ka

riuomenė tvirtai tebesilaiko 
savo pozicijose prie Kalini
no ir Volokolomsko

Laikraštis Pravda rašo, 
jog gerai fortifikuotos tviv 
tovės laikančios vokiečiu žy 
giavimą ir jie netrukus sw> 
tiksią daug “etikėtinumų”.

Laikraščio pareiškimu 
Maskvos oro apsaugta labai 
sustiprėjusi ir paskutiniuo
ju laiku virš Maskvos pa
šauta 600 nacių orlaivių.

Konferencijos Berlyne
Berlyne Vokietija, Itali

ja, Japonija, Ispanija, Ven- . 
grija ir Manchukuo pratęs________
antikomlnterno paktą dar WASHINGTONAS, lapkrl 
penk.ems metama. M d _ ValstyMs £.kr.

Drauge dalyvauja, Suomi Hull pasikvietė konferenci
jos, Danijos, Slovakijos joms Anglijos, Kinijos, Au- 
Kroatijos, Bulgarijos ir Ki- stralijos ir Olandijos atsto- 
nijos Nankingo vyriausybių vus. Posėdžiai prasidėjo 3 
atstovai. I vai. po pietų.

ROMA, lapkričio 24 d. — 
Italijos karo vadovybė šian 
die paskelbė, jog Libijos 
fronte suimtas anglų gen. 
gen. Sperling. Tuo tarpu an 
glų šaltiniai Londone parei
škiu nesą gavę tuo reikalu 
jokių žinių ir jie negalį nė 
užginčyti, nė patvirtinti šios 
žinios.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
a*

PARAPIJOS AUKSINIO JUBILIEJAUS BANKIETAS Nuolankus prašymas į 
DD. GG. Kun. KlebonusShenando&h, Pa. — Šių 

metų lapkričio 16 d. 50 me
tų nuo pastatymo Šv. Jur
gio lietuvių bažnyčios pro
ga, buvo — netoli nuo She- 
nandoah — Brandonville 
Country Club erdviose ir 
gražiose patalpose, parapi
jos bankietas.

Didelėje salėje, skoningai 
papuoštoje, tilpo virš 500 pa
rapijiečių ir daug pakvies
tų iš apylinkės kunigų ir 
brangių svečių.

Bankieto šeimininkas kun. 
dr. K. Batutis, apibudinęs 
gražiais žodžiais šių iškil
mių momentą, pasveikino 
dalyvius ir padėkojo jiems 
už gausų atsilankymą.

Vakarienės metu, pertrau
komis, parapijos pažiba — 
choras, vadovaujamas ga
baus muziko prof. Grigaičio, 
padainavo keletą populiarių1 
lietuviškų dainų: "Lietuviais 
esame mes gimę”, “Kur Ne-' 
munas ir Dauguva”. “Pra-' 
gėriau žirgelį” ir kitas.

Lietuviška daina savo gro
žiu, melodingumu ir žodžių 
išraiška, kiekvieną kartą su
žadina lietuvio sieloje daug 
gilių prisiminimų. Ji atgai- 
viiaa lietuvio dvasią ir są- 
'- onę. Ji yra stipresnė už 
gražinusį žodį ir galingesnė 
už -iras prabangas šios ša
lie'?. Ji yra toji šilta ir švel
ni ranka mūsų motinos — 
Tėvynės, kuri guodžia išei
vio našlaičio širdį...

Kalbas pasakė: kun. kleb. 
K. Klevinskas, Andrius Mi
liauskas — parapijos vete
ranas, Robertas Norkus, dr. 
Marytė Remeikytė, adv. E. 
Bobinas, J. Rajeckas, Lie
tuvos Pasiuntinybės Wash- 
ingtone patarėjas ir vietinis 
kleb. kun. J. Karalius.

Kalba dr. Remeikytės ir 
Rajecko savo giliu turiniu 
ir gražia forma visiems po
būvio dalyviams labai pati
ko ir paliko gilų, neužmirš
tamą įspūdį. Iš kalbos Ra

jecko sužinota, jog šiemet 
sukanka 600 metų nuo Di
džiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Gedimino mirties.

Visų kalbų motto buvo: 
pasididžiavimas gražia ir 
didele bažnyčia, nuveiktais 
Šv. Jurgio parapijoje dar
bais; pabrėžta tykus ir, be

Šiuo turiu garbės prašyti 
DD. GG. Kun. Klebonus, kad, 
norėdami pasinaudoti TT. 
Marijonų dvasiniu patarna
vimu per rengiamas jų glo
bojamose bažnyčiose Misi
jas, Rekolekcijas, Novenas, 
Tridua ir pp., malonėtų ge-

jokios reklamos, našus lie- rokai P1™ UUt" Paeiti 
tuvybės atžvilgiu, nenuilsta- aPie ui iemiau Pairai™- 
mo ir parapijiečių mylimo, sia“-

Iš kalno žinodamas DD. 
GG. Kun. Klebonų norus bei 
pageidavimus, galėsiu prie 
jų labiau prisitaikyti, skirs
tant misijonierius.

Už malonų atsižvelgimą į 
šį mano prašymą tariu nuo
širdų ačiū.

Kun. K. Rėklaitis, M.I.C.,
TT. Marijonų provincijolas 

Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

Iš Brazilijos Lietuvių Gyveninio
“VYČIO” KONCERTAS Mokslo metų pabaiga

Sao Paulo. — Lapkričio 
mėn. 15 d. vienoj didžiausių 
“Lėgo Lombardo” salių,
Liet. Kat. Jaunimo Sąjun
gos “Vyčio” choras suren
gė lietuviškos dainos kon
certą, kurio klausėsi gausiai 
susirinkusi lietuviška visuo
menė.

“Vyūs” ne vieną kartą vi
suomenę yra žavėjęs daino
mis ir vaidyba. Šiuo kartu 
koncertas buvo tuo ypatin
gas, kad “Vytis” dalyvavo 
su trimis savo chorais.
Dviem jaunimo, kuriems va 
dovauja F. Girdauskas, ir su 
jaunučių choru, kurį moko 
seselė pranciškietė M. Mar
celina.

kun. kleb. Karaliaus darbas; 
dėkota jam žodžiais ir gė
lėmis ; palinkėta parapijai 
tolimesnio klestėjimo.

Kun. kleb. Karalius savo 
kalboje pabrėžė, kad nuo
pelnai priguli ne jam, bet jo 
geriems ir susipratusiems 
parapijiečiams, kurie jo gy
venimo ir darbo kelyje esą 
jam geriausias užmokesnis 
ir pasididžiavimas.

Su dainavimu “Lietuva, tė-I t
vyne mūsų” baigta bankie- j Gerbiamasis liesos
tas, po kurio jaunimas gra-1 » v» . .
žiai linksminosi. ! IGSKOlOJcMI

Pabrėžtina puiki bankieto! Šiomis dienomis prisiuntė
organizacija, dalyvių laiky- man kažin kas Tamstos at- 
sena, maloni ir širdinga nuo- vir4 laišką, kuriame Tams- 
taika, visų patenkinimas. Į ta prašai atsakymo į visą

Greitu laiku žadama — eil? iškelt,i klausimų.
šio jubiliejaus paminėjimui 
— išleisti gražią knygą. V.

TT. Marijonų misijos
1. Lapkričio 24 — 80 dd.

— Chicago, III., Dievo Ap
vaizdos parap. bažnyčioje — 
kun. Antanas Mažukna, M. 
I.C.

Iš Tamstos laiško aš ga
vau įspūdį, kad esate prasi
lavinęs žmogus. Todėl ma
nau, jog Tamstai turėtų bū
ti žinoma, jog nei vienas 
žmogus neatsakinėja j .gau
tus anonimiškus (be para
šo) Laiškus.

Mielai duočiau atsakymą 
į Tamstos laišką, jei būtu
mėt pasirašęs savo tikrąją2. Lapkričio 28 — 30 dd? . .. pavardę ir adresą pridėję.Pittsburgh, Pa., Šv. Ka-.; . _ v F JI,Jei Tamstai nemalonu dėl! zimiero parap. bažnyčioje — 

į kun. Adomas Markūnas, M. 
I I.C.

kokių nors priežasčių savo 
pavardę skelbti viešai, tai

, galite man prisiųsti asme- 
3. Lapkričio 29 d. iki gn»o-;niškai. 321 Willings Alley> 

džio 8 d. — Newark, N. J., pMi./uinbu r>o as -i«a vio 
Švč. Trejybės parap. bažny

Programoj buvo solo, du 
etų ir choras, kuris išpil
dė liaudies harmonizuotas 
dainas ir lietuvių kompozi
torių klasinius kūrinius.

“Vytis” Brazilijos lietu
vių tarpe verčia plačią kul
tūrinio darbo vagą. Orga
nizacijos nariai yra sąmo
ningi ir drausmingi. Tie 
siog, nesuprantama, kode. 
tam paCriotiškam jaunimui 
teko tiek nukentėti nuo ofi
cialių Lietuvos žmonių. Ir 
dar šiandien, nors Lietuvos 
pinigais pastatyti pastatai 
yra tušti ir jtį kiemai žo
lėmis apaugę,’bet “Vyčio” 
jaunimai nė choro prakti
koms neleidžiama susirink
ti. Tačiau vienokio ar ki- 
tokio pobūdžio kliūtys tik 
dar labiau grūdina jaunimo 
dvasią. “Vyčio” globėju 
yra kun. A. Arminas, o pir
mininkas V. Grabauskas.

Brazilijoj dabar vasara. 
Mokyklos savo datbą už 
baigs paskutinę dieną šio 
mėnesio. Atostogos truks 
ligi vasario mėnesio pra
džiai. Šiais metais ir Sac 
Paulo miesCe veikianti lie
tuvių katalikų mokykla va
dovaujama seserų pranciš- 

, kiečių, išleis pirmąją baigu
sių mokyklą laidą. Brazili
joj pradžios mokyklos kur 
sas tik keturių metų. Ta 
čiau seselės pranciškietės 
ateinančiais metais atida
rys penktąjį skyrių, o vė
liau prieis ir prie aukštes
nės mokyklos kurso.

Mokinių skaičius nuolat 
'didėja, ypač pasistačius pa
togesnes patalpas. Vien į 
1 pirmą skyrių mokslo metų 
’ pradžioje įstojo 120 moki
nių.

‘Pirmoji Komunija
Dar Kristaus Karaliaus 

šventę buvo p.rmoji lietu
vių vaikučių Komunija, prie 
kurios priėjo virš šimto vai
kučių. Šių metų vidurva
sarį prie pirmos Komunijoa 
buvo priruošta 40 vaikučių. 
Vaikučius mokė ir priruošė 
seselės pranciškietės. Tėvai 
yra labai dėkingi seselėms 
už taip gražų jaunosios kar
tos mokymą ir auklėjimą. 
Pažymėtina, kad į seselių 
vedamą mokyklą leidžia vai 
kus mokytis net tie tėvai, 
kurie nuo tikėjimo yra at
šalę. Mat visi tuoj pajun 
ta, kur dirbamas darbas iš 
pasiaukojimo, o kur už pini
ge

, Nacionalinis Eucharistinis 
■ Kongresas

1942 m. rugsėjo mėn. pra
džioje Sao Paulo mieste 
įvyks nacionalinis Brazilijos 
Eucharistinis Kongreas, į 
kurį suplauks milijoninėt 
minios maldininkų iš toli
mųjų Brazilijos provincijų. 
Toki kongresai ruošiami 
kas antri metai. Jie kata
likybės dvasią sustiprini 
labai daug padeda. Šiai di
džiulei katalikų manifesta
cijai iš anksto planingai 
ruošiasi.

Padėk misijonieriams
Ar žinai, kad misijų tiks- 

tikslo, kaip remti misijų a- 
paštalavimo darbą.

Veltui ieškosi kilnesnio 
las — Meilės misija?

Visi, kuriems tas pasiau
kojimas glūdi arti širdies,

kviečiami prisidėti prie taip 
brangaus darbo.

Gal nežinai, kiek daug ga
li pagelbėti misijonieriams 
visai menkos vertės dalykė
liais, nuotrupomis. Taupyk 
pašto ženklelius, įvairius 
blizgučius, bevertės senus 
pinigus, pasenusį auksą ir 
kitką, kurie kasdien ir kiek
viename name, mokyklose 
ar įmonėse be vertės mėto
si.

Visa tai surinkęs pasiusk 
pigiausia pašto klase.

Pašto ženkleliai, aukos ir 
įvairūs kiti dalykai siunčia
mi šiuo adresu:

Mission Club,
Marian Hills Seminary 
Hinsdale, Illinois

čioje — kun. Petras Mali
nauskas, M.I.C.

4. Gruodžio 6 — 8 dd. — 
Nonvood, Mass., Šv. Jurgio 
parap. bažnyčioje — kun. 
Juozas Vaškas, M.I.C.

Philadelphia, Pa. Aš jos vie
šai nepaskelbsiu, bet žino
siu, su kuo turiu reikalą. Į1 

slapyvardžiais pasirašytus 
laiškus nėra išmintinga at-1 
sakinėti.

Su tikra pagarba * j 
Kun. J. Kidykas, S.J.

ADVOKATAI
You’ve saved 

t iv o million lives 

...so far!

Whilney E. Tarutis
ADVOKATAS

CENTRINI8 OFISAS:
3133 SO. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje)
* VALANDOS: Nuo 1-mos Iki 

vai. vak.
Tel. CALomet 6877

l-toa

134 NO. LA SALLE ST., 
Boom 2014 TeL Stato 7571

CINCE 1907, when the figbt 
began, the tuherrulotii 

death rate ha. been reduced 
75%!—by people likę you 
buying Christmas Seals. 
More than two million Išves 
bare beea saved.

Būt the battle against this
srourge mušt go on. Tuber- 
culotū itiū kilti more people

betmeen the agei of 15 mi 
45 thm any other diieeie.

Yet it is possible te elitu, 
inate completely Utis enemy 
of mankind. Our vreapona 
are Researeh, Education, Pre- 
vention, Conlrol—made pel
ai Me hy yoar ase of Cbritt- 
mas Seals. Get them today.

Tel. PROspect 3525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Ava.
Chicago, DL

CHRISTMAS,
Tha National, Stata •g-’ A T <-»
ind Local Tubsrcu- 1-4 A I
lotis A.aociatiooa U-LIiAjU 
in tha (Joited Statas

Rezidencija REPUBUC 5647 
pagal sutartį

CHAS. P. KAL
ADVOKATAS

Kasdien vai. 10 iki 8 
Treč. ir Penk. 10 iki 6

6322 S. Weslem Avė.
Telefonas PROSPECT 1012

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 W. 63rd Street
ToL: Biznio - ENGlevvood 5883 

Rez.: • ENGlewood 5840

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
■ ataakomingai už 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDS 3088 /

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeitadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet. 
Telefonas; CICero 4270

Telefonas: YARda 3146

Dr:V.A.ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
3343 So. Halsted Street

Valandos: 11-12; vakarais7-9.Pir
madieniais tik vakare nuo 7 iki 9. 

Šeštadieniais: 11-12, 2-4, ri 7-9. 
Šventadieniais 11-12

A-

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTTRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nno 10 Iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

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

Būkite malonūs 
SAVO AKIMSI

IU viena pora amų visam gy- 
vetrimnL Saugokit Jaa leledaml 
tšekaamlnuotl Ju moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo moksdu 

gali —telkti.
SI METAI PATYRIMO 

vi— akhi Įtempime

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampu lS-tou
Mefoaaa CANAL ®M» — Chicaga 

OFISO VALANDOS
Kasdien »:00 a. m. Iki S.<0 p. m 

Treč. tr Sekt: »:»0 a. m. Iki
T:te p. m.

DR. F. G. WINSXUNAS
PHYSICIAN AND 8URGE0N
2158 VVest Cermak Road 

Ofise taL OAMal 854* 
Ofise Tai. j 8—4 it 7—8 
Trečiadieniais pagal —tarti 
Bes. Tėti ■tatafack H—

TaL YABda 046

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

raL: ano 9 vai. ryto iki 8 ral. rak 
Seredoj pagal —tartį.

Telefofnaa; HEMlock KUM

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki >t Vak. 7 Iki t 

Nedėliomia pagal sutarti

AMERIKOS HE IUVIŲ Lf AKT ARŲ DRAUGIJOS NARIA/

Beg. 6958 Bo. Talman Ava 
Bea TaL GROvehill m 
Offlm toL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: 2—4 ir 7—6 rak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis —Ritama.
2423 W. Marquette Road

DR. STRIKOL'IS
PHYSZOLAM AMD SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak 
Nedaliomis pagal —tarti.

Offlce tsL YARda 4787 
Mamų tet PROspect 1980

Tet YARda 0881.
Res.: KENirood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vsl. nno 1—9; amo 6:30—8:30
756 VVest 35th Street

TeL OAMal 6122

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

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. »
’ REZIDENCIJA:

6631 S. California A ve.
Telefonas REPnblie 7868

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

TaL OAMal 0257
Res. tel: PROspect 665

DR. P. 2. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Hakded Street

Residen«(Ja: 6600 So. Aztaeian Ar 
VALANDOS: 11 v. ryto tki 8 DOP" 

I iki B vaL rakate.

Telefonas CANal 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted SL 
Ofisas viri Boehm’s Drug store 

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ir pagal —tartį.

Res. telefonaa BĘEley 0454.
TsL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 rsk. 
ir pagal ųutartį.

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir ano 7—8 vakare 

Ta irtai pa£«1 —karti- 
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Mamų telefonai VIRginia 2421

Tel. CANal 5969

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
2155 VVest Cermak Boad 

OFISO VALANDOS 
Nuo T IM 8:80 r. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 S. VVestern Avė.

TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

OflM N.I

DR. RAČKUS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIMA:
Kandim ano 2:00 iki 3:00 »al 
Trečiad. Ir Sekmad. tik —attartua

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

(2-tres labos)
TaL MIDiray 8880 Chicago, IR 

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 rak ryto, nno 2 iki I 
vai. popiet ir nno 7 iki 8 JO vai. rak 

Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TaL YARda 0994 

Res. TeL KENvvood 4300
VALANDOS
Nno 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia nno 10 iki 17 va), dienų

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

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2468 VVest 63rd Street

ki
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KAS YRA LIET. R. K. SUSIVIENYMAS AMERIKOJ?

Organizacijos tikslas. - Turtas ir apdraudos 
skyriai. Kodėl reikia būti jos nariu ir ją remti?

ĄTŠAUKUS ANGLIAKASIŲ STREIKĄ Dabartiniu laiku LRKSA, 
veda naujų narių vajų irt 
laike vajaus yra šioki toki1

organizuokimės į tą milži
nišką katalikišką organiza
ciją, prisimindami kad “kur 

palengvinimai, kad daugiau j vienybė, ten ir galybė.’’
P. Katilius,

LRKSA gener. organizat.
žmonių naudotųsi proga ir 
šiame vajuje nauji prisira
šantieji nariai nemoka jo
kio įstojimo, taipgi ir gydy
tojo egzaminacija jiems nie
ko nekainuoja.

Taigi, brangūs lietuviai ir 
lietuvės, naudokitės šia auk
sine proga, su vajaus pa-l 
lengvintomis sąlygomis ir i 
su proga susitikti su centro I 
organizatorium, kuris šio
mis dienomis lankosi Chica
go ir apylinkėje ir gauti pil
niausius išaiškinimus apie 
LRKSA, o ypač tu, lietuvių 
jaunime, tu esi labai reika
lingas užimti savo tėvelių 
vietas vadovybėje ir veiki
me, ir neužmiršk, kad tavo 
tėveliai įsteigė šią organi
zaciją ir išaugino tokia, ko
kia ji šiandien yra ir palie
ka jums, kad jūs toliau ves- 
tumėt ir augintumėt jų bran 
gų pradėtą darbą.

Tad, visi rašykimės ir

L. R. K. S. A. yra orga
nizacija, kuri gyvuoja virš 
55 metai, suteikdama savo 
nariams apsaugą mirties lai 
ke ir pašalpą ligoje.

LRKSA turi kapitalo arti 
dviejų milijonų dolerių, ir 
jos saugumas (solvency) y- 
ra 109 nuošimčiai, kas užtik
rina jos ateitį ir stiprumą. 
LRKSA yra po priežiūra 
Insurance Departamentų vai 
stijose, kur ji yra įregis
truota ir centro rekordai y- 
ra patikrinami ir peržiūri
mi Insurance departamentų 
revizorių, kad viskas būtų 
vedama tvarkoje.

LRKSA galima gauti ap
saugą nuo $150 iki $2000 ir

Gyvename sumišimo lai
kuose, kada visa Europa y- 
ra paskendus nesmagumuo
se, kur kariauja nacizmas 
su komunizmu, kur vienas 
nori būti galingesnis už ant
rąjį ir valdyti, diktuoti vi
sai Europai. Nuo to kenčia 
daugiausia paprasti gyven
tojai, kurie lieka be gyve
namų vietų, kurie išbėgioja, 
kur tiktai gali, kad išsisuk
ti iš plėšikų nagų. Sumiši
mas toks baisus ir begali
nis, kad visokiais būdais 
mėgina į jį įtraukti ir šią k mūsų laisvą šalį Ameriką.

Mes, amerikiečiai, ypač 
lietuviai, turėtume džiaug
tis, kad gyvename laisvoj 
šalyj, kur turime laisvę 
veikti, rašyti, kalbėti ir, tu
rint tą mintyje, turėtume 
dar daugiau organizuotis ir 
būti vieningais, kad bet ku
riame reikale būtume prisi
rengę.

Kaip gi mes galime orga
nizuotis? O gi prisidėdami 
prie visokio lietuviško vei
kimo, prisidėdami prie lie
tuviškų organizacijų, kaip 
tai Lietuvių Federacijos, ku
ri kelia fondus gelbėti lie
tuvius pavargėlius, kurie 
nukentėjo nuo tų plėšikų 
Lietuvoje, arba prisirašyda
mi prie stiprios katalikiškos 
organizacijos, Lietuvių .Ro
mos Katalikų Susivienymo 
Amerikoje.

O; ...

$

' r -t

i

iii

(“Draugas" Acme telephoto)

U. S. Coal and Coke kompanijos anglių kasyklos, Gary, W. Va., angliakasį ii skaito 
laikrašty apie streiko atšaukimą. Reiškia daug džiaugsmo po savaitės nedarbo.

Vyrai, Moterys! Seni, 
40,50 60 M. Gyvenkit!

Juiiftkttėft (liuir Jaunesni, pilni wiiu»r- 
kuino. Nekaltinkime savo amžiaus, kad 
Jaučiatės iteiMėmę, nusidėvėję, susmukę. 
Tūkstančiai stebisi, ką blskls paslsmar- 
k m lino su Ostrex padaro. Jan.e yra ben
drieji stiprylal dažnai reikalingi po 40 
m. — kūnams, kuriems trūksta ge.ežies, 
kalkių, fosforo, lodo. Vitamino BĮ. 73 
metų amžluus daktaras raAo: "Ai pats 
JI vartojau. Pasekmės puikios. Specialia 
supažindinantis kiekis Ostrex Tonlc Tab
lets. 36c vertės tik 29c. Nesijausk sus
mukęs, senas. Pradėk jaustis smarkes-- 
nls Ir jnunesnls nuo pat Alos dienos.

Parsiduoda visose gerose vallstinėsa. 
No. 485

Endowment at age 85 
polisą, kuf* narys moka ma
žą mėnesinę mokestį pagal
aavo amžių ir sumą, apdrau- 

pašalpą ligoje nuo $3 iki dos iki jo mirties, bet tiems,

at Age 60 polisą, kur narys 
moka mažą mėnesinę mo
kestį iki jam sueina 60 me
tų ir tada jam išmoka visą

savo poliso per 3 metus ar
ba daugiau ir jį paliečia be
darbė arba kokiu nors kito-| 
kiu būdu negali toliau mokė- J

$12 į savaitę; jaunamečiams 
apsauga nuo $250 iki $1000. 
Nariais priimami visi lietu
viai katalikai nuo dienos gi
mimo iki 55 metu amžiaus, 
Jeigu lietuviai apsi veda su 
kitataučiais, tai jie ir jų šei
mos gali prisirašyti į LRK 
SA. Bet kuris narys, prisira
šantis į Susivienymą, 30 die
nų po įstojimo tampa pilnu 
nariu ir, atsitikime kokios 
nelaimės, visa suma pinigų 
išmokama ant kiek jis buvo 
apsidraudęs.

Šiandien Susivienymas tu
ri visokius moderniškus po
lisus, kurie gali išlaikyti 
kompeticiją su bet kuria In
surance kompanija. Jis turi

kurie sulauks 85 metų am
žiaus, visa jo apdraudos su
ma išmokama jam gyvam. 
Turi 20 Yr. Payment Life 
polisą, kur narys moka ma
žą mėnesinę mokestį tik per 
20 metų, po tam nustoja mo
kėjęs ir jo polisas yra ver
tas tiek, ant kiek jis apsi-

apsaugą gyvam, bet jeigu ti duoklių, tai jo poliso re-l 
mirtų prieš sukankant jamzervai duoda jam užmokėtą!
60 metų jo visa apsauga iš
mokama jo pašalpgaviams.

Jaunamečių skyriuje' irgi 
yra 20 yr. Payment Life end, 
85, 20 Yr. Endowment ir 
Whole Life polisai.

Visi dabartiniai LRKSA
draudęs, nepaisant kada jis polisai po 3 metų turi rezer-
mirs, bet jeigu patiktų ne
laimę prieš pasibaigiant 20 
metų, vis gi visa suma yra 
išmokėta jo pašalpgaviams. 
Turi 20 Yr. Endowment po
lisą, kur narys moka mažą 
mėnesinę mokestį tik per 20 
metų ir suėjus 20 metų jam 
gyvam išmokama visa suma. 
Taipgi turi ir Endowment

vus, kas reiškia, kad įmo
kėti pinigai nežūsta. Pavyz- 
din, jeigu narys moka ant

arba Paid Up Insurance, kur 
nustatyta suma pinigų bus 
išmokėta jo pašalpgaviams 
nežiūrint kada jis mirtų, ar
ba duoda jam pratęstą Ex- 
tended Insurance, kur jo po
lisas palaikomas geram sto
vyje per nustatytą laiką ir 
jeigu jis tame laike mirtų, 
pilna suma jo apsaugos iš
mokama jo pašalpgaviams.

ILNEEDiMURlHELP!
- v
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NEŽICBINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mARGIJTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

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.

Finansai ir Paskoloj 
FINANCE AND LOAN?

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGIČIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimals
Mutual Federal 

Savings
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
2202 W. Cermak Rd.

EEN. J KAZANAUSKAS. See. 
TURTAS VIRI, St.lOO.OOO.

.this cheese 
foocS ihat’s digesfibte

as milk itself 1

SPREADS! SLICES! TOASTSI 
~ MELTS PERFECTLYl *

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

t

7

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehiU 2242

WHOLESALE

c-»

PIRKIT APSAUGOS BONUS
K. — Koks paprastas ir 

patenkinąs mums visiems 
prieinamas būdas reikšti sa
vo dėkingumą, kad esame 
amerikiečiai ?

A. — šis būdas yra pirk
ti Apsaugos Taupumo Bo- 

, nūs ir Ženklus — prieina
mus kuone kiekvienam vy
rui ir vaikui. Net 10 centų 
vertės Ženklo įsigijimas su
kelia pasifenkinmo, kad tuo

keliu padedama nacijai gin 
kluotis.

K. — Kokių denominaci
jų Apsaugos Taupumo Žen
klai parduodami krautuvė
se?

A, — Krautuvėse dau
giausia parduodami 10c. ir 
25 centų Ženklai, kad tuo 
Keliu gauti ko didžiausią 
skaičių rėmėjų, dalyvaujan
čių Apsaugos Taupumo 
Programoje. Daug krautu

vių parduoda taip paf ir 50 
centų, $1 ir $5 Ženklus. Vi
sų denominacijų Ženklus 
galima įsigyti paštuose.

Pastaba. Įgyti Apsau
gos Bonus ir Ženklus kreip
kitės į artimiausį paštą, 
banką, arba taupumo ir sko
linimo sąjungą: arba rašy
kite U. S. iždininkui, Wa- 
shingfon, D. C.

FACTS YOU NEVER KNEW!H
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Of ClAH.VtfRf VKPAS BV 1MC AlttcHAMfS
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LIQUOR
ĮSTAIGA

ISvežloJame 
D<> visa 
Chlcaco

/YOU GIRLS,WH0 SUFFER^
* Distress From MONTHLY •

FEMALE WEAKNESS

REMKITB) 
SENĄ

LIETUVIŲ 
f. KAVTER. Sav. DRAU°A

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St 
Tet. BOULEVARD 0014

If you’re past 40, the chanees 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- 
turės f reąuently eause this condition 
vvhich you yourself may not deteet 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic amployed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louis, Mo.

Before Any Date V te

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Suleeter

AND NEED TO BUILD UP
RED BLOOD!

TAKE HEED if you have all or 
any one of these you suffer headache, ^^p’, baclc 
ache, nervousness, „^akness 
cranklness. distress of lrregulari 
ties ” Derlods ot the blues, a bloated 
feeling—due to functional monthly 
dlsturbances? . vdia

Then start at oncl®r"/IZftbUts 
Pinkham’s Compound Tablets
(wtth added lron)-,fJnr*n*v?J 
Tablets are famous for jellevįng
monthly pain and d2^"«- ™ t 
sanda of gtHs and women reperi

remarkable beneflts! Taken regu- 
larly-they heip build up resistance 
agalnst such annoylng symptoms.

Lydla Pinkham’s Compound 
Tablets are also esptciallv helpful 
ln bulldlng up red blood and thus 
aid ln promotlng more strength 
and energy. Follow label direc
tions. WORTH TRYING 1 s-

Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didestų pas» 
sekimu Jūsų biznyje arba profesijoje.

COMMOM CAOSt Of t>£ AYH AMOM6 WltP 
AtlMAli lt PMftMAONIA ,TAKIM6 A

(A«6e roti veapiv.

Zseorm

rCoovrl«fet IMI Llaaoln Ino.

By Bob Part

FOV0

ro&fr
*** W,r*l

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.

T H Ars LIFE

How - V/HV staitt- amvtmimc. l'K£ Tmav Now Ul’ Į J Tou1> 
You I Ta<L C4V£ of TREM Rucr , UO ' . --—
ANP Aku THAT «. AaTu«W>AY AFTXTC.No©M t My CoiH — 
l'VE CoT To Moup PovmH MY JoB Y'KNOW IF THE 
Bo« Mje To FiaY A TtouNT? OF 60UF - (
rAN'T Give him THE Exeui’X’ - -THAT 1 have To st>T 
Home AaJT? Help THE. V/iFZ WfTH HEK HouAE.CULANlM* '
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Šiam milžiniško didumo darbui vesti reikalinga ne
paprastai daug lėšų. Ir, be to, čia, vietoje, daugybė 
darbų, krašto gynimo stiprinimas, prisirengimas etc.

Raudonasis Kryžius dabar veda vajų. Jis kviečia vi
sus šio krašto gyventojus būti nariais ir aukoti, kiek 
tik ištekliai leidžia. Jis kviečia ir mus, lietuvius. Dėl 
to, neatsisakykime dolerį, kitą paaukoti Amerikos Rau
donajam Kryžiui, neatsisakykime padirbėti, jei mus 
prie bet kokio darbo jo vadovybė pakviestų. Raudono
jo Kryžiaus emblema tepuošia mūsų visų krūtines.

z

>

5 a

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

lietuvių katalikų dlenraAčlo “Draugo" rSmSJama Ir skaitytojams 
siunčiu sveikinimus ir geriauslua llnkSjlmusI

Jflaų .dtonra&tis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodamas 
apla (vairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tl» 
«aa. gina Ir saugo tas nno amilnojo tiganymo priešų.

Daugeriopai tapadaugeja JOsų katallkliko dlenraAčlo skaitytojų akai- 
štagj

4, AMLETO G1OVANNI CICOGMANl. 
IskMllcea Arkivyskupas,
Apaštališkas DeleaatM

Ir Piety Ameriką pasiekė
Argentinos dienraštis “La Prensa” spalio mėn. 25 d. 

laidoj įdėjo žymioje vietoj A. L. R. K. Federacijos cent
ro valdybos pareiškimą, įteiktą p. Cordell Hull, Jung
tinių Amerikos Valstybių užsienių reikalų sekretoriui. 
Pareiškimas buvo įteiktas rugsėjo mėn. vidury. Jame 
buvo nušviesta dabartinė Lietuvos padėtis ir organi
zuotosios Amerikos lietuvių katalikų nusistatymas.

Į šį Federacijos pareiškimą, kaip jau buvo rašyta, 
ne tik Valstybės Departamentas (Department of State), 
bet ir spauda atkreipė rimto dėmesio kaipo į svarbų 
dokumentą. Kai kurie anglų kalba leidžiami katalikų 
laikraščiai pareiškimą ištisai perspausdino, pastebint, 
kad juo tiksliai, rimtai ir teisingai nušviesta Lietuvos 
padėtis prie abiejų okupacijų — bolševikų ir nacių. 
Dabar matome, kad ir Pietų Amerikos spauda Fede
racijos raštą atsispausdino ir palankiai apie jį atsi
liepia.

Tuo būdu Federacija savo raštu daug prisidėjo prie 
Lietuvos išgarsinimo ir jos šiandieninės politinės ir 
ekonominės būklės nušvietimo.

Nuo meškos ant vilko...
Ukrainų tauta tikrai yra nelaiminga. Nors po pir

mojo Pasaulio Karo ji ir buvo užsimojusi įsteigti savo 
nepriklausomą valstybę, bet pašalinės intrigos ir jų 
pačių nesusiklausimas tas jų pastangas ir viltis suar
dė. Ukraina buvo padalinta į kelias dalis. Visur jie 
buvo persekiojami ir kankinami. Milijonus ukrainų 
išžudė bolševikai, tūkstančius nukamavo lenkai.

Pastaruoju laiku vokiečiai ukrainus “išlaisvino” iš 
bolševikų ir lenkų. Bet apie įsteigimą laisvos ir nepri
klausomos valstybės Vokietijos nacių vadovybė ir kal
bėti nenori, šiomis dienomis Berlynas siunčia Ukrai
non šimtus žemės ūkio “ekspertų”, kurių pareiga bus 
taip pertvarkyti ūkį, kad jis kuo daugiausia neštų 
naudos naujiems okupantams vokiečiams, kad maitin
tų visą Vokietiją ir, be to, kad paruoštų planus tur
tingosios ir derlingosios Ukrainos kolonizacijai.

Taigi, Ukrainai išsilaisvino iš meškos nasrų, bet pa
teko į vilko dantis.

Ir jie tremia lietuvius
Jau antru kartu skelbiamos žinios apie buvusio Lie

tuvos Pasiuntinio Berlyne pulk. Kazio Škirpos ištrė
mimą į Italijos pasienį. Tos žinios, tiesa, dar nėra ofi
cialiai patvirtintos, bet jų tikrumui galima tikėti.

Reikia neužmiršti, kad K. Škirpa labai energingai 
gynė Lietuvos reikalus. Jisai griežčiausiu būdu reikala
vo, kad Vokietija pripažintų Lietuvos sukilėlių (Škir
pos-Ambrazevičiaus) vyriausybę. Jis stipriai gynė Lie- 

, tuvos teises ir tada, kai buvo priversta atsistatydinti 
sukilėlių vyriausybė. Tokia veikla, žinoma, vokiečiams 
nepatiko, nes, matyti, jie visai nemanė atstatyti lais
vą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. Jie likvidavo 
p. Škirpos vadovaujamą lietuvių aktyvistų sąjungą ir 
jam pačiam neleido nuvykti į Lietuvą. Bet Škirpa pa
sirodė esąs tiek pavojingas vokiečių nacių imperialis- 
tiškiems tikslams, kad Vokietijoj jo nebelaikė, bet iš
siuntė ten, kur gyvendamas jokių ryšių su lietuviais
nebegalės palaikyti.

Tad, iš to aišku, kad ne vien bolševikai, bet ir naciai 
daro Lietuvai dideles skriaudas, ištremdami jos inte
ligentiją ir išskirdami iš lietuvių tarpo šiandien rei
kalingiausius žmones, kurie kovoja už mūsų tautos 
teises.-

Liūdnos sukaktuvės
“Vienybė” rašo;
“Šių metų lapkričio 18 d. Amerikoje ir kitur gyveną 

latviai minėjo dvidešimts trečias Latvijos respublikos 
sukaktuves. Tai vienos iš liūdniausių sukaktuvių lat
vių tautos gyvenime. Tai antros sukaktuvės, kurias 
latvių tauta mini svetimiems viešpataujant jų tėvynė
je. Pernai šiuo metu Latvijoje šeimininkavo rusai, o 
šiemet — vokiečiai. -»

“Per 21 metus latvių tauta džiaugsmu ir pasididžia
vimu šventė savo nepriklausomybės šventę, tačiau per 
paskutinius du metus ta šventė buvo tik simboliška, 
nes Latvijos respublikos, kaip tokios, jau nėra. Lie
tuvos kaimynų latvių jausmus, jų aspiracijas ir liū
desį labai giliai jaučia visa lietuvių tauta, nes ir lietu
vių padėtis yra tokia pat, kaip latvių ir estų.'

Šiandien Baltijos tautos, vietoj kalbėti ir džiaugtis 
savo kūryba ir nepriklausomu gyvenimu, tegali tik 
semti sau stiprybės iš praeities, gyventi ir kovoti vėl 
atstatyti savo laisvę ir nepriklausomybę. Turėkime 
vilties, kad kai praeis ši pasaulinė audra, kada išauš 
naujas laisvės rytas ir karo tankų bei armotų sukelti 
dulkių debesys pranyks ir Europos padangėje, vietoj 
bombonešio ūžimo, pasigirs vyturėlio daina, Baltijos 
tautos vėl galės dainuoti savo laisvės giesmę.”

(“Draugas” 1916 m. lap
kričio 25 d.)

Nelaimė.... Didelis rusų 
laivas nūskendo su 200 žmo
nių.

•
Nepaprastas žiaurumas.... 

Turkai išpiovę 6,000 armė
nų.

•
Badaujančiai Lietuvai... 

Detroite nuo lapkričio 15 — 
25 d. badaujančiai Lietuvai 
surengtas bazaras, kurio 
gautas pelnas bus pasiųstas 
Lietuvos žmonėms, nuo ka
ro nukentėjusiems.

•
Baisus skurdas Lietuvoj... 

Neseniai Amerikon sugrįžo 
dr. J. Magnes, kuris aplan
kė Lenkiją ir Lietuvą. Dr. 
J. Magnes teko būti ir Lie
tuvos širdyje — Vilniuje. 
Ten, girdi, viešpataująs di
džiausias skurdas. Išbadėję 
žmonės krinta ant gatvių. 
Jie tik gauna kartą į dieną 
miežinės sriubos, be mėsos 
ir daržovių. Vaikučių kojy
tės suplonėjo, visi žmonės 
sumenkę ir sukūdę. Jie tiki
si pagalbos iš Amerikos, 
kur yra daug jų brolių.

Plėšikai užpuolė Chicagos 
traukinį.... Naktį nežinomi 
piktadariai užpuolė Chica
gos traukinį, iš kurio paėmė 
$1,000 pinigais iv keletą dė
žučių brangenybių. Plėšikai 
pabėgo.

West Side.... Karkovvskio 
salėje įvyko L. Vyčių 24 kp. 
šeimyniškas vakarėlis. Ma
lonu buvo matyti jaunimą 
gražiai ir padoriai linksmi
nantis ir žaidžiant. Jauni
mas padarė labai didelę pa
žangą.

Amerikos Raudonasis Kryžius
Amerikos Raudonasis Kryžius dirba milžiniškus žmo

niškumo ir krikščioniškosios artimo meilės darbus. Tuos 
darbus jis visuomet dirba. Dirba visur, šelpia visur. 
Nežiūrint kokiam pasaulio krašte įvyksta vienokia ar 
kitokia katastrofa. Amerikos Raudonasis Kryžius pir
mas atsiskubina su pagalba katastrofos paliestiems 
žmonėms.

Šiai kilniai organizacijai netrūksta darbo normaliais 
taikos laikais. Bet ką jau ir bekalbėti šiandien, kuo
met karo liepsnos yra apėmusios kelis kontinentus, 
kuomet milijonams žmonių reikia pastogės, maisto, me- 
dlkamfifltiį,

Padėkime, kiek išgalėdami...
“Garsas” rašo:
“Kai kas jau pasako, kad užtenka su Lietuva, žiū

rėkime savo naminių reikalų. Taip ramia sąžine galė
tume daryti, jei būtų kitoki laikai. Jau prieš antro pa
saulinio karo pradžią Lietuva ne tik galėdavo be ame
rikiečių pagalbos apsieiti, bet ir išgalėdavo teikti šio
kią tokią pagalbą užsienyje gyvenantiems lietuviams. 
Pavyzdin, Pietų Amerikoje naujai įsikūrusiems ir su
vargusiems lietuviams teikdavo finansinę paramą jų 
mokykloms, taip pat aprūpindavo reikalingais moky
tojais, rankvedžiais ir kitomis reikmenimis. Rengėsi 
tokią pat pagalbą, ypač knygomis, teikti ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių lietuviams, vienok kilęs karas vi
sus planus suardė. Netrukus Lietuva pateko į sunkią 
raudonųjų okupaciją, dar vėliau į paties karo sukurį, 
o dabar ji suspausta nacių okupacijos.

“Visos tautos kiek išgalėdamos gelbsti saviesiems. 
Amerikoje gyvenantys čekai, lenkai, graikai, olandai, 
belgai, norvegai ir kitos tautinės grupės toli gražu 
mus pralenkė savo tautiečių gelbėjimo akcijoje ir at
statymui jų sugriautų nepriklausomybių.

“Praeis sunkūs laikai, galėsime ranka numoti į Lie
tuvą ir jos reikalus. Galės ir be mūs apsieiti. Bet da
bar būtų apsileidimas, tautinio jausmo atbukimas ir 
net sąžinės atrofėja neišgirsti vargstančių, iš bado 
mirštančių, kalėjimuose ir koncentracijų lageriuose 
žūstančių savo tautos žmonių.

“Taigi, nuteriota Lietuva ir kenčiantys mūsų bro
liai ir seserys dar šaukiasi mūsų pagalbos. Padėkime, 
kiek įggalgassL”

Tad, pašvęskime šią sa
vaitę savo sielos išganymo 
reikalui. Dalyvaukime kiek
vieną vakarą misijose. Atė
jo Dievo malonių laikas Die
vo Apvaizdos parapijoj. Pa 
sinaudokime! XX

žmonės netiki į Dievą ne 
dėl to, kad turi mokytą gal
vą, bet dažniausiai todėl, 
kad turi sugedusią širdį.

Joan Paul

Po svietą pasidairius
LIETUVIŠKAS
VINIGRETAS

(Arba kratinys, ar jova
lo lašas žiūrint pro mano 
vožnų delną)

Kur tk tikj kreipsi 
Dyvus pamatysi,
Ar iš juoko leipsi,
Ar Iš pilvo plyši,

(Liaudies daina)

Taip senos gadynės 
Gudrus žmonės sakė.
A šen prisiminęs 
Dyvus tuos, kur akį,
Kreipęs pamatysiu,
Ant delno padėsiu,
Ir visus prašysiu 
Pasislinkt arčiau:
Paprastos kūmutės 
Ir švelnios leidukės,
Ir jauni ir seniai,
Gudrūs, besmegeniai,
Ir visos ir visi,
Ir riebūs ir liesi,
Nes visus iš eilės
čionai aš paliesiu.

# jj, *

Adventas netoli,
Čėsas jį atvaro,
Ženijas kareiviai —
Nepaiso net karo.
Džiaugias Dėdei Šamui 
Į rankas pakliuvę,
Kitaip iki šiolei 
Neženoti buvę.
Verkia motinėlė 
Sūnų išleisdama,
Laužo rankas savo
Marčios sulaukdama.

* * ♦
Vanag’s “kalakutus” 
Sudoroti moka,
Artistes be kelnių 
Motelyje šoka.
Žiūri į jo kiškas 
Mūsų “ponų” ratas, 
žiūr’ parapijonas,
Žiūr' ir diplomatas.

♦ * »
Mūsų piemens’ miega 
Nors ir aukštai saulė,
Visas mūs ganyklas
Knisa laisvos kiaulės.

♦ * »
Daugel mūsų “žvaigždžių” 
Serga tokia liga:
Kitiems laižo šiusus,
Saviems rodo šnygą.

* * *
Stalino šuneliai
Čia be kyši t sfimpa,

Skanūs sendvičeliai 
Prie širdies jiems limpa.

* * *
Paprasti žmoneliai 
Pasiduoda monams, 
Daugelis “šviesybių” 
Tarnauja dviems ponams.

* e »
(Ankščiau ar vėliau 
Bus ant delno daugiau).

Spicpirvirvio Dumkos
“V.” pasižiūri praeitin ir 

sako: “Kai kurių žmonių
praeitis tokiu sunkiu svoriu 
gula, kad jie nebemato da
barties, nemato žmonijos 
tragedijos.”

Tikra tragedija: du plė
šikai vienas kitam kelnes 
mauna.

— Mes nieko nekalti, — 
Arkliai taip atsako.
— Kad kvailių netrūksta 
Ant kiekvieno tako.

Prašau Nesijuokti
Vincas Kadtugalas vakar 

parėjęs namo pasigyrė savo 
žmonai, kad savo gyvybę 
apdraudė ant dešimts tūks
tančių dolerių.

— Na, dušel, .sako Kadfu- 
galas, — ar džiaugies iš tos 
naujienos ir ar begali dar 
būti tau koks didesnis 
džiaugsmas?

— O taip, — atsakė žmo
na, — tavo mirtis dabar 
man bus didžiausias džiaug
smas.

Einu anądien pro bučer- 
nę. Išėjusios su bundeliais 
dv kūmutės kalbasi.

— Girdėjau, kad Atkak
lių Maikis parėjęs iš armi
jos apsiženijo su Mery Dziu- 
baite.

— Yes, yes su ta pačia, 
kiūrą praeitą vasarą ištrau
kė iš leikos. Jei ne Maikis, 
tai jau senai būtų supuvus.

— Ai bečiu jisai už tai 
gavo didelę pasogą?

— Duok pakajų su tokia 
pasoga! Gavo, bet ką ga
vo: vandeninę ligą!

SUBMARINŲ VAIKYTOJAS

(“Draugas" Acme telephoto)

Sturgeon Bay, Wis., į vandenį įleistas pirmasis iš statomų šešių submarinų vai-
kytoįas Phaser į £C496. Laivas* yra 165 pėdtj ilgei,

>
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė

(Tęsinys,
Bažnyčioje susirinko daugybė žiūrėtojų, mūsų drau

gai iš bibliotekos, daugelis klausytojų iš įvairių kursų, 
kur aš skaitydavau paskaitas, ir dar didžiuma mūsų va
gonų miesto gyventojų. Aš į nieką nekreipiau dėmesio, 
tik žiūrėjau į Otmarą ir apie jį galvojau. Mus sujungė 
vienas nusipelnęs dvasiškis, kuris buvo mums labai nuo
širdus. Ilgokoje kalboje jis nušvietė moterystės uždavi
nius. Anč galo jis paspaudė mums rankas ir tarė:

— Svarbūs dalykai jus skiria: tikėjimas, jūsų tauty
bė ir nevienoda yra jūsų gimtoji kalba. Bet tebūna jūsų 
meilė tokia stipri, kad sujungtų jus visai amžinybei!

Per jungtuves buvo linksmas nuotykis. Per gana 
ilgai betrunkančias ceremonijas, kunigui atsigręžus, pas
tebėjo, o kartu ir liudininkai, kad prapuolęs jaunikis. 
Persigandę visi ėmė ieškoti jo žvilgsniais;, tuo tarpu vėl 
pasirodė Otmaras ant kilimo. Kai dvasiškis nusisuko, 
jis pamanė, kad baigtas dalykas, ir nusiskubino į garde
robą atnešti pinigų, kurių jis buvo pasirūpinęs už ap
eigas.

— Pas mus visada buvusi tradicija, kad taip tari būti, 
ant kilimo pastato, kur stovi jaunavedžiai, tas namuose 
viešpatauja Aš taip pataikiau, kad Otmaras pirmasis 
atsistotų. Motina dėl to buvo nepatenkinta ir išdidžiai 
tarė:

* — Pas mus visada buvusi trdicija, kad taip uri būti,
kaip nori moteris!

AR VERIA ATEITIES ŽMOGŲ AUKOT DABARTIES ŽMOGAUS SILPNYBĖMS?
- Ar daug lietuvių bylinėjasi? - Kombinacijos su viengungiais. - Bai
sus likimas moters, spardžiusios norėjusį taikytis vyrą. - "Lietuviš
kų mokyklų auklėtinės, kuriomis esu patenkintas." - Ką manote apie 
religiją ir komunizmą. - Kolchozas brolio ūkyj, o broliui - pas žydus.

Rašo K. J. Prunskis

Svarbūs paskutiniųjų die- patiko, bet pasirodė, kad ne! Apįe hetuviiu ir k.tų
nų įvykiai buvo sumobili
zavę visą dėmesį ir “Drau
gas'* kuriam laikui buvo nu
traukęs pradėtuosius pasi
kalbėjimus su įvairių visuo
menės grupių vadais. Dabar 
vėl prie to grįžtame. Mes 
turime geriau vieni kitus 
pažinti, suprasti, kad galė
tume nuoširdžiau ir vienin
giau darbuotis bendram lie
tuvių tautos reikalui. Šiuo 
kartu teko aplankyti adv. 
K. Gugį, jo jaukiame ofise, 
kur trata rašomos mašinė-• 
lės ir verda darbas.

— Kai Jūs dažnai su teis-

Viei.as neapsiėmė tokiomie 
są.'/gomis bylą vesti. Ji vėl 
ateina pas mane. Maniau 
atsiki atysiu paprašęs 700 
dolerių, bet ji sutiko mokė
ti. Byla buvo išlošta. Po i Bąlyg0B buvo labai 
teismo atėjo ji į mano ofi
są, atėjo ir jos vyras, 
si jaudinęs jis pratarė

i tautų advokatus

— O kaip, kokia daoar 
lietuvių advokatų pauet.6?

— Prieš kokj oi) metų 
geros.

Dabar kiek pasunkėjo. Kai- 
gu kurie lietuviai jau yra gavę

PASITIKĖK TUO, KURIS VISKĄ VALDO
(Sekimas)

Jeigu tas, dėliai ko čia ant žemės mes dirbame, 
Dėliai ko čia mes gyvename ir taip vargstame, 
Būtų vertas to viso mūsų pasišventimo,
Tų mūsų visų pastangų ir mūsų veikimo,
Tada visai mes neprivalėturaėm bijoti 
Dėl užmokesties, ar jos gavimu abejoti,
Nes Dangaus Tėvas niekados mūsų neapgauna; 
Nuo Jo atpildą už savo darbus visi gauna!

Gal norint blogumas teisingumą ir viršintų, 
Ir visur teisybę sutriuškintų — panaikintų, 
Ir paslėptų ją visai nuo žmonių akyvaizdos, 
Nebijokim mes pasekmių tų kovų niekados, 
Nes Dieviški Įstatai yra nesugriaunami, — 
Jie pasiliks per amžius ir vis bus vykinam’!

vietas teisėjais, gavę valdi- 
bar nevėlu,' <lar‘ galima »ee iarnybaa ar darbus ban- 

vėl susitaikinti ir draugi' kuose- Tiems, kurie čia au- | Tas, įas mums atrodo bevertis — nereikalingas,
gyventi . . _ ir taip kai- & mokę*i lengviau tuo, Qa) bftt Dievo sutverta — Jo planas išmintingas,
bedamas ka(^ mokykl°8 suolo tu jųes muma jo keliai yra slaptus — nesuprantami,
..jis keliais per visą kam- ri draugų, kurie ieško jų |jo veikimo planai mūs protui neapimami! 

i patarnavimo. Dažnai pačios

Nevisad galim įvykių pabaigą matyti,
Arba ją suprast, sau jos vaizdą susidaryti.

barį ėjo prie 
prašydamas 
šeimos. -

žmonos
neardyt

mais susiduriate, pone ad- Ir žinote, kai jis prie jos 
vokate, ar daug lietuviai klūpojo prašydamas susi-

šeimos būna pri vedė jais. 
Atvažiavusiems iš LietuvosI
kiek sunkiau. Jie tik daž
nai savo darbštumu pelnosi

Mums nieko nelieka, kaip tik Juo pasitikėti, 
Pildyt Jo Valią. Jį garbinti ir Jį mylėti,
Nes Jo šventoj rankoj visi dalykai randasi,
Su Jo žinia viskas prasideda ir baigiasi!

S. K. Lukašbylinėjasi? įtaikyti ir gyventi drauge, Palankumą. Gaila, kad iš
- Nemažai. Ir tai kar-1 ji 8pyrė jam koją į veidą... Jaune8nių Pritaiko, kurie į 

tais dėl mažų dalykų. Daž-| Tačiau už tokį baisų elgesį advokatūrą žiūri ne kaip į
nai tokius sustabdau — ar-; ji tarytum susilaukė likimo ProfeslJ4- ° kaiP i bĮzni ________________________________________________________ _
gi verta eiti į teismą dėl keršto: po trejeto dienų nu- pasipęiaymo galimybės. Tas klausimas,, kokias' demijos auklėtines, baigu-

Brooklyn, N. Y. 
Lapkričio 6, 1941 m.

— Bet nuo to niekas nepatikės, aš visada tik to kokių 10 dolerių, jei pati ėjusi į parką bėgo skersai dgainiin žmonėse gimdo ne iformag įgya naujasai gyve- sias pirma parapijines lie-
noręsiu, ko norės Otmaras! — atsakiau juokdama.

Bet motina nerimo; tada Otmaras tarė:
— Alia savo valia taip paveiks, kad ji vairuos, o

aš patikėsiu, kad viskas vyksta pagal mano valią.------

byla kaštuos apie 25 do.e- kelio atsigerti ir tuo metu... į Pas*tikėjimą. Apie 85 /c
pervažiavo masi- lietuvių eina pas advokatus 

svetimtaučius. Kaikuriuos

Atėjo vakaras, svečiai išvaikščiojo, vestuvinė puota 
baigta. Jau vėlu, bet mes dar sėdime aplink mažą sta
lelį, ant kurio sudėti likučiai vaišių. Visi sėdime tilė- 
dami; ko laukiame?

Mano širdis dreba. Otmaras .spaudžia man lengvai 
ranką ir parašo ant mažo gabaliuko popieriaus: “Mielo
ji, Tu priklausai dabar man amžinai!’’ Dešimts šaukštu
kų prie žodžio man, aš juos gerai suskaičiau . . . Taip 
buvo nepaprasta, kad mes galėjome vieni pasilikti; ga
lėjome mylimasis sakyti, ką ligi šiol tik rašinėdavomės.

“Apie ką tu galvoji?” rašo man vėl Otmaras. A3 
perskaitau ir paraustu. “Apie fą patį, ką ir tu,” atša
kaus aš. Valandėlę ramu su mūsų paštu, paskui vėl 
ateina laiškelis: “Kaip gaila, kad mes negalėjome su
rasti kambario!” Aš vėl perskaitau ir paraustu dar 
labiau. Aš pasižiurau į motiną, seseris, ir iš jų matau, Į g—g dieną Kone puaę 
kad jos tą patį galvoja, ką kaip tik Otmaras yra para
šęs. Ypač motina. Tai aš jaučiu. Bet kas man dau
giausia krinta į akis: aš matau, kad jai begalo skaudu, 
jčg atėjo šitoji naktis. Man kai tik krinta į akis, kad 
ji nepadėjo mums surasti buto, bef dar ir sunkino. Su

rius. Į tuos visus dalykus mirtinai
aš noriu įpratinti visuome- na.
nę rimčiau žiūrėti. Kartą1 dabar dažnai pritraukl!l iydai, kurie pra
dar prohibicijoa laikais po apsiveda pergreitai, vienas; užsiprašo mažiau,
laimėtos bylos atėjo į mano klto nepažindami kaip rei-1 vgliau randa 8allmybI« dail-
ofisą pilietis su . . . buteliu, kiant, o paskiau - persis-,giau ‘šPrašytt Ga!hQt Pa' 

kenkė ir tas, kad prieš ke-Jam aš ir sakau: kyrimai. Toks gi šeimų
- Ar tu geri bažnyčioje? irimas baisiai blogai veik a; ‘.etą.„metų keli lietuv',ai
— Ne!
— Tai aš negeriu šiame 

savo ofise. Man ši mano 
įstaiga — šventa.
Liūdni moterystės 
atsitikimai

— Nemažai yra moterys
tės bylų, — pasakojo to
liau advokatas.—Tarp 1928 
ir 1932 m., prieš depresi
ją tekdavo jų turėti net po

į vaikus.
Persiskyrimai ir vaikų 
likimas

iš jų ataisakydavau vesti, 
matydamas, kad žmonės be 
reikalo sau “laisvės” ieško. Sę juos aplankyti. Tėvas po
Už vis labiau čia maišyda
vo viengungiai: jie būdavo

kokiu jaudinančiu rūpestingumu ji viską ruošė vestu- auaįtaupo pinigų, tai ir lim-
vėms! Kiek ji prisirūpino, kad paruoštų man gražią 
nuotakinę suknelę, kiek ji plušo, kad man galėtų sutai
syti baltus virvelių padais batus! Bet kad laiku surasti 
mums kambarį, ji nepajudino nė piršto. Taip šios die
nos, šios valandos ji bijojo!

Kokia yra mano motina, jai yra kančia apie “šį da
lyką” ir pagalvoti, nore tai lietė jos vaiką. • *4

Paskutinėmis dienomis aš pastebėjau, kad ji mėgi
no su manim apie tai pasikalbėti, bet visada vis lyg kas k-rti gu yyru patyriau, 
jai atimdavo žadą, dar nieko tikro nepradėjus. | kad yyr&s jo£J gerag bet

_ Alia, fu rytoj išteki! — tarė ji dar vakar vakare gakoai negalinti sugyventi, 
man ir paraudo, kaip jauna mergelė. — Gali būti, kad Pa8irodė, kad ji jau kitą su

pa prie jų moterys. Tačiau, 
kai atėjo depresija, kai ir 
viengungiai pražudė savo 
pinigus, sumažėjo ir tos mo
terysčių kombinacijos.

Būna liūdnų atsitikimų.

tu netrukus turėsi vaikų, ir ... ir

o

ėjo iš advokatūros dėl suk 
tybių.

Lenkai turi nemažai ad-• — •
vokafų. Pirma jie bekonku-

— Ar Tamstai žinomi ir ruodami labai kits kitą peik-
atsitikimai, kada persisky- davo. Jų moralę ir pasiti- 
rimas turėjo blogos įtakos kėjimą jais pakėlė lenkų 
į vaikų auklėjimą? konsulatas: kas ateidavo su

— Kiekvienas persiskyri- svetimtaučiu advokatu, tam 
mas toksai, ir tai štai dėl pasidarė sunkiau gauti rei- 
ko: teismas paprastai yra kiamus popierius iš konsu- 
linkęs motiną laikyti natų- tato. Ėmė konsulas kart- 
ralia vaikų globėja ir vai- kartėmis susišaukti ir pa
kus dažniausiai palieka jos clus advokatus jiems duo- 
globoje, bet tėvui duoda tei- damas perspėjimų. Reika

kažkurio laiko ima vaikų il
gėtis, juos lankyti, atnešti 
dovanų, ir tai tokių, kurių 
motina dažnai negali nu
pirkti. Tėvas panori su vie
nais vaikais susitikti, pasi
kalbėti, juos sutinka begrįž 
tančius iš mokyklos, vėl ap
dovanoja ir norėdamas pa

lai pasitaisė.
— Kaip Tamsta žiūrite į 

Lietuvos ateitį?
— Esu lietuvis ir tikiu į 

Lietuvos atsikėlimą. Gali

Kas juokias iš kitų nelai
mės, tenelaukia pagalbos sa
vo nelaimėje.

nimas. Lietuva — žemdir- tuviškąsiąs mokyklas, ir esu 
bių kraštas, didelių žemės į tomis sekretorėmis paten
tinių neturi, o reikia užlai-, kintas. Bažnytinė mokykla 
kyti armiją, atstovybes. Tš davė joms lietuvių kalbą, 
to — didelis aptaksavimas. I Jos moka greitraštį. Anks-
Ir mūsų krašto geografinė 
padėtis sunki — tarp dide
lių tautų, mūs žemę min
džioja. Padėtis nelengva, 
bet netolima praeitis paro
dė, kad vis dėlto nepriklau-

čiau turėjau mergaitę iš 
viešosios mokyklos, ir teko 
atleisti, nors mergaitė gerų 
tėvų, bet nemoka parašyti 
nė lietuviškų pavardžių. Ge
rai, kad lietuviai savo vai-

somas gyvenimas ir pažan-| kus leidžia į lietuviškas mo- 
ga galimi, ,ir mes visi turi-. kyklas.

— Įdomu būtų žinotime dirbti Lietuvos atstaty
mui.
Džiaugiasi lietuvių 
mergačių darbu

— Ir Liečuvos ateičiai ga
li turėti nemažos reikšmės 
Amerikos lietuvių įstaigos. 
Kaip Tamsta žiūrite į lietu
viškas mokyklas Ameriko
je?

— Gaila, oet ouvo agita
cija prieš lietuviškas bažny
tines mokyklas. Gal tada 
jos nebuvo tobulos, neturė
jo valstybinių teisių. Dabar 
dalykai yra pasikeifę ir mes 
negalime to nematyti. Šian
dien aš savo ofise turiu pa
dėjėjas, kazimieriečių aka-

Tamstos pažiūras į religijos 
klausimus?

— Daug ką mums pasako 
dabartinis gyvenimas. Vo
kietija varžydama religiją

(Nukelta į 5 pusi.)

ARTHRITIS
Don't despair 
of reiief from 
terrible Arthri- 
tis aches or 
paina. The

come reiief in 
Arthritis dae 
to Sulphur de- 
ficieticy. Small 
daile cost. Mon
ey back if no 
rettef after 38 
days* dosage. 
Begin taking 
TODAY.

Don’t 
give 
up 
hope

Dn*||tet^^LFH^NAr9

NEW Coltoida'l 
lodiaed Sulphur 
capsules called 
SULPHOKAPS 
often bring wel 
Y<

ACHING-STIFF 
SORE MUSCLES

ORElTUI palengvinimai — 
patrinkite su Musterole. IS- 
brauklmaa su Šiuo “(’ounter- 
Irrttant” aktualiai gelbėja lr 
gydo skaudančius musculus. 
Geresnis negu “mnstard plas- 
ter*’t Daromas 3-Jų stiprumtj.

Štai kartą ateina jauna mo- traukti savo pusėn, ima ie- c? 
toris ir sako norinti persis- minti motiną. Rezultatai 

pasirodo tokie, kad 
vaikai ima ne begerbti h 
neklausyti ne t k l£vo, 
bet ir motinos ir išauga 
tik našta visuomenei.
— Taigi, tėvai nori paten

kinti savo užgaidas savo 
silpnybėmis jie aukoja atei
ties Žmogų — savo vaikus,
— pridedu prie advokato, o 
jis toliau kalba. |

— Dabar jau Amerikoje! 
vedybų atžvilgiu tokia lais-

siradusi. Jai sakau, kad to-
— Na, mamyte, nori tu man dar ką pasakyti? - hV;8 by|o8 nenorlu lmtl, yc

paklausiau švelniai

Valandėlę jį žiūrėjo man į akis susirūpinusiu žvilgs
niu, ir paskui tarė:

— Ne, nieko mano vaike!
Taip buvo dažnai. O dabar buvo čia tas vakaras, 

kurio ji bijojo.

sti. Tada ji: “Gerai, jei 
Tamsta nesiimsi, rasiu kitą 
advokatą.” Aš jai daviau 
tokį patarimą: bylos fakti- 
nosios išlaidos gali būti apie 
penkiasdešimts dolerių. Kai

-------—-------- -------- -------- — — , ieškosi kiti atvokato, jam
Pusiau dvyliktos valados. % Į aUvj: tuojau išmokėti 59 va dvasia, kad su ja sunku
Irena ir Nataša pasišnibždėjo ir pasižiūrėjo į mane j doie-l ;ų) 0 kitus, kiek jis pra !jau ir bekovoti ir bažnyčiai,

Aš nuleidau akis ir žiūrėjau į sąsiuvinį, kurį ant kelių j fiyg sutarkite padėti į ban- 
ftirėjau. 1ką — tuos pįnįgug įegu pa.

Jau vėlu; mes eisime gulti! tarė motina pris- įmg advokatas tsd&, kai iš- tuo klausimu
lėgtu balsu. los byįą Tas projektas jai1 jau perlcngvi

— Taip vėlu! — pakartojau aš, ir mano balsas
skamba tuščiai, kaip iš juodo tuščio ruimo, kad aš pati 
iieigąstau savęs.

aMgu&i

ir mokyklai. Aš sakyčiau, 
kad mūsų Illinois valstybėje 

ir įstatymai

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.

Kaip Bolševikai Valdė Lietuvą?
• Jei norite žinoti, kaip bolševikai valdė Lietuvą 

per ištisus metus, skaitykite tik ką iš spaudos išėju
sią knygą —

Bolševizmo Siaubas Lietuvoje”
Kurią parašė bolševizmo teroro ištremtasis,

K. BARAS
Šioji knyga atskleidžia visas bolševikų paslaptis, jų 

valdymo metodus ir nepaprastas žiaurumus.
“BOLŠEVIZMO SIAUBAS LIETUVOJE”

Turi 64-ius puslapius..................Kainuoja tik 35c
50 ekzemploriai kainuoja tik........................ ė? 10
100 ekzempliorių kainuoja tik . . $20.00
Knygą išleido A. L. R. K. Federacija; šios knygos gautas 

pelnas skiriamas lietuviams tremtiniams. 

Knygos užsakimus siųskite į:
"Draugas”, 2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

rr

USTEBOIF

/” Retiem Distress FroM*\

*-įi FEMALE 
WEAKNESS

Koris Padaro
.lūs PavargustM
Ir Silpnas I

Šimtai ttlkstan- 
člų moterių ku
rios kenčia gnl- 
vaakaudj, nugar-
skaudį; kurios Jaučiasi nu- 
sllpnėjuslos, nesmagios lr t.t.
IS priežastie, mėnesinės li
gos. surado tikrų. palengvi
nimą vartodamos I.ydfa K. 
Plnkltam'H Vegetable Com. 
penimi.
Reguliariai vartojant Plnfc- 
liam's Compnainri patengvl- 
na skausmus. sustiprina gvel-
katg. Vertas Pamčgtolnro.
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NE TEN PALAIDOTA
(Vaizdelis)

Barbora Babinskienė at- vargingą amželį vedė taip, 
vyko į Ameriką, kaip ir kaip Katalikų Bažnyčia mo- 
daugelis kitų, laimės ieško- kino. Ji daug laiko praleis
ti. Vyko pas vyrą, kurs davo maldoj. Pagalios se- 
dirbo Chicago skerdyklose nelę užpuolė vėžio liga. Nors 
ir gyveno netoli jų. Babin- kentėdama ir didžiausius 
skienė su savim vežėsi sūne- skausmus, vis, kol galėjo, 
lį Antaną ir dukrelę Oną, ėjo į bažnyčią ir karštai 
kurią tėvas išvykdamas į meldėsi.
Ameriką paliko dar negi-' 
musią. Motinai su dviem 
mažais vaikeliais atlikti to-

liko jį, bet be kuro, žiemą 
be šilumos, ir dar įsakė per 
trumpą laikotarpį paruošti 
naują žodyno laidą.

Tai jau nežmoniška, tai 
neteisinga. Bolševistinis ju-

Ar verta ateities žmo
gui aukotis dabarties 
žmogaus silpnybėms?

(Atkelta iš 5 pusi.)
..... ,, , , dėjimas turės subįrėti, tiki- IIpadare didžiausią klaidą. | *. ... . B

e, ..... . . nie i pažangą kultūros kryp-Su religija kovos nėra, vie- 1 rtimi.nas iš pavojingiausių daly
kų — bandyti prievartos ke
liu užgniaužti religinę min
tį. Rusijoje kaip bolševikai 

Kol Babinskienė sirgo, tai i laikėsi tikybų atžvilgiu, ži-
jos duktė Ona, nei iš tolo1 nome visi. Iš cerkvių, iš 

Į nepažiūrėdavo. Bet kaip • bažnyčių darė kas tik jiems 
kią kelionę nebuvo lengva. tįk „ mirė) Qna ataiga at. j atėjo į galvą, o kai dabar 
Beč mintis, kad vyksta pas sirado ir gu dideliais aima-1 Rusiją užgulė karo siaubas, 

navimais reikšdama didelio , vistiek subėgo žmonės į baž-savo mylimą vyrą, vaikų 
tėvą, į laisvės šalį, kur žmo- gaileačio 
gus gali dirbti, ramiai gy
venti ir tinkamai savo šei
myną auklėti, jos kelionės 
vargus mažino.

Mač, ji žinojo,nyčias. Taip pat nėra abe-

Du Bridgeportiečiai 
Staigiai Mirė

Praeitą šeštad., lapkr. 22 
d., 1941 m. senas bridgepor- 
tietis, Alex Waishvile 60 m. 
amž., kuris gyveno po adr. 
830 W. 33rd Place, labai
staigiai mirė. Jis bus laido-

kad motina buvo vienoj or- jonės, kad religija yra do- Jamas trečiad., lapkr. 26 d., 
ganizacijoj apsidraudus ant rovės ramstis. Plačiosiose 1 iš šy Jurgio par bažnyčios 
$1,000. Be to, priklausė masėse tai, gali šaky a, be- gy Kazimiero kapines. Ve- 
Tretininkų brolijai ir kitoms veik vienintelis dorovės Į lionig paliko dideliame nuliū. 

Atvykus į Chicagą, jų: katalikiškoms draugijoms, ramstis. Galima suminėti dime gQnų Stanislovą su
džiaugsmas tačiau virto į1 Gyva būdama ji dažnai at charakteringą faktą: vi-
liūdėsį. Ji rado savo vyrą sidusdavo: “Dieve, saugok, siems amerikiečiams buvo 
ir vaikų fėvą jau palaidotą, kad man mirus, mano vai- žinomas laisvamanybės vei- 
Vieną vakarą einant iš dar- kučiai kur nepašvęstoj vie- kėjas, rašytojas Laukis.
bo ant jo užlėkė pasibaidęs ( čoj manęs nepalaidotų, 
arklys su vežimu. Juozas 
Babinskas ant vietos buvo 
užmuštas.

Įdomu, kad dabar jis jau
_ , . , prisidėjo prie ūkybininkųIr tarytum nujautė, kas * J v .. .., , . ... , , ._ '(tautiškos bažnyčios) ir netjos laukia. Mirus duktė,1 v_ , / .x x x x ,. paraše knygelę, aiskinan- nors protestuojant katali- ..

Vargas ir badas dabar 
Babinskienei pažvelgė į 
akis. Bet, ant laimės, vie-

kiškų draugijų atstovams 
ypatingai Apaštalystės 
Maldos brolijiai, palaidojo

čią kodėl negalinti išsilai
kyti laisvamanybė.

— Kokios Tamstos nuo-
nas geras žmogus, pagelbė- toj vietoj, kurios velionė per monės apie marksistinį ko
jo jai susirasti užsiėmimą. 
Ji dirbo sunkiai ir leido sa
vo vaikus į mokyklą. Kaip 
visi kad ūki ir ji tikėjo, kad 
kai vakučiai užaugs, jei pa
gelbės.

marčia Barborą ir 2 anū
kus ir 1 seserį, p. B. Šlio
gerienę.

Antras bridgeportietis, ku
ris staigiai mirė šiomis die
nomis tai jaunas lietuvis — 
Albertas Edwards. kuris 
gyveno po adr. 3324 S. Uni
on Ave. Jojo laidotuvės į- 
vyks ketvirtad., lapkr. 27 d. 
iš Šv. Jurgio par. bažnyčios 
į šv. Kazimiero kapines. 
A. a. Albertas Edv/ards pa
liko žmoną Eleną, motiną 
M. Winslow, brolį Karolį ir 
seserį p. B. Aušrienę.

JONAS DAUGIRDAS
Gyveno 715 W. 21st Place

Mirč Lapkr.. 22. 1941. 11:40
vai. sulaukęs pusės umž.

Gimė I.ietuvojo.
Paliko dideliame nuliūdime 

dukterj Stasę, tėvus, brolius: 
Jurg), Juozapą, Kazimierą, Ta
mošių ir Edvardą, seseris: O- 
ną, Marijoną, Eleną ir Ago
tą, Svogerus ir brolienę Ir 
daug kitų giminių, druugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Stmon M. 
Skudas koplyčioje, 718 W. 18 
St. Tel. MONroe 3377. •

Laidotuvės ivyks Trečiadie
ni, Lapkr. 26, iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas ( Die
vo Apveizdos parap. bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į 8v. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, 'draugus ir pažjsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Duktė, 'flėvaJ, Bro
liai, SestTys, švogeriai, Brolie
nė ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius S. M. 
Skudas, Tel. MONroe 3377.

Wives, mothers, sisters—they're often 
forced to point the way to hait 
health to their men folk! For women 
know that a healthy head produces 
hofiasome hairl And thot's why 
women everywhere are pointing to 
Fom-ol, the remOrkable foaming oil 
yhampoo whith first nourishes the

visą savo gyvenimą drovė- munizmą?
j°si- Į — Kapitalistinė sistema

Daugeliui labai buvo gai- neišsilaikys, bet komuniz- 
la, kad moteris nežinojo, o mas toks, koks jis pasireiš- 
patarti jai, turbūt, niekas kė Rusijoje yra pražūtis
nepatarė, kaip nuo panašių darbininkiškam judėjimui. Apgriovė Amerikos 

Bet vargšė nusivylė. Sū-' atsitikimų apsisaugoti. Nuo Iš pradžių girdėjome komu
nos, baigęs pradžios moky- itokil* galima apsi- nizmo šūkius — darbininki-
kią, dingo. Buvo kalbama, irausti Pasirašant testą- jos labui, vėliau — visas
kad įstojo į jūrininkus, lai- ment{*- šiame dokumente dėmesys į darbininkų dikta- WASHINGTONAS, lapkri-
vynan. Dukrelė, dar labai Salima save taiP apdraus- turą, o pagaliau ėmė įsiga- čio 24 d. — Valstybės de
jauna būdama motinai ne- ti’ kad ir m^rus 3° valia dar lėti atskiri žmonės, kaip kad partamentas šiandie paskel- ' *ca,p< then takes,h# dul1' parched
žinant apsivedė su jau au- vis Pildosi- Testamentą bū- diktatorius Stalinas. Savo jog Saigone, Indokini- į and br,n°* ,f back to o1®"**
gusiu vyru, kurs mėgo save tinai furi Parašyti, advoka- veidą bolševikai parodė oku-

tas.
Jeigu Barbora Babinskie- žinių — mano brolio ūkį nu- 

l nė būtų turėjus testamentą, savino ir įsteigė klochozą.

konsulatą Saigone

vadintis bedieviu.
Iš pradžių jie dažnai pa

sibardavo uz religinius įsiti- joa paĮaikai nebūtų buvę Brolis buvo geras ūkinin- 
kinimus, bet vėliau ji pasida palaidoti> ten> kur jį neno. kas. Kad jau nors jį būčų 
vė vyrui. _ Kada ir Ona ne- rgj0 jį būtų buyug paiaį.' palikę tvarkyti tą jo įtaisy- 
teko ūkejimo, pasirodė, dota kataiikišlrose Šv. Kaži- tą ūkį, bet ne — negavo nei 
kad tarpe jų neliko nei iš- miero kapįnėse. Katalikui gyvenū savo name, nors 
tikimybės ir vedybinis gyve- žmogui skaudu, kada miręs vietos pakankamai. Turėjo 
nimas baigė divorsu. I žmoguS) aprengtas Tretinin- keltis kitur ir rado sau pas-

kų rubu laidojamas nepa- togę pas žydą. Brolio ūky-

joj, pereitą naktį bomba ap,
pav? Lietuvą?” Turiu'tikrų «rioYu,i Vals£'
r * bių konsulatą. Visos smulk

menos kol kaa dar nežino-

Barborai Babinskienei atė 
jo senatvė. Jokio darbo ji švęstoj vietoj,
negalėjo dirbti. Visą savo , koše kapinėse.

nekafalikiš- 3e gyveno ir amerikiečiams 
pažįstamas žodyno autorius

mos.

Oficialieji žmonės pareiš
kia, jog tai esąs pirmas 
"kartas kad Amerikos diplo
matinė įstaiga paliesta karo 
Tolimuose Rytuose. Konsu
lato štabo tarpe nukentėju
sių nėra.

Pasitarimai sostinėj 
darbo reikalais

health. Fom-ol m jo economical; o 

little goes a long woy. Ask youi 

druggist for the regular 50c size. 

Or, write for a generous trial bot 

He, enclosing 10c to cover packing 

and postove.

FOM-OL
More tfian • sAempoo
—e treatment!

- n.
.x* ’ W‘°

PLATINKITE “DRAUGĄ’
Viktoras Balanda.

TURTAS VIRŠ .. $6,500.000
APART APSAUGOS, TURIME AHA
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ...................$UOU,UUU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigu 
MES MOKAME 3% 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 ASSOCIATION of Chicago 
JUSTIN MACKIKVVICH, Pre*.

4192 Archer Avenue
VIRginia f/4/

tVINGS

•AMT, nrD. LAIDOTUVIŲ DZMMKTOUAZ

KELNER - PRUZIN
•ananalM PataiaavteM — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venefian Monumenf Co.
527 N. Western Ave. Tel. See. 6103

-x »•'Į- -•

A Christmas seal of Holland.

TTUBERCutosi

-"Buy Chrlitraat Reali”-

Getting Up Nighfs
MakesManyFeelOld

Do you feel older then vou are or suffer 
from Oettlnf Up Nlfhts Backache. Nervous
ness, Leg Pelną, Disslnet.. S«ollen Anteles, 
Rheumatic Pslns2 Burnlng, seantj or fre-___________ ne, I
guent paesages? If so, retaember 
Kldneys are vital to your health and 
these symptoms may be due to non-organlo 
and non-systemk. Kldney end Bladder trou- 
bles—ln sūch co3(s GY8TEX (a physlclan's 
prescriptloni usually alvssjprompt and Joy- 
ous relief by heiplna the Kldneys flush out 
pntnonous ezcess actas and wastes. You have 
•vervthlni to paln and nothlng to lose ln 
trylng Cystez. An lron-clad fuaranteo 
vrrapped around each packsge assures a ra- 
fund of your money on return of -.npty 
package unless fully eatlsfled Don't take 
chances on any Kldney medlelne that Is 
not (uarantoedl Don't delay. Oet Cyates 

fllaa-tezi from your 
JrugKlst today Only 
SS». The guarantee 
proteets you.

Cystex
<Faelai Maik lilaafi

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotoji) Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir NaktJ

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

i Lalis, 70 mečų senukas. Pa-
--------------------------------------- WASHINGTONAS, lapkri-1

% čio 24 d. — Prezidentas 
Rooseveltas šiandie pasi- ( 
kvietė dešimti kongreso na
rių ir du Darbo departamen 
to atstovus į Baltuosius Rū
mus pasitarimams darbo įs 
tatymo klausimu.

Nežinoma ar Prezidentas | 
turi paruošęs kokį nors tik
rą sumanymą ar tik norėjo, 
sužinoti kongreso nusistaty
mą darbo klausimu.

111 1 J■ ' I ■■ I ■■ I.
Kas kasa dorovei kapą, tą 

tamsybių angelas apdova j 
nos.

Rožė turi erškėčius, dei
mantas — kliūtis. Geriau- i 
sias žmogus taipgi turi silp
nybes.

Ne laimingumo, tik ken
tėjimo akivaizdoje su p ran- ( 
tame tikrąją šio gyvenimo 
vertę.

Jei nori pasitarnauti sa 
vo tėvynei ir apsaugoti žmo
nes nuo bedieviškos vergi 
jos, pats skaityk dienrašt) 
'‘Draugą” ir kitus ragini 
skaityti.

4605-01 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir SeStadlenlo rytala 
iš Stoties WHIP (1520), su P. Saltlmieru.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT 

CO.
VIENIŠKI — VERTINGI 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

| Al firma viri 50 m. tos pačios 
fteimynos rankose!

PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ — 
LENGVI IŠMOKftJIMAI.

KREIPKITĖS Į

LIETUVĮ VICE PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

4535 VV. Washington Blvd. 
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

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

VISOSE MIESTO DALYSE
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE

DIEN£ 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: YARds 1419

1. J. ZOLP
1646 West 46th Street 
TeU YARda 0781-0782

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Ave. 

Tel. LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue 
Tel. YARds 1138-1139

LACHAWICZ IR ŠONAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANai 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270
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Navy League of the United States dėkoja 
Darius-Girėnas postui už kooperaciją

a:

WHICH INSIGNE WILL YOU WEAR ? Radio

Mr. J. A. M a san,
Chairman, Sons of 
American Legion, 
Darius-Girenas Post No. 271 
4416 S. Western avenue 
Chicago, Illinois 
Dear Mr. Mason:

In behalf of the Navy 
League of the United States, 
I wish to express to you our 
most sincere appreciation of 
the co-operation of Darius- 
Girenas Post in the observ- 
ance of Navy Day.

The participation of the 
postą of the American Le-

Chicago, Illinois 
November 3rd, 1941

gion in the program for the 
observance of Navy Day was 
a major contribution to its 
success, and a further evi- 
dence of the active aupport 
given by your organization 
for so many years to the 
advancement of the plans 
for National Defense.

With our best wishes for 
your contirvued success, I 
am,

Very truly yours,
Frank A. Hecht 

Regionai Vice President,
Washington, D. C.

Svarbus reikalas
Cicero. — Mūsų distrikto 

atstovas miesto asesorius 
Frank J. Christenson gauna 
daug nusiskundimų dėl sun
kių trokų bildesio ant 50th 
Avė. Tos gatvės gyventojų 

f skundas rimtas ir pamatuo
tas. Dideli, sunkūs trokai 
greitai važiuoja, nes 50 gat
vė plati, ištaisyta; malonu 
važiuoti. Bet greitas važia
vimas sukelia tokį didelį bil
desį, kad abiejų pusių na
mų net sienos virpa. Frank 
Christensonas sako: “Aš
pats patikrinau tą padėtį ir 
esu nuomonės, jog turėtų 
būti uždrausta 50 gatve tro- 
kams važiuoti. Tuo reikalu 
aš įnešiu rezoliuciją miesto 
valdybos susirinkime pirmą 
pirmadienį gruodžio mene

suversta ant asesoriaus. Ne
galvojančius piliečius tas 
klaidina. Nors ir blogiausias 
valdžios nutarimas vieno 
kaltint negalima, nes visi 
balsuoja, išskyrus preziden
tą. Bet prezidentas taipgi tu
ri nemažą autoritetą: naują 
pravestą sumanymą jisai 
gali atmesti ir grąžinti svars 
tymui.

Kaip ten nebūtų, vietos 
reikalai priklauso nuo pa
čių gyventojų. Aš raginu 
visus rūpintis savais reika
lais: priklausyti prie Namų 
Savininkų Klūbo ir turėti 
savo atstovus prie miesto 
valdžios. D.

ŠIO.

So. Chicago žinutės
Šv. Teresės Sodalicijos 

kortavimo ir kauliukais žai
dimo pramoga lapkr. 16 d. j 
parapijos svet., puikiai pa
vyko. Daug puikių dovanų 
laimėjusiems teko. Visi sma-' 
giai laiką praleido. Parapi

žodžiai kalba patys už sa
ve. Pačių gyventojų reika
las tą sulaikyti. Minėta gat
vė yra pažiba apylinkės ir . . ,, , .. . _ jai liks gražaus pelno,jei nebus sulaikyti sunkus J r
vežimai, greitu laiku iš tos 
gražios gatvės liks griuvė
siai, taip pat ir šaliniai na
mai, nes jie neturi tam tik- , „ . , , .. ., u vi j- i toža triūsą ir pasidarbaro pamato dideliam bilde- , . 7

Šv. Teresėlės Sodalicija 
dėkoja komisijai: A. Cherry, 
S. Ushin, H. Paulik, H. La

A

These are the identifyiag enblem* srhich will be wor» by 
Civilian Defense Volunteer vrorkers vrho began signing up for 
defense on Thursday, Nov. 13. Volunteers vrill be classified and 
assigned to duties by the Chicago Comnaistion on National Defense, 
176 W. VVashington St. “Signing up" vrill continue for an additional 
week at least, according to Barnet Hodes, Eaecutive Vice-Chairman 
of the Chicago Commission on National Defense. Meanings of tbe 
insignia are as follovra:

In the top row, left to right: auziliary firemen, to guard against 
fir e during air attacks; auziliary police, men and vromen te aid the 
regular police force, and decontamination corps, to neutralise Chem
icals remeining after a gas attack. •

Second line: medical corps, to aid in care of injured and estab- 
lishing medical field units; air raid vrardens, the stripes signifying 
"many duties" and rescue squads, to sava persona caught in hurning 
or shattered buildings. Third line: demolition and clearance crevrs; to 
tear down dangerous rubble and partly demolished structures; bomb 
squads, to do the dangerous vrork of removing unesploded and time 
bombs, and messengers, to keep up Communications betvreen all 
defense units.

Fourth line: fire vratekers, to maintain vigil against fire bombsj 
nurses’ aidės corps, to help regular nursos so that they may serve n 
greater number of patients, and drivars corps, persona vrho offer 
their Services and cars for emergency need. Many vromen find their 
"spot” here. Lašt line: emergency food and housing corps, to pro- 
vide food and shelter for people whose homes have been destroyed 
or damaged by air raids; insignia of entiro Civilian Defense vrork, 
and road repair crevrs, to restore normai flovr of traffic ne ąaickly na 
nassibla after a raid.

mas iš gyvųjų tarpo myli
mus vyrus ir tėvelius. Pa
laidoti iš Šv. Juozapo baž
nyčios Šv. Kazimiero kapi
nėse. Reiškiame užuojautą 
Abromavičių ir Atkų šei
moms.

Kiti savo auką įteiks kitą 
sekmadienį. Kiekvieno para- 
pijono pareiga savo bažny
tėlę užlaikyti.

siui atlaikyti. Aš tikiu, jog 
vietos gyventojai, ypač na
mų savininkai, parems F. 
Christensono sumanytą re
zoliuciją. Mes žinom, jog F. 
Christensonas vienas skir
tingos valdžioj partijos. Jo 
sumanymas, nors ir geriau
sias, gali būti atmestas. Jau

vimą. Ačiū dovanų aukoto- ir varg. K. Gaubia, jau ant- 
jams, darbininkėms-ams, ra savaitė, kaip lanko pa-
svečiams, parapijonams; Žo
džiu, visiems, kas tik prisi
dėjo prie pramogos pavyki- 
mo. Kalakutus laimėjo — J. 
Urbonas, ir Mrs. Winkler.

Dainos, juokai, dramatiški 
veikalėliai, muzika ir 
visokios įvairenybės

Primintina radio klausy
tojam užsistatyti savo ra 
dio ir pasiklausyti gražaus 
ir įdomaus radio programo, 
šiandie antradienį, 7-tą vai. 
vakare iš stoties WGES. 
Programas susidės iš viso
kių įvairenybių, įdomių kiek 
vienam pasiklausyti. Prog
ramas leidžiamas lėšom ir 
pastangom Peoples Furni- 
ture Company, 4183 Archer 
Avė. Rep. XXX

Houdini, mistikas ir ma- 
gikas, kuris visą savo gy
venimą praleido ieškodamas 
“dvasių”, mirė hallovveen 
dienoj 1926 m.

BRINGING UP FATHER By George McManus

MAGGIĘ ' I MIGHT HAVE KNOWN
arA. rr VOU'D BE INTE R ESTE D ,

READ,g. SO LONG AS ITS A FIGHT f

TUBERCUUOSIS NBS JTS A 
GOOD CAUSE?

CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI.

HELP UANTED — MOTERYS

Fred Ring iš Black River,
N. Y., šiemet gavo atvirutę, • REIKALINGI _ 
išsiųstą paštu prieš 31 me
tus. Siuntėjas buvo tik už 
67 mylių nuo adresato.

"BAND SAWYER8" lr "SHAPER 
HANDS" reikalingi. Patyrusi. Geras 
užmokestis, nuolatini darbai. Kreip
kitės prie:

PROCHE1’ Fl'RNITl'RE CO. 
1308 No. Halsted Street

NAMAI — FARMOS
Kas kų turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naują 
namų pastatyti, senų pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Suromskis Company.
Taipgi turime didelį pasirinkimų so-
neenlų namų. ant lengvų išmokė-
Jlmų;

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.
1< 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 & U« 

6921 So. VVestern Aventie,
Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. 1111

SKAITYKITE '‘DRAUGĄ"

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

‘OFF-PRESSERS’ 
prosytl special order vyrų kotus. 
Nuolatini darbai, geras užmokestis. 
Atsišaukite ant 12-to aukšto — 

ACME TAILORS 
19 South Wells Street

"TOOL. AND DIE MAKER" REI
KALINGAS. Nuolatinis darbas prie 
išdirbysčių įstaigos. Kreipkitės prte: 
LAMfCOID FABRIC ATORS. INC.

3000 Potoniae, ClUcagu

HELP VVANTED 
AD — DEPT

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

K. Antanavičius vienas 
pirmųjų So. Chicago gyven
tojų ir šv. Juozapo parapi-

Kleb. kun. V. Cemauskas J0B P«r»PU°nų, persikėlė gy- 
venti pas savo sūnų Stanis
lovą ir marčią Kotryną, ad
resu 445 E. 88th St.rapijonų namus (kalėdoja). 

Visur maloniai priimami. 
Parapijonai džiaugiasi kle
bono darbštumu ir sumanu
mu.

Praeitą savaitę mirties
yra užmetimų dėl nepalan-! angelas aplankė P. Abroma-, kolekta bažnyčioje anglims, 
kių nutarimų ir visa bėda vičius, M. Atkus, pasiimda- Daugelis parapijonų aukojo.

NOTRE DAME BEATS U. S. C. TO END SEASON UNDEFEATED

Pereitą sekmadienį įvyko

Pastaruoju laiku, esant 
nepastoviam orui susirgo 
daug žmonių. Rimčiau, jau 
antras mėnuo, serga V. Mi- 
kalavičienė, 9433 Vernon 
Avė. Linkime visiems greit 
pasveikti ir vėl grįžti prie 
savo kasdieninio užsiėmimo.

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAM 
bLKNKLTŲ

BIJUSKELIŲramunę
KOJINIŲ

POCKET’BOOK Ų
KORSETŲ

KCDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
TeL AUSTIN 1175

AR LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI? 

Kreipkitės prie
Charles Yushas

Lietuvis Kontraklerias 
Ir Karpenterys

Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, DI 
valdžios darbų — dabar užsiimi 

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

Tel. Canal 5014

Asfhma Mucus
Loosened First Day
For Thousands of Sufferers

Choklng, gasping, vrheeztng rpasms of 
Bronchlal Asthma ruln sirep and energy. In- 
gredlents in the prescriptlon Mendaco qulck- 
iy clrculate through tha blood and common
ly help loosen the thlck strangllng mucus 
the flrst day, thus aldlng nature ln palllatlng 
the terrlble recurrlng choklng spasms. and 
ln promotlng freer breathlng and restful 
sleep. Mendaco ls not a smoke, dope. or ln- 
Jectlon. Just pleasant. tasteless palllatlng 
tablets that have helped thousands of suf
ferers. Prlnted guarantee wlth each package 
—money back unleaa completely satlsfactory. 
Ask your drugglst for Mendaco today. Only 60c.

lf

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

PAIE3KAU SAVO BROLIO. Vincen
to Kųdirko, kurį per daugelį metų 
jau nemačiau. Jis dabar yra apie 4 8 
metų senumo ir yra kilęs iš Suval
kų, Mnriampolės apskr.. Veiverių 
pašto, Skriaudžių parapijos ir kai
mo. Atvyko į Ameriką pas mane į 
Sheboygan. \Vis. apie 1010 metais, 
l’askutinias žinutes kas link jo gir
dėjau daug metų atgal ir sužinojau, 
kad jis buvo iškeliavęs dirbti į ru- 
dies (iron ore) kasyklas kur ten žie
miuose. Jai kas žino kų nors apie jį, 
malonėkite pranešti man po sekan
čiu adresu;

2334 S. Oakley Avė., Chl<*ago. III. 
KAZIMIERAS KUDIRKA

PAIEŠKOMI AGENT.U
Reikalinga — gerų, telsine-j vyrų, 
agentavime, laikračių purdavinųji- 
me įvairiose kolonijose. Šaukite — 
CANai 8010 numatyti pasikalbėjimo 
laikų.

Oras, saulė, maistas stip 
rina kūną; sveikos mintys, 
kilnūs jausmai, dorybių vyk

į dymas stiprina sielą.

DINING ROOM SESTS — PAR
LOR SETS — BLDKOOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — RE 

FRIGERATORS — WASHERS —-
MAN GELS — STOVĖS.

All aatlonally Advertlned llMBa

AL£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

634*3 So. VVestern Averu
Telefonas REPUBUC 8051

J?

Teko nugirsti, kad šv. 
Juozapo parapijos našliai ir 
našlės organizuojasi ir da
ro planus surengti didelį pa
rapijos naudai balių. Tai bū
sią dar prieš Adventą. Gir
tinas sumanymas. Valio, su
manytojai! Parapija reika
linga paramos. Rap.

Tarptautinė Esperanto 
kalba anksčiau buvo varto
jama Anglijoj, Prancūzijoj 
ir Švedijoj.

Laimė, taip kaip garsas 
atsiliepia, bet nuo tavęs pa-, 
sislepia.

IV O L K STLIJIO194*1 35* Street

iM<*T
MODERN 

<< MPl Mh

AIIVAM’FD PHOTIM.K \PHY 

1 •tUe.Sl (’ONSiHi.E ERKES 

PHONF * AI n EITE n

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

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

Tapkite Finansiniai NepriklausomilU

TAI IPYI^ITC “Osų i8tal&°> JQaųI Avi I 1x1 I C tingai globojami ir 1
Indeliai rūpes

tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
8 H*. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MUSŲ PASITIKĖJIMO IB IŠTVERMES REKORDAS

Patarnavimo, Nenaslcrlsndilaiit45 Metai Sėkmingo 
Vieno Klljentol

Nei

("Draugas" Acme telephoto)

Bob Dove (No. 42), Notre Dame end, stops Bob Robertson (No. 44), speedy
Southern California ųuarterhack, in first ąuarter of game at South Bend, Ind. The
Irish iicked the Trojaną, 20 — 18, to end theįr first undefeated season in 11 years.

» • • • •

St. Mary’s seminarija, 
Baltimore, Md., yra seniau
sia seminarija A. J. V. Į-
steigta 1641 m.

Listen to
PALANDECH’S 

RADIO BROADCAST
Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 

Every Saturday, 1 ta 2 P. M. 
STATION WHIP
1520 Uloeydea (Top of tho Dial).

Keistuto Savings and Loan Association yra lymiausia, seniau
sia lr tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

3236 So. Halsted St Chicago, III.
Jo*. BL Mozeris, Sec’y.

------- ------ 

Remkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina
Savo Biznius “Drauge”

____ . 
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PAŠTAS NEPATARIA SIŲSTI SIUNTŲ
I LIETUVA IR KITUS KELIS KRAŠTUS

Chicagos pašto viršinin-1 vinių vaisių, mėsos, riebalų, 
kas Ernest J. Kreučgen pra- muilo ir kitų produktų, 
nešė, kad dabar jau laikas j Didžiosios siuntos nėra 
siųsti į kai kurias šalis
Europoje kalėdinių dovanų 
siuntas. Kas nori tuo pasi
naudoti, turi paskubėti. Lai
kas siuntimui nenužymimas, 
kadangi negalima apskai
čiuoti kaip greit siuntos 
bus pristatytos į Europos 
kraštus.

Per pašCą siunčiamos siun 
tos yra dviejų rūšių: dide
lės ir mažos. Didelių siun
tų svoris nevienodas. Į 
Angliją siuntos gali būti tik 
suvirš penkių svarų; į Airi
ją — 11 svarų; į Ispaniją —
44 svarai; Lisaboną (Portu
galiją) 22 svarai; į Šveica
riją — 44 svarai. Į kitus 1,300 svarų švino
kraščus paštas priima tik i
mažas siuntas, kurių svoris, Keli ™8ys iS Outer Drive 
neturi būti ddesnis kaip tik,tilto nakt! Pavogė 26 švino 
du svarai ir trys uncijos. !nnke3' Aviena jų sve- 

I rianti 50 svarų. Rinkės bu- 
Paštas nepataria mažųjų v0 stipriai pritvirtintos iške

siuntų siųsti į Bulgariją, 
Suomiją, Latviją, Lietuvą, 
Lenkiją ir Sovietų Rusiją. 
Neapsiima jų pristatyti.

Už sunčiamas dideles siun sunešti į du automobilius.
tas kiekvienam svarui arba 
jo daliai už persiuntimą 
mokama po 14 centų. Ma
žųjų siuntų yra dvylika 
standatrinių rūšių nuo $3.25 
iki $7.75. Tad galima pa
sirinkti. Jos parūpinamos 
New Yorke. Šiose siuntose 
yra kavos, arbatos, džio-

Grim Allies—War and Tuberculosis
/ HOLD A L/STOF 
THOUSANDS V/HO 
THIS YEAR ARE 
BETH/EEN /E AND N S- 
WHO MLL NEVER 
TOUCH AMIB/T/ON'S 
LADDER TO BECOME 
ART/STS, MUSiC/ANS, 
ENG/NEERS, 
FARMERS OR 
FATHERS ”

M

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

standartinės ir jos priskaito 
mos prie “parcel post.” Ma
žosios siuntos yra punde
liais (package) vadinamos.

Nei tose, nei kitose siun 
tose neturi būti degtukų, 
svaigalų, sprogstamosios me 
džiagos, šaujamų ginklų, ar
ba amunicijos, atsišaukimų, 
pinigų, arba brangiųjų tne- 
talų.

J. A. Valstybių paštiniais 
laivais siuntos nuvežamos į 
Lisaboną (Portugaliją) ir iš 
tenai jos paskirstomos.

Vagys pavogė

liamui tiltui balansuoti. Ke
letas vagių per kelias valan
das nukaitusiai dirbo. Nes 
reikėjo rinkes atplėšti ir jas

Policija paskiau vieną 
vagį suėmė, o kiti suspėjo 
pasprukti. Suimtasis yra 
Robert Perry, 20 m. amž., 
1111 No. Hermitage avė. 
Perry pasisakė, kad jie no
rėję šviną parduoti. Tai 

' esanti jo idėja.
Policija ieško jo sėbrų ir 

tikrai jie bus suimti.

re
JT. TOO, HOLD AN 
EVEN L0N6ER L/STOF 
THE ŠAME - BŪT 
MINE CONT/NUES 
ON W THE NEXT 
YEAR AND THE 

NEXT AND ON 
AND ON 
UNLESS.... ’>

Pažino senai
matytį plėšiką

Prieš penkerius metus 
plėšikas apiplėšė Mrs. G. 
Hedges, kai ji automobiliu 
parvažiavo namo ir rengėsi 
mašiną uždaryti garažiu 
je, 8608 So. Shore drive.

Nukentėjusi dabar identifi
kavo policijos areštuotą plė
šiką James Rini, 23 m. amž. 
Jis prisipažino. 39 kiti nu
kentėjusieji jį identifikavo.

Rini ne tik neišsigina savo 
atliktų plėšimų ir vagysčių, 
bet dar didžiuojasi. Jis vo
gęs ir automobilius.

Rini yra vedęs ir dviejų 
mažų vaikų tėvas.

Du sužaloti ant 
geležinkelio

Du chicagiečiai Joliete 
per lietų vakare palindo po 
prekiniu vagonu ant gele
žinkelio. Netrukus garve
žys smarkiai patraukė va
gonų eilę. Abudu pavojin
gai sužeisti.

Paimti į St. Joseph ligo
ninę. J. Zakner, 51 m. 
amž., sutriuškinta viena ko- 

Įja ir sužeista krūtinė. Steve 
. Stefanich, 53 m. amž., nu- 
. kirstos abi kojos.

Nurodo mažinti 
išlaidas

Civic Federation ekzeku- 
tyvis sekretorius Dougla3 
Sutherland raporte federa
cijai nurodo, kad Chieago 
miesto ir Cook apskrities

' valdžios organai būtinai su- way Drivers’ unijos šaka, i pažinti uniją, bet priešinasi
mažintų savo išlaidas. Sa
ko, tik tuo būdu bus iš
vengta taksų didinimo ir fi
nansinės krizės pavojaus. 
Anot jo, visi civiliniai pro
jektai turi būti padėti į šalį. 
šalies ginklavimosi laiko
tarpiu.

Chicagoj gerokai 
pasnigo

Naktį prieš praeitą sek
madienį Chicagoj ir apylin
kėse lįjant temperatūra nu
puolė ir po to gerokai pas
nigo. Gatvėse vietomis at
sirado ledo ilr pasirodė pa
vojinga automobiliais važi
nėti.

Sniegas dar stovi. Ta
čiau numatomas kiek šiltes
nis oras.

Naujokų indukcijos 
nebus Chicagoj

Nuo gruodžio 1 dienos 
drafto boardų Illinoise pa
šauktų kareiviauti vyrų in
dukcija nebus Chicagoj, bet 
Grant stovykloje (Camp 
Grant) šalia Rockfordo.

Michigano priimtų draf- 
tininkų indukcija bus Camp 
Custer, o Wisconsino — 
Fort Sheridan.

Daugiau vyrų 
šaukia kareiviauti

Chieago, Evanston ir
Maywood 43 drafto boardai 
šaukia kareiviauti 1,189 vy
rus daugiau. Jų indukcija 
bus gruodžio 11, 12 ir 13 d.

DRAUGAS

ZUPPKE SMILES FAREWELL TO FOOTBALL '
*■* • • * i*

X i“. ‘Vi
! ii

(~nraug-a3" Acme telephoto)

Smiling and wavmg to cheering throng, Bub Ziuppke 
(right) leaves. Dyche Stadium, Evanston, III., following 
finish of his lašt game as Illinois University head coach, 
a position he has held for 29 years.

CHICAGOJ SUSTREIKAVO PREKIŲ 
| SUNKVEŽIMIUS KROVĖJAI

Vakar rytą streiką sukėlė 
apie 1,200 prekių krovėjų į 
sunkvežimius. Tuo būdu jie 
sulaikė iš Chieago geležin
kelių stočių prekių išvežioji- 
mą į aplinkinius miestus ir
miestelius. Sulaikyta visa j ginimo, apmokamų atosto-
milžiniška motorinio trans
porto sistema.

Šie darbininkai yra High-

o ši unija yra afiliuoča su, kitiems reikalavimams.

Bendruomenės fondui 
dar trumpa $750,000

Praneša, kad bendruome
nės fondui dar trumpa apie 
750,000 dol. iki nustatytos 
'3,583,000 dol. sumos. Tad 
vajus ir toliau vykdomas. 
Tikimasi prieš Kalėdas su
rinkti reikiamą sumą.

Trys paspruko 
iš mokyklos

Trys jaunuoliai daugiau 
pabėgo iš Illinois State 
Training School for Boys, 
arti St. Charles. Visi trys 
vagiliai. Pabėgo lengvai 
apsivilkę.

Kuria šeimos židinį
Frank Dziwisz — Stella 

Juras.

"Grand Opening" Atidarymas
W. Z. LIQUOR STORE

(Krautuvės ir Tavernoj

Šeštadieni, Lapkričio (Nov.) 29 d., 1941
2346 WEST 21 ST PLACE, CHICAGO 

— SPECIALIS STORAS —
Spring Grove, 6 metų Kentucky brand
Oid Waterfall, 5 metų Kentucky brand

TAIPOGI .SKANIŲ VYNŲ — GERYMŲ — IR VISOKIOS 
RŪŠIES ALAUS.

Kviečiu visus lietuvius, o ypatingai savo naujus kaimy
nus, j mano gėrymų krautuvės ir taverno "Grand Opening” 
atidarymą, šeštadienj, lapkričio 29 d. Bus gražus programas, 
muzika ir lokiai ir VELTUI skanūs užkandžiai.

WALTER S. ZYLCH (Žilius), savininkas.

AFL International Brother- 
hood Teamsters organizaci
ja.

Darbininkai reikalauja 
už paprastą darbą ir 
už viršlaikinį didesnio atly

gų ir unijos pripažinimo — 
“elosed shop.”

Kompanijos sutinka pn-

I John Campbell — Alice 
Krasunas.

Paul Kaupas — Anna S?e- 
wart.

ln the Spotlight
The double-barred cross, thrown 

Into rellef by the lighthouse 
beacon on the 
Chri9tmasSeal, 
is one of tbe 
best known 
humanitarian 
symbols in this 
country. It is 

J94i | the insignia of 
i mersy cmrjstmas ę the local tuber

culosis associa
tion. A glaring spotlight has 
recently been thrown on the> tu- 
barculusls menace in that the 
dissaae has always taken grlm 
advantages of periods of stress. 
We mušt, and tuberculosis au- 
thoritles believe we can, keep 
tuberculosis under control in 
this country. The associations 
are malcing every effort to do 
their part. The people’s part at 
this time ls to buy Chrlstmas 
Seals as generously as posslble.

Nešvariems viskas atrodo 
nešvaru.

r
z, M/■n 1 a J

mu
X “Draugo” redakciją pa

siekė žinia, kad Sibire mirė 
Domicėlė Gineitienė. Rytoj 
apie tai plačiau parašysime.

X Kun. J. K. Miliauskas,
iš Willkes Barre užsakė 50 
egz. knygos: Bolševizmo 
Siaubas Lietuvoje.

X Lietuvos Nepriklauso
mybės Minėjimo Komiteto 
susirinkimas Dariaus ir Gi
rėno salėje bus šį vakarą, 8 
vai. Visi draugijų atstovai 
yra kviečiami dalyvauti.

X Švč. Panelės Gimimo 
parapija, Marąuette Parke,

I praėjusį sekmadienį šventė 
! 14 metų sukaktį. Ta proga 
j buvo surengtas didelis ba- 
) liūs su programa, užkan
džiais ir šokiais. Buvo daug 
žmonių. Klebonas kun. A. 
Baltutis pasekmėmis paten
kintas.

X J. Ažukui, plačiai žino
mam Bridgeport biznieriui- 
tavernininkui, kurio užeiga 
randasi ant kampo Lituani- 
ca ir W. 33rd St. medžioklė 
Kanados pasienyje puikiai 
pavyko: parsivežė didelę
mešką ir briedį dideliais ra
gais. Dabar kurią dieną sa
vo kostumeriams kels puo
tą.

X Pas Igną ir Oną Paura- 
zus, Brighton Park biznie
rius, užlaikančius taverną 
prie Pershing Rd., vieši Pau 
razienės mamytė iš Detroit, 
Mich., su savo dukterim iš 
New Haven, Conn. Praeitą 
sekmadienį Paurazai buvo
iškėlę susipažinimo puotą. (|||||||||||||||||||||tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiin

Į kurioj dalyvavo daug sve

čių- Kita Paurazienė, gyve
nanti Detroite, yra Moterų 
Są-gos centro pirmininkė.

X Brldgeporte susiorga
nizavo komitetas suruošimui 
Kūčių vargšams. Norintieji 
prisidėti prie to kilnaus su
manymo, gali užsiregistruo
ti Gudų krautuvėj. Toje Kū
čių vakarienėj žadėjo daly
vauti ir visi parapijos kuni
gai. Vyriausia šeimininkė 
bus veikėja A. Bubnienė.

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

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

BRIDGEPORT KNITTING MILLS
504 WEST S3rd STREET--------- Arti Normai Avė.
Telefonas: VICTORV 3486 F. SELEMONAV1CH, Sav. 

Atdara kasdien, vakarais Ir'Sekmadieniais

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

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

PASISTATYKITE SAVO NAMĄ PATYS 
PLANAI DUODAMI DYKAI

DOUGLAS LUMBER COMPANY
2700 WEST ROOSEVELT ROAD 

PRONE: KEDZIE S84O

Antradienis, lapkr. 25, 1941 
f ■ ... 2=\.a. - =a

X Būrys čikagiečių, ap
lankęs šv. Pranciškaus se
serų akademiją, Pittsburgh,
Pa., pamatę gražų pastatą, 
bet iš lauko pusės aplink ne- 
papuoštą, neapsodintą me
deliais, ir patyrę, kad tam * 
reikalui trūksta lėšų, gau
siai paaukojo nupirkimui 
kadugių ir jaunų eglaičių. 
Kapelionas ir seserys labai 
dėkingi aukotojams.

X Šv. Grigaliaus (Šv. An
tano parapijos bažnytinio > 
choro) metinis vakaras pra
eitą šeštadienį praėjo dide
liu pasisekimu. Choras džiau 
giasi skaitlingu būriu sve
čių iš kitų kolonijų.

X Dr. Jurgis Bložis, pla
čiai čikagiečiams žinomas, J 
šiomis dienomis viešėjo Chi 
cagoj. Dabar gyvena Day- 
ton, Ohio. Dantisterijos praa 
tika ten jam taip pat seka
si, kaip ir Chicagoj.

X Moterų Są-gos 20 kuo
pos jaunamečių skyrius ža
da surengti Kalėdų eglaitę. 
Vakarui išnomuota Venge- 
liausko salė. Rengimo komi
tetas jau pasiuntė telegra
mą Kalėdų Diedukui rezer
vuoti paskirtą dieną. Pažy- 
mėtina, kad iš visų Moterų 
Są-gos kuopų Chicagoj, tik
tai Brighton Parke gyvuoja 
jaunamečių skyrius.

X Biznierka Sofija Gap- 
šienė, 3324 So. Halsted St., 
savo gimtadienio proga su
silaukė nemaža sveikinimų 
su linkėjimais. Sofijai ir Do
mininkui Gapšiams jau yra 
suėję 35 metai, kaip viršmi- 
nėtu adresu gyvena ir už
laiko biznį. Gapšių sūnus 
Stasys su A. D. Kaulakiu 
operuoja spaustuvę Prog
resą Printing Co.

REZERVUOKITE 

Sausio 18,1942 

DIENRAŠČIO

"DRAUGO"
KONCERTUI

SOKOL SALĖJ
2345 S. Kedzie Avė.
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