
&

M

S

y

DRAUGAS
Leidžia Lietuvių Katalikų Spaudos 

Draugija.
2334 So. Oakley Ave., Ctiieajpo, Illinois

________ Tefefonaa Canal 8010-8011. ___

Vienintėlis tautinės Ir tikybinės minties 
lietuvių dlenraitls pasaulyje.

No. 247 3c a Copy

lurrtpat

P. T.

SAPOŽNIKOVAS
SU HITLERIU

Hearsto laikraščių užsie
nio vyriausias koresponden
tas Kari H. Von Wiegand iš 
Šanghajaus (Kinijoj) pra
neša, kad Rusijos bolševikų 
raudonoji armija baigia 
smukti. Jos didesnė dalis su 
naikinta ir jos liekanos pa
pildomos neapmokytais dar
bininkais ir valstiečiais. To
kia “Kariuomenė” yra tin
kama priešo patrankoms, 
bet ne priešinimuisi.

Rusai tremtiniai Kinijoje 
gauna žinių, kad kartu su 
raudonąją armija smunka ir 
raudonasis režimas Rusijo- 
je. Darbininkuose ir valstie
čiuose atbunda tautinė dva
sia. Plinta šūkis, kad jau 
laikas rusams tautiečiams 
vaduoti Rusiją. Vaduoti tai, 
kas dar galima išvaduoti. 
Numatoma karinė revoliuci 
ja.

Rusai tremtiniai spėja,
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VOK XXV

Maskva
Libijoje vyksta 
lemiamos kovos

Masiniai streikuoja

BERLYNAS,, lapkričio 26 
d. — Nacių sluogsniai šian
die pareiškė, jog Libijoje 
gen. Erwin Rommel kariuo
menė apsupusi anglus ir vo 
kiečių kariniai sluogsniai 
pareiškia, jog šiuo metu ko 
vų Libijoje jau nebesą ga
lima laikyti anglų ofensy- 
va.

Karo vadovybė paskelbė, 
jog vokiečių ir italų kariuo 
menės sėkmingai laiko fron 
tą prie Sollum ir jog anglų 
pastangos prasiveržti iš ap
suptojo Tobruko nepavyku
sios.

Nuskandino kruzerį
Vokietijos karo vadovybė 

paskelbė, jog prie Sollum 
vokiečių submarinas , sun
kiai sužalojęs anglų karo 
lavą.

Tuo tarpu Atlante, pasak 
oficialiųjų vokiečių šaltinių,

kad jei kils revoliucija, jos1 nacių submarinas nuskandi 
priešakyje bus maršalas Sa- nęs anglų kruzerį.
pošnikov, buvęs caro kariuo 
menės pulkininkas. Sako, 
tik jis vienas gali stiti į de 
rybas su Hitleriu.
—Maršalas Sapošnikov yra 
raudonosios armijos gene
ralinio štabo viršininkas.

Anglijos informacijų mi
nisterija šį vokiečių prane
šimą griežtai paneigia.

("nrauBoa" Acme telephoto)
Joseph Keenan (dešinėje), OPM darbo santykių specialistas pasiraitę rankoves im

tis didelio darbo — panaikinti mašinistų sukeltą streiką, kuriuo paraližuojamos ša
lies apsaugos pramonės. Kairėje — Larry Connors, streikuojančių AFL mašinistų biz
nio agento pavaduotojas. Jis aiškina, kad streikas yra jurisdikcinis. Norima apsigin
ti statybos amatninkų unijos, kuri veržiasi užimti mašinistų, unijos kontroliuojamus 
darbus.

NACIAI TIK PER 16 MYLIU 
NUO MASKVOS - SKELBIA VICHY
Rostovo apylinkėje naciai priversti trauk- 
Miesto laukiąs baisus likimas

BERLYNAS, lapkričio 26 
d. — Nacių sluogsniai pa
reiškia, jog pirmieji vokie
čių kariuomenės būriai “pa 
darė didelį progresą” Mas
kvos fronte, kur šiuo metu 
kovos vykstančios sostinės 
“vidujinėse apsaugos lini
jose”.

Vokiečiai pabrėžia, jog 
šaltis Rusijoje nesąs toks

didelis, kad sulaikytų Mas
kvos puolimą.

Tuo tarpu Vichy radio 
paskelbė, kad mechanizuo
tosios vokiečių kariuomenės 
daliniai prasiveržė pro ru
sų linijas į pietvakarius nuo 
Klin miesto ir šiuo .tarpu 
jau yra tik per 25 kilomet
rus — apie 16 mylių — nuo 
Maskvos.

Ruošia Amerikos 
Japonijos laikiną 
sutartį rytuose

TESPRENDŽIA
KAIP KAS NORI

Lapkričio 21 d. iš Berly
no pranešta, kad iki tos die 
nos apie 10 milijonų bolše
vikų kareivių nukauta, su
žeista ir nelaisvėn paimta. 
Be to, kovų laukuose sunai
kinta 27,452 įvairių rūšių 
sovietų tankai, 27,121 pat
rankų ir 15,877 lėktuvai.•

Dabar sovietų vyriausybė 
į tai atsako nuosavais aps
kaičiavimais. Ir taip:

Sovietai neteko apie 2,- 
122,000 kareivių nukautais, 
sužeistais ir dingusiais. O 
medžiaginiai sovietų nuosto 
liai: 7,900 tankų, 6,400 lėk
tuvų ir 12,000 patrankų.

Anot bolševikų, vokiečių 
nuostoliai: daugiau kaip 6 
milijonai kareivių nukauta, 
sužeista ir nelaisvėn paim
ta. Vokiečiai praradę: dau
giau kaip 15,000 tankų, 
apie 13,000 lėktuvų ir apie 
19,000 patrankų.

Daugiaa kariuomenės
KAIRO, lapkričio 26 d. — 

šiandie į frontą prie Re- 
zegh pasiųstas didelis kie
kis naujų Anglijos ir Vo
kietijos kariuomenių.

Vokiečiai rengiasi
sunaikint Belgradą

i g . . i i- > i- i i* TEHERANAS, lapkričio 26
tis. Maskvos fronte nacių nuostoliai dideli d. — užsienio stebėtojai

Apiplyšę kariai

j WASHINGTONAS, lapkri- 
•| čio 26 d. — Gaunama žinių, 
kad Jungtinės Valstybės ir 
Japonija planuoja sudaryti 
Ramiajam vandenyne laiki
ną sutartį vietoj bendrojo 
susitarimo.

Norėdama išvengti kon
flikto Tolimuose Rytuose 

rusų Į Amerikos vyriausybė rimtai

KUIBIŠEVAS, lapkrie. 
26 d. — Rusai šiandie pas 
kelbė, jog vokiečių laimėji
mai Maskvos fronte pasku
tiniuoju laiku gresia sosti
nei apsupimu. Pasak rusų, 
vokiečiai pasistūmėję pir
myn tarp Maskvos ir Klin 
šiaurėje ir pietuose nuo sos 
tinėms naciams pavykę pa
varyti rusus atgal Tūlos 
apylinkėje.

Timošenko armija
Tačiau vėlesnieji rusų 

pranešimai skelbia, jog pie- 
| tiniam Rusijos fronte mar 
šalo Timošenkos kariuome- 

| nė sėkmingai kovojanti

Anglų komunikatai parei-1 čio 26 d. — Baltieji Rūmai
WASHINGTONAS, lapkri- Naciai esą įsitikinę, kad

škia, jog pirmosiomis kovų 
dienomis Libijoje britų avi 
acija sunaikinusi vieną treč 
dalį vokiečių tankų.

Anglų kariniai sluogsniai 
pripažįsta, jog po smarkių 
kovų vokiečiai įstengę kelio 
se vietose pralaužti anglų 
linijas ir šiuo metu nacių 
kariuomenės jau nesančios ! Nacių vėliava 
pilnai apsuptos.

Knox ofise
WASHINGTONAS, lapkri

čio 26 d. — Laivyno sekr. 
Knox ofice kaba milžiniška 
vėliava, kurioje juoda svas 
tika pilkame rate, o likusio 
ji dalis raudona.

Prie vėliavos pridėtas raš
—~Norvęgai darbininkai^ ku žlukas sako’ tei ™kle- 
rie savu noru buvo atvykę 9vas‘.il^ ‘TS Y0’

Norvegai darbinin
kai bėga iš 
Vokietijos

GENEVA, lapkričio 26 d.

BAŽNYČIA IR POLITIKA

Šventasis Tėvas Pijus 
XII anądien priimdamas 
naują Argentinos ambasado 
rių Šventą j am Sostui pa
reiškė, kad Katalikų Bažny
čia neturi pasiryžimo kištis 
į įvairių valdžių politinius 
ginčus. Tačiau turi šventą 
priedermę įsikišti, jei ku
rios valdžios savo politinių 
programų vykdymu, arba 
kitokiais būdais nesiskaito 
su dieviškais įstatymais. 
Bažnvčios priedermė įspėti 
valdžios, kurios neigia žmo
nių prigimtas teises, arba 
imasi varžyti sąžinės lais
vę- •

šiandie praneša, jog į mvo v viiauovut i . * .... y-, z
paleistieji lenkų kareiviai! svarsto Japonijos pasiūly-! .vo ieclua J?-0® °.v0

šiandie paskelbė, jog vy
riausybės žvalgybos depar
tamentas gavęs žinių, kad 
Vikietija rengiasi visiškai 
sunaikinti Belgradą, nugalė 
tosios Jugoslavijos sostinę.

kietijos laive Odenwald tuo 
laiku, kai jį suėmė Ameri
kos laivas Omaha, Tuo metu

Vokietijon dirbti, nepaten
kinti mažu atlyginimu ir il
gomis valandomis, grįžta 
Norvegijon arba bėga Švei
carijon.

Vienas Šveicarijon pabė
gęs norvegas pasakoja, jog 
jis į savaitę uždirbdavo 
$18.00 iš kurių apie pen
kiasdešimt nuošimčių nuo
šimčių jis turėjo išmokėtiLitvinovas vyksta 
vokiečiams taksais. Pasak j 
jo, norvegai vyko Vokieti- i Amerikon per 
jon dirbti, nes jiems buvo ’ 
pažadėta didelis atlygini
mas.

četnikai, serbų partizanai, 
Belgrade turi savo veikimo 
centrą.

šį pranešimą padarė Pre
zidento sekretorius Stephen 
Early, kuris paklaustas ar 
Prezidenfas Rooseveltas ti
kisi sulaikyti šį vokiečių už 
simojimą, pareiškė jis ne
galįs to pasakyti.

Nacių pareiškimas
Pranešimai, pasak Early, 

pabrėžia, jog nacių aukšti 
pareigūnai esą pareiškę, kad 
‘ ‘bombardavimas, kuri Bel
gradas jergyveno bus nie
kis prieš tai, kas dar mies
to laukia”.

“Vokiečiai nutarė išnai
kinti Belgradą”, pareiškė 
Early. “Jie apsups jį kariuo 
mene ir bombarduos iš oro 
ir artilerija. Asmenys, ku
rie patiekė vyriausybei

atrodo kaip gauja peralku- 
sių ir apiplyšusių žmonių 
bet jie esą išdidus kaip se
noji Napoleono gvardija. 

Pirmoje paleistųjų lenkų

O V CIl O CIUUU1 I UO ĮJCiiJl Ui y _ • . _ • « « • v • • yj • * i linkeie, kur vokiečiai sku-mą sudaryti la.k.na.ą sutar palikdami
tankus, ginklus ir reikmeJei Tokijo norės patenki

namų garantijų, kad Japo-
įija nebesiims agresijos sa Rusų pranešimai pažymi, 

divizijoje tik 25 nuošimčiai vo ekspansijai pietiniam Ra jog vokiečių kariuomenei, 
turi marškinius, dešims nuo miajam vandenyne ir pasi- kuri pereitą savaitę įsiveržė 
šilučių turi batus ir penki .liks neutrali Rusijos-Vokie- į Rostovą, gresia pavojus 
nuošimčiai turi apsiaustus j tijos kare, labai galima, kad

Amerikos vyriausybė gali 
sušvelninti embargo prieš 
Japoniją.

Jų vadas gen. Vladislovas 
Anders šiuo tarpu yra Te 
herane.

Amerikos jūrininkai 
žuvo nuo savo 
bombų

nis.

į Rostovą, gresia 
būti sunaikinti.

Milžiniški nuostoliai

vokiečių laivas buvo prisi-1 šiuos pranešimus, tiki, jog
dengęs Jungtinių Valstybių 
vėliava.

Užsienio vicekomisaras 
Lozovskis pabrėžia, jog vo
kiečiams atakos Maskvos 
fronte daugiau kainavusios, 
negu kovos prie Verduno 
pereitam kare. Prie Verdu
no sužeista ir nukauta 330,- 
000 vokiečių kareivių.

Kalbėdamas apie Mask- 
kvos frontą Lozovskis pažy 
mėjo, jog šiam fronte vo-

Kroatiją paverčia 
vokiečių kolonija

ZURICHAS. lapkričio 2t 
d. — Neutralieji šveicarų 
sluogsniai pastebi, jog pas 
kutinieji įsakymai Kroatiją
pavertė beveik paprasta Vo . . . .
kietijos kolonija. Kroatija ikieciai dar nė.™noj vietoj 
sudarė savo vadovybėje Ita nelaimėje lemiamos kovos

NEW YORKAS, lapkričio 
26 d. — Išsigelbėjusieji išs
progdinto Jungtinių Valsty
bių destrojerio Reuben Ja
mes jūrininkai šiandie pa
reiškė spaudai, jog dalis lai
vo jūrininkų žuvo nuo’pačių 
gilumos bombų.

Vakar visai panašų parei šie žuvusieji, pasak išsi- 
škimą padarė Londone Ju- i gelbėjusiųjų jūrininkų, buvo 
goslavijos vyriausybės Lon susprogdinti į šmotelius, kai 
done premjeras gen. Dusan sprogo Amerikos destroje-

vokiečiai praves šią ataką 
tokiu pat būdu, kaip jie

“Tai pirmoji suimtoji vė- padarė Sabac mieste 
liava”, pareiškė sekr. Knox.

Sinąovičius. rio išmestos gilumos bom
bos, kurios buvo taikomos 
submarinui.

lija ir ją pirmoji pripažino 
Tačiau šiuo laiku vokie 

čiams Kroatijoje suteikia
mos ypatingos teisės, vals
tybės vyriausybės nariu 
bus renkamas vienas vokie
čių mažumos atstovas, ku 
ris bus atsakingas tik vals
tybės galvai dr. Pavelich

ir todėl iki šiol Maskvos 
fronte pavojaus dar nesą.

Maskvos likimas
Tuo tarpu Berlyne įtakin 

gieji vokiečių sluogsniai pa 
reiškia, jog Vokietijos karo 
vadovybė “parodyta visą 
galima Vokietijos karei
viais susirūpinimą... nes so-

Singapūrą
LONDONAS, lapkričio 26 

d. — Anglų sluogsniai šian
die pareiškė, jog Maximas 
Litvinovas, naujasis Rusi
jos ambasadorius Jungti
nėms Valstybėms, vakar iš-

L&aMrt&r

LONDONAS, lapkričio 26 
d. — Aviacijos ministerija 
šiandie paskelbė, jog anglų 
lakūnai smarkiai bombarda 
vo Brestą ir Cherbourgą , vyko iš Bagdado į Singapu
okupuotoje Prancūzijoje. ’rą, iš kur jis vyks Ameri-

Apie platesnes anglų bom kon. Su juo vyksta jo žmo- 
banešių atakas Vokietijoje na, gimusi Anglijoje ir jo 
nieko neskelbiama. / j štabas.

gatvių pavadinimai turi bū
ti vokiečių ir kroatų kalbo- Į vietų vyriausybė aiškiai yra 
mis ir oficialiąja krašto kai pareiškusi, kad Maskvoje 

Tuo tarpų laivynas pareiš ba yra vokiečių kalba. [kiekvienas namas bus gina- 
kė neturįs jokių oficialiųjų
davinių, kad bent vienas jū 
rininkas būtų žuvęs 
Reuben James bombų.

. . . _ j mas”. Iš to galima si

Imperatorius Įsake . jog vokiečiai rengia Mas
n e i i utį 1 vai skaudų likimą. Tačiau

268T- AKyksU H K£ kokiM P-ė Rusijos
?’ 2 « . i i s sostinę jie mano imtis, šiuosvetimšaliai pasakoja, jog . ,i i* i * metu nepareiškiama,japonų pasitarimus su Ame r

i rika įsakęs pats Japonijos Anglų radio šiandie pas- 
| imperatorius Hirohito ir pa- kelbė, jog vokiečiai užėmė

Dalinai debesuota ir Šilto Į skutlnluoju laiku jis atyd- Gora kaimą, kuris yra apie 
ka. Saulė teka 6:53 vai., žiai sekąs šių pasitarimų140 mylių į šiaurvakarius 
saulė leidžias 4:22 vai. I linkmę. nuo Maskvos.

ORAS
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nuo
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Iš Brazilijos Lietuvių Gyvenimo

“Vyti a” BraaUljos 
padangėse I tuvos nepriklausomybė, pa-

Atvykus mūsų tautiečiui • numirė tuojaus ir
~ . irioAlrin 4 * rri o i a ovtaialrol.3 tėvynės į Braziliją, mato-

rimui, veikimui. Žuvo Lie-

visokie “žodžiais apsiskel
busių “patriotizmo” kuni
gaikščiai Sao Paulo mieste. 
Gi V. Zelinos lietuvių tirš-

si visai naujas pasaulis.
Pastebėjęs gyvenimo sąly
gas, ar lietuvių kolonijos 
kultūrini gyvenimą ne eykį |{iausiai apgyventos vietos 
pasidalina patirtais jspū-1Sv- JuozaP° Bendruomenės
džiais ar spaudoje ar kur 
kitur. Tiesą, kitą sykį ga
lima ypač spaudoje patirtais 
įspūdžiais lietuvių koloni
joje pasidalinti, beč nepaži-

veikimas, nežiūrint, ar Lie
tuva buvo laisva, nebuvo li
tais subsidijuojamas, ar da
bar dar labiau pablogėjus, 
sąlygoms, kultūrinis veiki-

nus visos kolonijos, teigti mas eina kas kart« galinges‘ 
ar neigti ką nors universa- pajėgesnis. Tam nušvie-
flai dar nėra pagrindo. O ' sti siuo sykiu nelmu fak‘ 
tokių "pasišovusių” teko *»• "es noriu apsistoti prie 
jau pastebėti. Jie maiana I “Vyčio," vėl labai nesulaiko- 
smulkmenomis kokiomis tai
neaiškiomis, kad ir apie 
Brazilijos lietuvius, o nepa
duoda tikro fakto vaizdo 
Kuriuo nors atžvilgiu. Tai
gi ir aš jokiu būdu nedrįstu 
ir nepasišaunu šiuo probuoti 
ar teigti iš Pietų Amerikos 
lietuvių gyvenimo visos ko
lonijos vardu, nes nėra visa 
kolonija ir žinoma, tačiau 
noriu paduoti tik iš atskiros

mos upės jėgos varančio 
didelio kultūrinio darbo ka
talikiškoje dvasioje.
Jaunimo draugija

Iš Sao Paulo katalikiškai 
nusistatučic jaunimo daug 
priklauso L.K.J.S.B. “Vy
tis,” kurių veikimo domi
nuojantis charakteris — mu
zika, dainos. Galima pasi
džiaugti, kad Sao Paulo lie
tuvių tarpe muzika labaisrities kultūrinio gyvenimo į J „ ...

kai ką, kas tikrai spaudoje Sra2Iai' e*Uai “vo velklmą 
įšaknijus. V. Zelinoj yradažnai nepaliečiama ir iš 

pirmesnių visokių pateiktų 
vaizdų, ypač šiaurės Ame
rikos spaudoje, klaidinga 

nuomonė yra ypač apie 
Brazilijos lietuvių kultūrinį 
darbą. Čia noriu apsistoti 
prie vieno labai gražaus 
darbo išplėsto visame Sao 
Paulo mieste, kuris, žinau, 
nors daug yra rašyta apie 
čia gyvenančius lietuvius, 
bet nepastebėtas pilna Žo
džio prasme.
Žuvo doleriniai
patriotai

Kada Lietuva dar buvo 
laisva, kada daugelis viso
kių “patriotų” buvo darbi- 

i:*kų už pinigą, tada buvo 
visur, kur Cik galėjo pini-

Šv. Juozapo bendruomenės 
choras, gerb. Seselės Pran- 
ciškietės turi savo mokyklos 
vaikučių chorą. Čia pate
kus bažnyčion irgi džiugu, 
kad giedojimo jėgos daug 
stipresnės, negu tokio pat 
mąsto mūsų Tėvynės žemėje 
parapijoje. Bet nepalygina
mai Sao Paulo m. labai pa
jėgus ir gausus “Vytis” sa
vo chorais. Jo veikimas 
pasirodo 3 chorų grupėmis. 
Seniausias “Vyčio” choras 
vadinamas Moocos vadovau
jamas mok. F. Gribausko, 
po jo susikūrė jaunųjų 
“Vyčio” choras vadovauja 
mas Gerb. Seselės Marceli- 
nos. Tie du chorai gieda 
vienoje iš didžiausių Sao
Paulo bažnyčioje per lietu- 

gaiš apmokančių "asmeny-|vių pamaldas. TiUrai ir 
bių,” ypač pritašančių viso
kių užmetimų vietos dvasiš
kiai, katalikiškam susibū-

svetimtaučiai nepaprastai 
gėrė j asi lietuvvių tautom 
muzikališkumu. Paskiausiai
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CLEVELAND INDIANS SIGN NEW MANAGER

t "Draugas" Acme telephoto)

Aiva Bradley, president of the CIeveland Indians, 
left, watches Lou Bourdeau, 24 year old Indian short- 
stop sign contract as manager of the team, the young- 
est man ever appointed manager of a major league 
bąli club.

vėl kitas “Vyčio” choras 
susitvėrė iš Bom Retiro ra
jono taipgi vodavaujamas 
mok. F. Girdausko, nepap
rastai pasišventusio dėl ko
lonijos, skiriančio be jokio 
atlyginimo visas valandas 
muzikai atlikusias nuo savo 
tarnybos. Tas “Vyčio” vei
kimas tiek pasidarė galin
gas ir populiarus, kad tikrai 
Sao Paulo mieste iš svetim
taučių ar vietinių gal vie
nas, ar 2 chorai profesiona
lai gali prilygti.
Didelis vakaras

Š. m. lapkričio m. 15 d. 
“Vyčio” chorai turėjo tūks
tantinėje salėje pačiame 
miesto centre koncertą, kur

tuvišką dainą, taip jis susi
gyvenęs, kad jokia kito as
mens įtaka, jokie pravar
džiavimai negali patamsių 
asmenų išplėšti iš tos orga
nizacijos veikimo jaunųjų 
įdealistų. Gražios muzikos 
jėgos duoda daugeliui lietu
vių jaunimo pasididžiavimą, 
kad jis lietuvis, žinoma, tai 
vaisiai, kad yra žmogus tam 
darbui pasišventęs, kad yra 
žmonių, kurie padeda viso
mis pastangomis materiali
niai, tai pastangos tų, ku
rie deda daug laiko orga 
nizavimui ir kad yra daug 
žmonių katalikiškos min
ties visokiais darbais prisi
dedančių.

vo laimėjimuose jaunimo 
tarpe, kad jis ir toliau taip 
žengtų; kolonijai tokios 
meninės jėgos duos gražaus 
džiaugsmo, kultūrinio gro
žio, gerą vardą svetimtau
čių tarpe ir pats jaunimas 
pamatys, kad tikrai yra 
žmogui ir čia yra malonių 
gyvenimo valandų, tikrai, 
tiksliai gražiai jas pralei
džiančių kultūrinio darbo 
šviečiančiuose spinduliuose.

X.

Stambi klaida.
Atitaisau

Philadelphia, Pa. — Jaus
damas padarytą spaudoje 
stambią klaidą esu privers
tas atitaisyti. Prieš tris sa
vaites tilpo “Drauge” apra
šymas, kad Lietuvių Pašal- 
pinio Klubo, 928 E. Moya 
mensing avė., laikytam susi
rinkime spalio 12 d. buvo 
skaitytas laiškas — atsišau-

kimas iš džiovininkų ligoni-’ 
nės Maryland valstybėj, kurį 
nemažai randasi ir lietuvių, 
prašančių paramos. Susirin
kime padaryta rinkliava, lie 
tuviams džiovininkams, štai, 
stambi klaida, kurią su at
siprašymu atitaisau. Spau
doje pasakyta, kao aukų su
rinkta ir pasiųsta lietuviams 
džiovininkams $40.00. Tik
renybėje, buvo surinkta ir 
pasiųsta $8.00. Juos klubo 
sekr. K. Povilaitis “Money 
Orderiu” ligoninei — džio
vininkams lietuviams pa
siuntė ir gautas nuo ligo
nių atsakymas. K. Dryža

Smulkūs “Drauge” skelb’ 
mai nedaug kainuoja, liet 
rezultatai esti geri. Bile ko 
kiu reikalu pasiskelbk ‘Draz 
go’ “CIassified” skyriuje, 
toms turtus krauna.

TT. Marijonu misijos
1. Lapkričio 24 — 30 dd.

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

2. Lapkričio 28 — 30 dd.
— Pittsburgh, Pa., šv. Ka
zimiero parap. bažnyčioje — 
kun. Adomas Markūnas, M. 
I.C.

3. Lapkričio 29 d. iki gruo
džio 8 d. — Newark, N. J., 
Švč. Trejybės parap. bažny
čioje — kun. Petras Mali
nauskas, M.I.C.

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

DR. VAITUSH, OPT.
(JETDVIS 

AKTŲ GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

CONRAD
Fotografas

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

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio 

Rez.:
ENGlevvood 5888 
ENGIeuood 58411

riETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mingai už 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVftJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:
YARDS 3088 /

Su viri 20 metų praktikavimo aklų 
taisyme ir gydyme

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI 
pataisys kreivas akis. trumparegyste 
ir toliregystę;
palengvins aklų Įtempimu, prašalins 
galvos skaudėjimų. svaigimą ir aklų 
karštĮ.

MODERN IMLIAUSI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BPDAI 

SpeciaJS atyda atkreipiama J valkų 
akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 

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

Sekmadieniais pagal sutartĮ.

susirinko tūkstantinė lietu-' kaį”7;a , lAUJ Avp
vių minia ir kur išpildė DaDrastu Dr0?resi5U.^„ „ .;4/lZ 10. ASniailO flVC. 
programą chorai virš 100
asmenų. Nors ir mūsų ko
lonija neturtinga, bet džiu
gu, kad tikrai kai kada mū
sų visuomenė suinteresuo
ta “Vyčio” muzikalumu taip 
skaitlingai remia tą veiki
mą, įdomaująs to veikimo 
nuveiktais darbais. Ir pats 
jaunimas dalyvaują tame 
veikime taip pamilęs tą lie-

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
A A NTlflTAR

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7-9 P.M

'3147 S. Halsted St., Chicago
P'rmadieniais. Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet. 
Telefonas; CICero 427»

Telefonas: YARds 3146

Dr.V.A.ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
3343 So. Halsted Street

Valandos: 11-12; vakarais 7-9. Pir
madieniais tik vakare nuo 7 iki 9. 
šeštadieniais: 11-12, 2-4, ri 7-9. 

Šventadieniais 11-12

Tel. CANal 5969

ADVOKATAI

Whitney E. Tarutis
ADVOKATAS

CENTRINI8 OFI8A8:
3133 80. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 1-tOl 

vai vak.
Tel. CALamet 6877 

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

Tel. PROspect 3525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

6158 So. Talman Avė. 
Chicago. III.

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

Anff&dienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

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

TeL YARDS 1873

Būkite malonūs 
SAVO AKIMSI

TIK neaa porą aklų visam gr- 
venlmul. Saugokit jaa leisdami 
įiekaamlnuoti jaa tnodernlškJauala 
metodą, kuria reatliono mokelae 

gali sutelkti.U METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie pašaltna 

visų aklų įtempimų.
Or. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampan 18-toa
relefonaa CANAL 0523 — Chicago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien »:00 a. m. iki S.80 p. m 

Tre«. tr Se«t: 8:80 a m. iki 
f:88 p tn.

AMERIKOS UfclUVlŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
let OAHal 0183

I
Rezidencija REPUBLIC 5047

pagal sutarti

CHAS. P. KAL
ADVOKATAS

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

6322 S. Western Avė.
Telefonas PROSPECT 1012

Bes. 0908 So. Talman Ava 
Res. TsL OROvehiU 0017 
Offles tsL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR 0HIRUR0A8

VaL: 2-4 ir 7—9 rak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis susitarus 
2423 W. Marąuette Road

DR. STRIKOL’IS
PSYBIOIAI AMD SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vsl. vak 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARda 4787 
Namų kel. PROspect 1930

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

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

6631 S. Californla Avė. 
Telefonas REPnMle 7808

Ofiso tel.: VIRginia 0030 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

OR. 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.

Tel. YARds 0931. 
KENvrood 0107

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IH 0HIRURGA8 

Ofiso vaL nuo 1—S; ano 0:30—8:30 
756 VVert 35th Street

TaL OANal 0207
Rea. tai.: PROapact 005

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

Raald«nci]a: 6000 Bo. Artaatan Ar 
VALANDOS: U v. ryto iki 9 DOpt*llUBni

DR. F. G. W1NSKUNAS Qr Walter J. Phillips
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 West Cermak Rd. 

Ofiso teL CANal 2345 
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Res. tel. OANal 0402

rel YARda 3346

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue o«se TeL:
arti 47th Street

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oka.

Ofisas ir Rezidencija
2155 West Cermak Road 

OriSO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 S. VVestern Avė.

TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

OR. RAČKUS
Telefornas; HFMlock M49

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutari}

Telefonas CANal 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St 
Ofisas viri Boehm's Drug store 

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9 
ir pagal sutartį.

Res. telefonas SEElsy 0434.
Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. A. JENKINS
(lietuviai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nao 1—4 ir ano 7-9 vakare 

Taipri pasai «atarti.
Ofiso telefonas PROspect 0737 
Namų talefonaa VIRginia 3431

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1868 West 85th Street

LIGONIUS PBUMAi
Kasdien ano 2:09 iki 8:00 vaL 

Trečiad. lr Sekmad. tik susitartus.

DR. CHARLES $6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-troa lubos)
TaL lUDvray 8880 Chicago, IR

OFI8O VALANDO8:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nno 2 iki I 
vai. popet ir nuo 7 iki 8:90 vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

”DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TaL YARda 0994 

Res. TeL K£Nwood 4300
VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-9 v. vak 
Nedėliomie nno 10 iki 17 vai. dieną

TELEFONAI:
Office: HEMlock 5524
EMERGENCY: call MIDvvay 0001 
Rea.: HEMlock 1649

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2408 Weat 6Srd Street
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Sveikata - Brangus Turtas
Rašo Dr. Račkus. 1853 W. 35th St., Chicago 

ŠILUMA IR SVEIKATA
Gyvenamuose kambariuo

se šilumos privalo būti ne 
daugiau kaip 70 laipsnių.

Miegamuose kambariuose 
sveikiausia temperatūra yra 
apie 50 laipsnių. Miegoti 
šiltai užsiklojus, bet vėsia
me kambaryje yra visada 
sveikiau.

Maudantis, vonios kamba
rys privalo turėti tarpe 75- 
80 laipsnių šilumos.

Patogiausias ir sveikiau
sias būdas apšildyti namus, 
tai centralinių šildytuvu 
(steam heat, water heat, hot 
air fumace). Lengvai kon
troliuojama centralinė kros
nis skiepe sau kūrenasi, oro 
nesugadina ir visus kamba
rius apšildo tiek kiek nori
ma.

Ne tiktai kambarių tin
kama temperatūra, bet ir 
drėgmė yra labai svarbu 
žmogaus sveikatai. Jei kam
barių oras bus persausas, 
tai kad būtų ir 75 F laips
nių šilumos, žmogus visvien
jausis pašiurpęs, nes iš odos 
greičiau išgaruoja prakai
tas. Bet jei kambaryje yra 
pakankamai drėgmės, tai iš 
odos prakaitas negaruoja, 
kūnas mažiau atvėsta ir 
žmogus jaučiasi šilčiau. 
Kambario drėgnas oras su 
65 F laipsnių šilumos jau
sis taip šiltas kaip ir sau
sas oras su 75 F laipsniais 
šilumos. Kuomet šildai kam
barius žiemos metu, tai ga
li sutaupyti šilumą jei ati- 
drėkinsi kambariuose orą.

Kvėpuoti persausą orą y- 
ra nesveika plaučiams. Žie
mos metu žmonės dažnai 
gauna slogas, suserga plau
čių uždegimu ir susilpnina 
kraują už tai, kad gyvena
muose kambariuose oras y- 
ra persausas.

Jei žiemos metu langai 
nėra apšarmoję; jei kamba
riuose žolynai nyksta ir jų 
lapai krinta, — tai saugo
kis, saugokis, nes ateina li
ga! Tai reiškia kad kamba

I NEED '/OURHELP!

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
nus 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 
celių gauti ko didžiausią 
skaičių rėmėjų, dalyvaujan
čių Apsaugos Taupumo 
Programoje. Daug krautu

riuose nėra ganėtinai drėg
mės (air humidity), o šilu
mos perdaug. Tuomet kiek
viename kambaryje reikia 
pastatyti indus su vandeniu, 
kad oras nuolat drėkintusi. 
Drėgname ore mažiau dul
kių skraido, mažiau mikrobų 
į plaučius patenka.

Termometrai nebrangiai 
kainuoja, o sveikatai didžiai 
svarbu nustatyti kambarių 
temperatūrą. Išmintingas 
šeimininkas saugo savo šei
mynos sveikatą ir prižiūri, 
kad kambariuose būtų tik 
apie 70 F laipsnių šilumos. 
Žiemos metu žmonės virš 20 
valandų per parą būna kam
baryje ir alsuoja kambarinį 
orą. Tad sveikatai būtina, 
kad gyvenamieji kambariai 
būtų jaukūs, patogūs ir 
sveiki gyventi.

Daktaro atsakymai 
į klausimus

Atsakymas St. A — Daug 
žmonių atrodo išblyškę bet 
yra sveiki. Odos blėdnumas 
nevisuomet reiškia anemiją, 
bet anemija dažniausia tei
kia odai blėdnumą. Tik 
kraujo analizas gali tiksliai 
nustatyti kraujo padėtį.

Atsakymas P. J. — Tams
ta rašai, kad dažnai galva 
svaigsta ir prašai patarimo 
kaip nuo to gydytis. Deja, 
galvos svaigimo priežasčių 
yra šimtai, ir nežinant kas 
tamstai kenktų, patarimo 
negalima suteikti. Galvos 
svaigulys dažniausia reiškia 
kokią nors rimtą, o kartais 
net ir labai pavojingą ligą. 
Vienintėlis mano patarimas, 
tai nedelsiant kreiptis as
meniškai pas gydytoją, kurs 
suras tamstos ligos priežas
tį ir nurodys ką turi dary
ti kad pasigydyti.

Atsakymas V. D. — Ne
tiesa. Kalifornijoj ir Flori
doj žmonės reumatizmu ser
ga lygiai kaip ir Wisconsi- 
ne. Reumatizmas su klima
tu nedaug ką bendro turi.

LIETUVOS PASIUNTINYBES ŽINIOS
(Redaguojamas Liet. Gen. Konsulato, New York)
I. ANGLIŠKOJI
AMERIKOS SPAUDA
Latvija: tauta ir simbolis

Latvijos Nepriklausomy
bės sukaktuvių proga “The 
New York Times” lapkričio 
18 dieną įdėjo vedamąjį, ku
rį kaipo charakteringą ir 
vaizduojantį amerikiečių pa
žiūras į mažų tautų laisvę 
beveik ištisai ir paduoda
me:

“Latvijos Respublikai lo-J 
jalus išeiviai šiandien šven
čia dvidešimts trečią sukak
tį. Jie turi liūdną, bet jau
dinančią istoriją peržvelgti. 
Per septynis ar aštuonis, 
šimtmečius jie turėjo ma
žiau negu generaciją visiš
kos nepriklausomybės. Vo
kiečiai, švedai, lenkai, da
nai ir rusai buvo jų viešpa
čiai įvairiais laikais. Jų po- 
versalinė nepriklausomybė 
buvo laimėta po smarkių 
mūšių su bolševikais. 1940 
metais jie prarado nepri
klausomybę rusams. 1941 
metais net dar sunkesnė na
cių ranka užgulė juos. O 
vienok per visas generaci
jas latviai, kad ir po įvai
riais vardais, pasiliko skir
tinga tauta...”

“...Po didžiojo karo Lat
vija turėjo konstitucinę de
mokratiją, kurioje net dvi
dešimts aštuonios partijos 
rungėsi dėl balso. Po to ji 
turėjo švelnią diktatūrą. Ne
galima įsivaizduoti tokios 
ateities, kurioje bent viena 
iš tų padėčių pasikartotų, 
arba kurioje Latvija arba 
bet kuri kita maža tauta 
bus visiškai laisva tarptau
tiniuose santykiuose. Neabe
jotina, kad mažų tautų są
junga yra sekantis žingsnis 
po to kai Hitlerio tvarka 
bus sumalta. Bet dabartinė 
kova prieš Hitlerį bus pra
laimėta, ir civilizacija bus 
pažengusi atgal, jei Euro
pos mažumos tokios kaip 
Latvija negalės kontroliuoti 
savo vidujinių reikalų, ne

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.

galės vystyti savos kultū
ros ir nebus saugios nuo 
agresijos. Didžiosios valsty
bės niekuomet nesusilauks 
taikos, jei mažosios tautos, 
tokios kaip Latvija, nebus 
saugios.”
Naciškasis teroras toks 
pat blogas kaip ir 
staliniškasis

“New York Herald Tri
būne” lapkričio 2 dienos nu
meryje įdėjo nuolatinės sa
vo bendradarbės Sonia To- 
mara straipsnį, kuriame ji 
dalinai paduoda ištraukas iš, 
pasikalbėjimo su gen. kon
sulu J. Budriu ir dalinai sa
vo mintis. Straipsnis ganą 
išsamus informatyvinis, dau 
giausia nukreiptas prieš da
bartinę nacių Lietuvos oku
paciją. Tomara straipsnio 
pradžioje rašo:

“Lietuva, suspausta tarp 
naciškosios Vokietijos ir So
vietų Sąjungos, skaudžiai 
nukentėjo nuo abiejų savo 
kaimynų, ir jos gyventojų 
skaičius sumažėjo 200,000 ar 
ba dešimts nuošimčių visų 
Lietuvos gyventojų, pasakė 
Jonas Budrys, Lietuvos Ge
neralinis Konsulas New Yor- 
ke, remdamasis gautais pra
nešimais iš savo šalies. Jis 
apibudino sunkius pergyve
nimus, kuriuos turėjo žmo
nės iškentėti laike vienerių 
metų sovietinio režimo ir 
pasakė, kad jie tiek pat ken
čia ir dabar prie naciškos 
tvarkos.” i-

Toliau straipsnyje kalba
ma, kad sukilėliai išviję bol
ševikus buvo suorganizavę 
naują Lietuvos vyriausybę, 
bet vokiečiai neleidę pulk. 
Škirpai atvykti net į Kauną, 
o sudarytąją valdžią priver
tė atsistatydinti.

Mussolini vyksiąs
Libijos frontan

NEW YORKAS, lapkričio 
26 d. — Romos radio pas
kelbė, jog Mussolini galįs 
išvykti Libijos frontan, kad 
sustiprintų kovojančių ifa- 
lų dvasią.

Tuo tarpu italai paskelbė, 
kad Libijoje kartu su anglų 
grupe pateko belaisvėn ir 
du amerikiečiai. Iš Kairo 
gi pranešama, kad vienas 
amerikietis kareivis žuvo Li 
bijos fronto kovose.

Klausykitės

Sophie Barčus
Rytinės Radio 

VALANDOS
IS STOTIES

W. G. E. S.
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

Iki 9:15 vai. ryto. 
Subatomis nuo 8:30 
iki 9:15 vai. ryto. 

Taipgi Pirmadieniais 
7:00 vai. vakare.

Išgirskite Vėliausias žinias, 
Muziką, ir kitus Įdomius Pra
nešimus.

Suomijos socialdemokratai 
apie Raitijos valstybes

Jungtinių Amerikos Vai 
stybių priminimas Suomijai, 
kad ji verčiau turėtų tai
kintis su Sovietų Rusija vie
toje tęsusi karą toliau, kuo 
ji tik pasitarnauja Vokieti
jai, sukėlė politiniuose sluok 
sniuose savotiškų ginčų. Dau 
gelio laikraščių * manymu 
Suomija esanti atsidūrusi 
tarp kūjo ir priekalo. Jei 
karą laimėtų Vokietija, tai 
neabejotinai ji paverstų Šuo 
miją vasaline valstybe pa
našiai kaip ir daugelį kitų, 
o jei karą laimėtų Sovietų 
Rusija, tai ji vėl užsimany
tų tęsti savo agresorišką 
politiką ir pasistengtų Suo
mijai atkeršyti.

Suomijos reakcija į Jung. 
Amerikos Valstybių primi

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS BIZNIERIAMS:
Virš 100,000 Lietuvių Chicagoj ir Apylinkėj Rengiasi
Pirkti Visokių Prekių Kalėdų Šventėms!

✓
KAM TAS JŲ BIZNIS TEKS — KITATAUČIAMS BIZNIERIAMS AR JUMS? 

(ATSAKYMAS Į TAI PRIKLAUSO NUO JŪSŲ)

Didmiesčio viduryje tūkstančiai žmonių jau dabar grūdasi po krautu
ves pirkdami visokias prekes kasdien. Nežiūrint to, kad dauguma įvairių pre
kių parduodama ten žymiai didesnėmis kainomis (iš priežasties didelių tokių 
krautuvių užlaikymo išlaidų) negu pas jumis — didžiausios minios ten grūdasi 
jr PERKA! Kame tai priežastis? Atsakymą į tai galima žodžiu išreikšti — 
GARSINIMAS !

GARSINIMAS biznf augina — jį platina — ir tai yra SVARBIAUSIAS 
BIZNIO ĮRANKIS. Visi Pasekmingi Biznieriai Tam Pritaria!

(

NELAUKITE ILGIAU, BET —

GARSINKITES DABAR! —

LAIKAS TIKRAI BRANGUS !l

"DRAUGO” Skelbimų Skyrius dabar yra pilnai prisirengęs Jums patar
nauti — su garsinimo patarimais — medžiaga — ir t. t. Garsinimas “Drauge” 
(prilyginant prie kitų garsinimo būdų) brangiai nekainuoja. Pabandykite ir 
pamatysite dėl savęs kokius rezultatus “Draugas” Jums atsieks! Dėl tolimes
nių informacijų, pašaukite telefonu: CANaI 8010 ar 8011. Arba rašykite ar as
meniškai atsilankykite į mūsų raštinę.

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois

nimą čia sekama su dideliu 
susidomėjimu.

Lapkričio 20 d. “The New 
York Times” paduoda “As
sociated Press” sekančią ži
nią iš Helsinkio:

“Suomių Žinių Agentūra 
nuginčijo šiandien Sovietų 
Užsienių Komisariato neigi
mą, kad esą Suomija vedan
ti tik apsigynimo karą ir 
taip pat paneigė rusų tvir
tinimus, kad Sovietų Rusija 
davusi Suomijai nepriklau
somybę.

“Sutmių dominuojančios 
Socialdemokratų Partijos 
organas pabrėžė šiandien, 
kad Suomija esanti labai su
interesuota Baltijos valsty
bių ateitimi ir išreiškė viltį, 
kad Vokietijos civilinės val
džios tenai įsteigimas esąs 
tik laikinas. Vokietijos nau

Jūs, lietuviai biznieriai, galite taip pat naudotis 
didesnio biznio pasekmėmis. Garsinkite savo biznį, 
savo krautuvę, ir savo parduodamas prekes. Atmin
kite, kad tik Garsinimo Būdu patrauksite didesnį skai
čių pirkėjų. Lietuviai mėgsta pirkti pas lietuvius, bet 
juos reikia patraukti. Jūsų biznio skelbimas patrauks 
lietuvius ne tik iš Jūsų apylinkės, bet ir iš tolimesnių 
miestų ir miestelių.

DIENRAŠTIS
Visų lietuvių yra gerai žinomas ir tūkstančių atydžiai 
skaitomas.

DIENRAŠTIS
Visų biznierių yra pripažintas kaipo geriausia garsi
nimosi priemonė, kad pasiekti gausią minią Lietuvių 
Pirkėjų!

joji santvarka tenai turėtų 
būti panaikinta ir laisvė po 
karo grąžinta Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai, pareiškė 
“Suomen Socialdemokraati” 
laikraštis.”

Iš savo pusės galime pri
dėti, jog tai yra labai gerai, 
kad laisvę išsaugojusios ket
virtos Baltijos valstybės va
dovaujanti partija atkreipė 
dėmesį į Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos likimą. Pastarųjų 
trijų valstybių likimas pri
kišamai parodo, kas laukia 
Suomijos, jei karą laimėtų 
hitleriškoji Vokietija, todėl 
Suomijos socialdemokratų 
partijos susirūpinimas nėra 
be pagrindo.

i Juo žmogus apie save ma- 
1 žiau mąsto, tuo jis yra lai
mingesnis.

DRAUGAS

DRAUGAS”

1
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Už visų žmonių gerovę
Savo laiku Jungtinių Valstybių vyriausias teisėjas 

William Douglas vienoj savo kalboj pažymėjo, kad to
lerancijos, laisvės ir civilinių teisių klausimais Ame
rikoj netenka ginčytis, nes tai yra dėsniai, ant kurių 
šio krašto gyvenimas yra pagrįstas. Tai yra dėsniai, 
kurie mus visus sujungia ir kurie davė galimumų su
daryti stiprią valstybę iš daugybės tautybių, čia tai, 
esą, ir glūdi tikroji Amerikos prasmė ir jos stiprumas.

Pasakyta labai teisingai.
Tačiau reikia šiais laikais akylai budėti, kad didieji 

ir piktieji šios gadynės siaubai — komunizmas ir na- 
cizipas nesudarytų pavojų tiems dėsniams, kuriais re
miasi šio krašto demokratinė santvarka. Niekam nėra 
paslaptis, kad abu “izmai” — nacizmas ir komunizmas, 
nekęsdami demokratijos, visokiais būdais ją stengiasi 
sugriauti. Tam jie palaiko “penktąją koloną”, kurios 
tikslas yra iš vidaus demokratines valstybes sprog
dinti. Naciai ir iš lauko pusės Amerikai grąsina.

Dėl to, tiesa, didelės baimės nėra. Bet, vis dėlto, yra 
reikalingas akylumas, geras prisirengimas ir pagalba 
kitų kontinentų demokratijoms, kad pavojus Ameri
kai ir jos demokratinei santvarkai iš pačių pagrindų 
išrauti ir pašalinti.

Buvusis Indiana valstybės gubernatorius, dabar aukš
tas valdžios pareigūnas Vašingtone Paul V. McNutt 
neseniai pareiškė:

“Mūsų generacijos tikslas yra didesnis negu mes 
įsivaizdavome. Yra reikalinga ne tik laimėti karą ir 
nuversti nuo sostų diktatorius, bet pašalinti ir visas 
priešastis, kurios juos iškėlė....” Toliau jisai pasaką 
kad šiandien yra reikalinga sukelti tokią revoliuciją 
pasaulyje, kuri panaikintų reikalą visų kitų revoliu
cijų...” Mūsų tikslas, trumpai kalbant, sako McNutt, 
yra suteikti laisvę visam pasauliui, kas, faktinai, yra 
vienintelis garantuotojas mūsų pačių saugumo...”

Ir, suprantama, Jungtinės Amerikos Valstybės nega
lėjo ramiai sėdėti matant triuškinant mažasias tautas 
ir demokratiją Europoje, nes tada ir joms Iškiltų pa
vojai ir iš lauko ir iš vidaus. Dabar ji gelbsti tai di
džiulei “pasaulio revoliucijai”, kuri turi tikslo nušluoti 
visas kitas revoliucijas, išgelbėti pasaulio demokrati
ją, išlaisvinti pavergtąsias tautas ir pakelti visų žmo
nių gerovę.

•

Kas užims pašalpinių draugijų vielą?
Amerikos lietuvių taip vadinamos lokalinės pašalpi- 

nės draugijos dideli vaidmenį suvaidino mūsų gyve
nime. Jos daug mūsų tautiečių reikale sušelpė, daug 
prie tautos darbų prisidėjo. Ne viena parapija jų pas
tangomis buvo pradėta organizuoti.

Bet šiandien, dėja, nebedaug tų draugija beliko. Jų 
dauguma buvo priverstos likviduotis. Kai kurios iš jų 
turėjo likviduotis su skriauda savo nariams. Yra dar 
veikiančių, tačiau ir jų ateitis nėra labai šviesi. Ne
lengva yra į jas įtraukti jaunesnių narių, taip pat sun
ku jas visa pilnuma legalizuoti valstybių apdraudos 
departamentuose.

Vis dėlto gaila, kad taip įvyksta. Mūsų visuomeni
niame gyvenime darosi didelė spraga. Ir ne juokais 
turime rūpintis, kad tą spragą ne bet kaip, bet gerai 

Užtaisyti,

Daug kas, tiesa, pasako, kam čia tų draugijų berei
kia — yra Insurance kompanijos. Jos mus apdraudžia. 
Taip. Bet tos kompanijos neužims tos vietos mūsų 
religiniame ir tautiniame veikime, kokią užėmė mū
siškės lietuviškos katalikiškos pašalpinės draugijos.

Tą vietą gali užimti tik Lietuvių R. K. Susivienymo 
Amerikoje kuopos, kurios veikia beveik visose mūsų 
kolonijose (jų apie 300). Patsai Susivienymo centras 
(Wilkes Barre, Pa.) puikiai yra sutvarkytas ir gerai 
veikia. Jisai sumaniai tvarko organizacijos kapitalą 
susidedantį iš su virš pusantro milijono dolerių, laiku 
daro išmokėjimus pašalpų ir pomirtinių. Lietuvių R. 
K. Susivienymo apdraudos skyriai šiandien yra taip 
moderniškai sutvarkyti, kaip ir moderniškiausių In
surance kompanijų. Tų skyrių yra ne vienas, bet keli: 
vaikams, jaunimui, augusiems. Visi turi įvairių val
stybių apdraudos departamentų užgyrimą. Organiza
cijos veikimą ir fondus akylai kontroliuoja valdžia.

Tai tokia yra apdraudos pusė: ji šauniai, moderniš
kai sutvarkyta, valdžios prižiūrima, legalizuota, atei
tis užtikrinta.

Kita Susivienymo pusė tai ta, apie kurią kalbėjome 
rašinio pradžioj: religinė ir tautinė. Jos kuopos kolo
nijose su centro pagalba daug nuveikė ir dar daug 
daugiau nuveiks mūsų lietuviško katalikiško veikimo 
sustiprinimui. Ir, žinoma, juo gausingesnės bus Sus-mo 
kuopos, juo daugiau jose bus judraus jaunimo, juo 
tasai jų visuomeninis veikimas bus gyvesnis ir vai
singesnis.

Dėl to, visiems veikėjams reikia tikrai rimtai susi
rūpinti mūsų Susivienymo kuopų auginimu ir jų vei
kimo stiprinimu.

Ta proga reikia priminti, kad šiuo metu, kuomet 
eina vajus, žymiai palengvintomis sąlygomis galima 
prie LRKSA prisirašyti ir, be to, Chicagoj darbuojasi 
generalinis organizatorius Pranas Katilius, kuris pa
gelbsti kuopų veikėjams šį vajų pravesti ir kuopas su
stiprinti.
' *

Kieno tai darbas?
“Darbininkas” rašo:
“Rodos viskas turėtų būt tvarkoj, o vis dėlto nega

lime nepastebėti, kad iš po tų tariamai normalių strei
kų kyšo ir sabotažas. Milžiniški gaisrai, sprogimai, ne
laimės orlaiviuose ir geležinkeliuose — tai vis neatsi
tiktini dalykai. Kažkas-sabotažuoja — bet kas? Pir- 
moj eilėj, žinoma, naciai, nes tai tiesioginis jų intere
sas. Bet naciai taip yra dabojami, varžomi ir gaudomi, 
kad jie tik paslapčiausiu būdu tegali sabotažuoti. Tuo 
tarpu angliakasiai ir geležinkeliečiai atvirai organi
zuoja generalinį streiką, kurs visados būna pereiginiu 
į revoliuciją žingsniu. Tiesa, Lewis nusileido, bet vien 
dėlto, kad aiškiai pamatė negalėsiąs laimėti. Ir gele
žinkeliečiai greičiausia nusileis — dėl tos pačios prie
žasties. Bet užsimojimo suruošti generalinį streiką vis 
gi esama. Kas gi juos į tai gundytų? Bolševikai? Ro
dos šiuo momentu tai būtų neįmanoma, bet — tik iš 
paviršiaus žiūrint. Gelmėje yra štai koks kabliukas.

“Rusija dabar jau tiek sužalota, kad jai prireiks 
kokios pusės šimtmečio nors kiek atsigriebti. Išaugt į 
galingą bolševizmo tėvynę ji vargu kada bepajėgs. 
Kad ir Anglija karą laimėtų, ji nepadės bolševikijai at
sistatyti. Gal tars vieną kitą gražų žodį, padarys kokį 
neva tai reikšmingą “prietelystės” mostą — tai ir vis
kas. Jei ne Anglija, tai gal Amerika, po karo bolševi
kus teberems? Dabar juk su jais nuoširdžiai bičiuiiuo- 
jasi. Tai labai abejotina. Nežiūrint tariamo nuoširdu
mo, Amerikai su bolševikais nepakeliui. Paglostyk par
blokštą mešką, ypač kol ji dar gali Hitleriui įdrėksti, 
— kodėl ne? Tai ir humanitariška ir nepavojinga. 
Bet duot jai vėl įsigalėt, tai visai kitas klausimas. Ne
tenka abejoti, kad Amerika įtemps visas pajėgas, kad 
iš savo linijos neiškryptų. Bolševikai puikiai tai nu- 
junta. Jie gali apsimesti prietelyste ir demokratišku
mu, bet širdies gilumoj jie skaito Ameriką grynų gry
niausia kapitalistine valstybe, kurią jiems iš principo 
privalu likviduoti. Tad patogiu ar nepatogiu momen
tu jie nusistatę ardyti Amerikos gyvenimo santvarką 
ir įvesti savąją, kad, Rusijos nebetekę, galėtų ją skai
tyti antrąja savo tėvyne. Gi šis momentas ardymui 
patogus, nes jei kada, tai dabar nieks jų tame neįtars.”

Darbininku nusistatymas
Detroite įvykusi CIO konvencija priėmė rezoliuciją, 

kuria pažada pilną kooperaciją taikiu pasitarimu spręs 
ti kilusius ginčus tarp darbo ir kapitalo. Konvencijoj 
griežtai pasisakyta prieš užsimojimą drausti streikus 
įstatymų keliu. Toks istatymo projektas kongresui jau 
siūlomas.

Ir gerai, kad pasisakoma prieš tokį sumanymą.
Toks priešstreikinis įstatymas pažeistų darbininkų

tfiises_įr_net_YalBtjrbfifl kcnattUicijoa auofltatua,

(“Draugas” 1916 m. lap
kričio 27 d.)

Turkai piauna armėnus... 
Telegrama iš Rusijos mies
to Baku praneša, kad apy
linkėse Sivas turkai išpiovė 
6,000 armėnų.

Badaujančiai Lietuvai.....
Detroite eina tautų baza
ras, kurio pelnas skiriamas 
nuo karo nukentėjusių tau
tų naudai. Bazare darbuoja
si ir lietuviai ir tikisi nema
žai lėšų sukelti badaujan
čiai Lietuvai. Lietuvių pa
viljonas puikiai atrodo iš 
vidaus ir iš lauko.

•
Athol, Mass.... Klebono

kun. Pr. Meškausko rūpes
čiu surengta lietuvių kata
likų spaudos savaitė. Tam 
tikslui surengtos ir prakal
bos. Apie spaudos reikšmę 
gyvai kalbėjo K. Sčesnulevi- 
čia. Per savaitę mūsų spau
dai gražiai pasidarbuota.

Dovana vaikams... Kun. 
J. Statkus, šv. Kryžiaus pa
rapijos vikaras, nupirks $25 
vertės siutą ir už $5.00 žie
dą tam vaikui, kuris gaus 
“Draugui” 150 naujų skai
tytojų.

Pavergtųjų tautų konfe
rencija.... Tarptautinė mote
rų taikos sąjunga šaukia 
Vašingtone prispaustųjų 
tautų konferenciją, kuri bus 
gruodžio 10 ir 11 dd. Kvie
čiami rusinai, lenkai, suo
miai, latviai, lietuviai ir kiti.

Pralošė $120,000.... Ams
terdame vienas bankierius 
kirto laižybas $120,000, kad 
karas baigsis 1916 m. rude
nį. Kaip matom karas dar 
nepasibaigė, tad bankierius 
pralošė $120,000. Ypač lai
bai dažnai kertama laižybos 
kas karą išloš: vokiečiai ar 
sąjungininkai.

Vertingas žmogus niekuo
met nežiūri išdidžiai į men
kesnius.

t .j» i '•ii)'

Ketvirtad., lapkr. 27 d., 1941

Po svietą pasidairius
“Nėra unijos, nėra ang

lių,” sako prez. Lewis.
Pirmą syk girdime, kad 

anglis kasa unijos, o ne 
darbininkai.

“D.” vienam savo bendra
darbiui duoda tokį atsaky
mą:

“J. K. M., Los Angeles, 
Calif. — Tamstos straips
nį apie žmonių protą gavo
me, ačiū. Dėl vietos stokos 
straipsnis netilps.”

Paprastai tik netikę 
straipsniai nededami į laik
raščius. Bet čia — apie 
žmonių protą . . .

Brooklyn’o lietuviškų bal
šavikų gazieta po savo kon
certo padarė pastabą daini
ninkams ir chorams, kad pa
kviesti į programas “turi 
pasirinkti atatinkamas dai
nas” Matyt', koncerte dainos 
buvo be Stalino aprobatos.
‘ Brooklyn’o daihininkai, ir 
charai, kitąsyk kai eisite 
balšavikams dainuoti, pasi
rinkite iš mano kampelio 
dainų, kurios laimėjo net 
pirmą premiją, kai prie am
žiną atilsį Paleckio valdžios 
buvo paskelbtas “aktingų 
dainų kontestas.”

LIETUVIŠKAS
VINIGRETAS

(Arba kratinys, ar jova
lo lašas žiūrint pro mano 
vožnų delną)
Istorija kartojas
Jonas A. Krylovas 
Sako, yra matęs,
Kaip gulbė, lydeka,
Vėžys atbulakis 
Sykį ėmęs vežti 
Sunkųjį vežimą.
Viens tempė į prūdą,
Kits kėlė į orą,
O trečias parodė 
Daug atbulo noro.

Mūs Tautos Taryba,

Kas šiandien nežino,
Gulbę, lydį, vėžį,
Puikiausiai vaidina.

* * *
Ateivių vargai 
Gaidžiai kakaryko,
Vištos kudkudako,
Ar suprasit, ką jie 
Tarpe savęs šneka?
Taip sunku suprasti 
Klubų, “ladžių” narius,
Kai jie mitinguose 
Anglų kalba tarias.
Ma€, sarmata savo 
Kalba jau šnekėti,
Nors jiems svetimąją 
Reikia daug stenėti.

* * *
Cigaretų vajus
“Smoke for soldiers” vajų
Dabar visus veda,
Sako: kenč’ kareiviai 
Cigaretų badą.
Vajų ypač pušin’
Dyleriai taboko,
Mat, dideli pelnai 
Jiems kišenėn šoka.

Spicpirvirvio Dumkos
Teko perskaityti įdomią 

knygelę apie Sovietijos oku
paciją Lietuvoje, kurią pa
rašė K. Baras. Vai baras, 
baras, baras jis an£ bolše
vikų!

Akla višta kai kada grū
dą randa, taip Jagminukas 
aną dieną teisybę pasakė: 
‘ ‘Stalinas niekuomet žod
žiais nežaidė.”

Tikrai, nežaidė: jis vis 
tik žmonių gyvybėmis žai
dė.

Balšavikų gazieta šimtą 
kartų reikalavo Anglijos 
sukurti antrą frontą, o mes 
tik dusyk įdėjome Stalino 
paskelbimą šioje skiltyje, ir, 
žiūrėkite, antras frončas Af
rikoje jau verda!

Matyti, prof. Kampininko 
kampas daugiau pajėgos tu
ri, negu vilniečių ilgi ir pa
laidi liežuviai.

PARENGIA PARODAI

("Draugas” Acme telephoto)

Hcrcford veislės karvutė parengiama Int ernational Live Stock parodai Chicagoj. 
Earoda prasidės šeštadienį, lapkričio 29 diec^.
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė

(Tęsinys)
Vasario 9 d.

IŠSPROGDINTŲ ŠVENTOVIŲ KRAŠTE 
Pastabos apie ispanų religingumą

(Pabaiga)

Dabar Ispanijoje

Dabar Ispanijoje pana
šiai kaip diktatoriaus Prima

Rašo Verax.

ro išsiauklėjimo — žodžiu nesprogdintų bažnyčių, jei 
įpročių ir mados būtinybė. įįį jaį VgĮ būtų tai daryti ( 
Dešimtį kartų paviršius, vie- įpidžiama . Ispaniškas krau
na esmė.... jaB įr ispaniškas maldingu-;

Nacionalistinėje Ispanijo- mo supratimas!

MIRTIS PRARIJO SKINTI TREMTINIUS SIBIRE
- Pirmoji gedulo telegrama. - Utenos darbo 
žmonių dukros kapas Sibiro pusnynuose. - 
Liūdna našlaitės gyvenimo istorija. - Slaptas 
šliūbas, įeimos paslėptos kančios ir kas toliau

de Rivera laikais, valstybė i Je laikoma savaime aiškiu Labai garsios ir laukia 
dalyku, kai valstybinių šven mOs

ną pelnytis. Dar pirmosios 
vokiečių okupacijos metu 
jiedvi pradėjo savo trobelė
je virti pietus mieste dirbu
siems raštininkams, moky
tojams. Nedaug kas jų na
mus lankydavo, bet pietų 
valgyti ateidavo mokytojas 
Pranas Gineitis.

Jam krito į akis darbšti, 
tyli rami mergaitė ir jis 
nutarė ją vesti.

Apie tai pajutę jo tėvai pa
kėlė nemažą audrą. Būdami 
labiau pasiturintieji, jie ne
norėjo sutikti, kad jų sūnus, 
ir dar pamokytas vestų pa
prastą miesto mergaitę. Ta
čiau sūnus buvo su savu nu
sistatymu ir šliūbą su ja 
paėmė slaptai. Iš meilės su
kurta, kliūtis nugalėjusi šei
ma gyveno laimingai, au
gindama net ketvertą sūne
lių. Bet atėjo Lietuvon sa
vosios diktatūros laikai, ka
da valdininko tarnybą lėmė 
ne tik jo darbas, bet ir pri
klausymas... partijai. Pranas 

(Nukelta į 6 pusi.)

Grįžtu prievakarį į na
mus. Ant stalo telegrama.

— Nuo motutės, iš Sibiro, 
— dingtelėjo mintis. Atplė
šiau. Taip ir buvo. Ji dėko
jo už gautus pinigus. Tačiau 
pats reikšmingiausis iš vi
sos telegramos buvo pasku
tinysis sakinys:

— Mano brolio Prano Gi-I 
neičio žmona mirė.

Supratau. Mirė Domicėlėj 
Gineitienė, toli toli, Sibire.!INebuvo ji sena, gal taip ar-i 
ti 50 metų. Rodos, tai pir
moji gedulingai juoda žinia 
iš lagerių, kur mūsų ištrem
tieji broliai lietuviai. Prie 
tos šiurpios telegramos il
giau sustokim. Pažinau ge
rai tą pirmąją auką iš iš
tremtųjų. Būdamas gimna
zistu gyvenau jų namuose 
keletą metų. Trumpa jos gy
venimo istorija šitokia: Do
micėlė buvo paprasta Ute
nos miesto mergaitė. Augu
si ir gyvenusi neturtingai. 
Su sesute anksti likusi naš-[ 
laite savo darbu turėjo duo-|

ispaniškos velykinės 
čių religinei programai va- procesijos. Iš tikrųjų gi, tai 
dovauja civiliniai gubema- daugiau paradai, kaip reli-1 
toriai. Labai madinga, kad gingumo išraiškos. Kristaus 

nės organizacijos, tikybinės! aukštieji valdininkai stove- mirties ir prisikėlimo dieno- 
mokyklos ir kat. spauda ar^i altoriaus, asistuotų mis Ispanijoj paraduoja vi- 
naudojasi pilna laisve. Grį-j procesijose ir t.t. Jie taip si: su šauniais maršais ka- 
žo išblaškyti vienuoliai, at- Pat mielai organizuoja įstai- riuomenė, jaunimo organi- 
statoma dalis sugriautų baž- SU pašventinimus, aukoja zacijos ir su savo prašmat- 
nyčių, kurių revoliucijos ir bažnyčioms ir pamestinukų niomis mantilijomis ispanės.

prieglaudoms, bet, sakoma, Velykos todėl ten net vadi- 
tie ponai neperdaug svetimi narnos mantilijos iškėlimo 
korupcijai, neteisingumui ir (ar prikėlimo) šventė. Jau- 
palaidumui. ; nos ispanės giedodamos

Prie Madrido bažnyčių ne į šventas giesmes ar kalbėda 
tik šventadieniais, bet ir mos rožančių nepamiršta 
šiokiadieniais stovi eilės 1 šyptelti šaligatviuose stovin

Bažnyčiai labai palanki. Ge
nerolo Franco režimo aukš
tieji valdininkai ir karinin-

Siandien gavau algos 2,500 rublių. Tiesiai iš bib
liotekos nuėjau į turgų; čia buvo didžiausia žmonių 
kamšatis: visi parduoda įvairius makatus ir juos perka.
Aš dar nežinojau, ką pirksiu: agurką, rūkštynių, butelį 
pieno ar sušalusių bulvių. Pamačiau moterį su gėle;
tai buvo puiki beprašysianti hiacintą. Nepaprastas : kai vien katalikai. Religi- 
vienintelis atsitikimas, gėlė Omsko prekyvietėje.

Aš sulaikiau moterį ir pasiteiravau, kiek jl prašanti.
Aš taip mėgstu gėles ir norėčiau Otmarui padaryti 
džiaugsmo; norėjau, kad šiomis džiaugsmo dienomis gė
lės pas mus žydėtų.

— 5000 rublių! — tarė moterškė. ,
— 5000? Aš turiu tik 2500! Atiduokite už tiek! kar0 metu' ,8ako- "“kent®J° 

Daugiau neturiu!
— Už 2500 rublių, tokią gėlę? Kaip jums rodos?

Ji man daugiau kaštuoja! Dabar, apskritai, nėra gė
lių! Aš ją turiu atsitiktinai. Mano vyras buvo sodinin
kas ir aš išsaugojau keletą šaknų.

Nuliūdusi ėjau toliau, negalėdama svajoti įsigyti 
gėlę; aš manyčiau, kad nieko savo gyvenime taip netroš
kau, kaip šitos hiacintos . . .

Išgirdau už savęs balsą.

apie 40 nuošimčių. Po skau
džių persekiojimų dabar Is 
panijos katalikybė, atrodo, 
triumfuojanti.

Tačiau kai arčiau pasižiū
ri, tas triumfas toli gražu 
nėra visuotinis. Dalis — ir 
gana didelė — ispanų prieš 
Bažnyčią ir šiandien karčiai 
nusistatę jau tik todėl, kad

tiems caballerams...
Jei ispanui tokiomis “pro

cesijomis” nusistebėsi, jis

les

liuksusinių automobilių, ku
rių savininkai ‘asistuoja” 
elegantiškoms moterims at
likti maldingumo praktikas, įsitikinęs atsakys: “Pietų

— Na, piliete! Paimkite, lyg dabar perka kas gė- | dabartinis neperdaug popu-i t kai automobiliai grįžta kraujas, seniore”....
Dėl Dievo paimkite už 2500 rublių!

Paėmiau hiacintą ir be dvasios parbėgau namo. 
Linksmai įsiveržiau į vagoną. Bet viduje buvo visai ki
taip, nei mano širdyje. Ten sėdėjo vakar mirusio in
žinieriaus žmona ir verkė. Vakar rytą, man einant į 
biblioteką, jis sakė:

— Aliute, jūs visada tokia gyva ir linksma, 
sutikus, reikia laimės pasiilgti!

liarus Franco režimas su nam°» nei tarnai, nei dar-
Bažnyčia bendradarbiauja, j bininkai tų praktikų tei- 
Už režimo dėmes tenka ir, &iamos įtakos, sako, nejau
to režimo sąjungininkams. 
Už daugelį viešojo gyveni
mo blogybių kaltinama, ži- 

jua noma, dažnai be pamato, 
Bažnyčia ir dvasiškija. Kar-

Koks skirtingas mano Rū
pintojėlių šalies tikėjimas! 
Ten kas tiki, tiki ne dėl a- 

i kių. Kas meldžiasi, meldžia
si iš širdies. Kas netiki, daž
nai “netiki” tik todėl, kad

Nenoromis tad susidarai• nesijaučia vertas. Iš tikėji- 
įspūdį (galimas daiktas tik mo ir iš netikėjimo juokų

čia... Aišku: bažnyčia sau, 
namai sau; evangelija sau, 
gyvenimas vėl sau....

ciai klausiama, kodėl kle- nnvtikri I kad dalis isnami *.
Po dviejų valandų jis buvo miręs visai netikėtai j rikalinia» nušali- J? ten nedaro-

širdies liga. i na ka(jO) tikriau, nesumaži-
Pamačiusi mane, ji tarė: na maisto kainų? Kodėl po-
— Hiacintai Aliute, iš kur ją gavai? Taip liūdna, ! licijai leidžiama sauvaliau- 

kad prie karsto mano Volodės aš neturiu jokios gėlės. 1 ti? Kodėl iš kalėjimų ir kon-
Kur aš jų galėčiau gs.uti, visame mieste nerastum nė vie- centracijos lagerių nepalei- 
nos, antra, už ką ir pirkčiau? džiama tūkstančiai darbo jė-

Liūdnai žiūrėjo ji į gėlę, ir aš jaučiau, kad ši gėlė K1!- K^a gi pagaliau bus 
jai buvo tiek pač brangi, kaip prieš valandėlę man pre- koki03 nors socialinės refor- 
kyvietėje.

— Bet, suprantama, — tariau, — aš jums ją duodu 
pastatyti. •

režimas nepašali- šiandien prieš katalikybę 
nusistatę, dar daugiau tiki 
tik formaliai: “Kas reikia 
— reikia”... •

mos?
Jei ispanų dvasiškija šia 

prasme režimui praktinės į-
— Ak, dėkoju jums! Kad jūs žinotumėte, kiek takos įstengtų padaryti, ja

ir Bažnyčia pasitikėjimas 
masėse, atrodo, atgytų.

daug jūs man padarėte, — atsiliepė Nina Michaiiovna 
ašarodama.

— Na, paimkite ir šituos marškinius, — sakė moti- j Ispanijoje, panašiai kaip 
na, pati pravirkdama. — Aš pati juos rankomis pasiu- buv. Lenkijoje, Bažnyčios, 
vau, be mašinos, savo vyrui. Aš jo visada laukiu, ka- tautybės ir režimo sąvokos 
da jis grįš; bet Dievas žino, ai- mes jį daugiau pamačy-i taip sujauktos, jog dažnai 
aime!

— Mano Dieve, kokia nelaimė! — kukčiojo Michai- 
lovna. — Dvidešimts metų mano vyras tarnavo prie ge
ležinkelio, dešimtį metų jis buvo direktorius, o dabar nė 
tiek neturime, kuo galėtume jį palaidoti.

Mes palydėjome Niną Michailovną ligi jos vagono, 
kur jos vyras gulėjo pašarvotas. Aš pastačiau hiacintą 
prie galvos. Ji turėjo papuošti dviejų žmonių laimę; 
ji turėtų būti papuošalu žmogaus, kaip aukos kritusio 
šiais audringais laikais . . . -

tie dalykai laikomi atsakin
gais viens už kitą.

Nuotaikos ir išvados

Formalinis tikėjimas nė- 
į ra, žinoma, tik ispanų ar, 

apskritai, tik romaniškųjų 
tautų nelaimė. Jo rasi visur. 
Lietuvio širdžiai tas tuščiai- 
duris formalizmas vis dėlto
svetimas ir net koktus.

Lankydamas Ispanijos 
bažnyčias aš retai kur ras
davau ramią maldos ir su
sitelkimo nuotaiką. Būdavo 
daug maldininkų ir dar dau
giau triukšmo, išsiblaškymo, 
stumdymosi, pasišnekėjimų 
ir pasižiūrėjimų. O dėmesys 
į kitus! švęstu vandeniu ne- 
persižegnosi, tai jau skanda-

ACHING-STIFF 
SORE MUSCLES

GREITUI palengvinimui — 
patrinkite au MiLsterolc. Iš
braukimas au šiuo “Countcr- 
Irritant” aktualiai gelbėja Ir 
gydo skaudančius musculus. 
Geronis negu “mnstard plas- 
ter”! Daromas 3-jų stiprumų.

("■LOŠK lo »n of OI k th. 
v-* Ihre.lnnin. iptctra .f tuber. 

eilioti*. No reapeeter of pertom, it 
lurki in every corner, may Birike at 
any momenl. Mara .propi« brtwrm 
15 and 45 dt* yrom (ubrrculotit than 
from any other ėuaaaa.

Yet tnberculotis can be driren

from tho f ar a of tha earth. Slnra 
1907 your Loeal Tuhereulnaia Ano- 
eiation haa helped redueo tha toli of 
tuberculoaia by 73%!

By buy ing Chriitmaa Semia you 
will help us eompkte the job—and 
make thia a aafer world for yourtelf 
aad your loved ooei.

Per pilietinį karą mark
sistų nužudytas Falangos , ., _ T . , . , _. įlas; išeidamas tarpdury ne-kureias Jose Antonio de Ri- ’ . . ..

, ... . , , priklaupsi, tai jau erezija...vera buvo tikrai taurus ka- . .
Moteris vienplauke į bazny-talikas ir didis patriotas, i . ... . _ , .... . .. .. _ _ .. ..! cią jokiu budu neis. Buti-N acionalistine Ispanija ji ; ,nai galvą pridengs nors ne
švaria nosinaite. Prie durų 
kontroliuoja ginkluota poli

ispanija jį 
laiko vienu iš garbingiausių! 
savo didvyrių. Tačiau vis 
dėlto keistoka, kai ant baž
nyčių priešakio vietoj reli
ginio šūkio tematai net po 
kelis kartus išrašyta: “Jose 
Antonio, Jose Antonio”.. Tie,

Vasario 10 d.
Pirmą laišką po mūsų vestuvių parnešė šiandien Ire

na man nuo Otmaro iš bibliotekos:
— Mano Mieloji! Visą dieną turiu praleisti be Ta

vęs ir dėlto liūdžiu. Mano visa siela gyvena tik Tavi- Į kurie nekenčia falangistų 
mi. Daugumas knygų, kurios man buvo taip brangios, režimo, ar negriaus pirmai
jos stovi dabar kaip negyvi daiktai ant lentynų, perskai 
tęs mechaniškai jų antraštes, matau tik Tave. Didelė 
išimtis ir grožis byloja iš šių knygų, bet šiandien as esu 
negirdįs. Aš nieko nežinau, nieko nesuprantu, nieko das 
nejaučiu, matau tik Tavo akis, kurios — mano laimė, ma
no gyvenimas!

šiandien anksti Tu, beruosdama pusryčius, manei, 
kad miegu. Laikas nuo laiko Tu, priėjusi prie lovo3, 
pažvelgdavai į mane. Aš apsimečiau miegančiu, ir nie
ko nežinau mielesnio pasaulyje, kaip Tavo akių rūpes
tingą motiniškumą. Ir aš vienas turiu čia būti, kaip Tu 
manęs namie lauki, galvodama mane apgaubti savo Švel
numu, rūpesčiu ir meile.

IBui fenguoj

progai pasitaikius tų pasta
tų, ant kurių reklamuojamas 
vienos partijos kūrėio var-

cija ir gaujos ubagų.
Madride Tėvų Kapucinų 

bažnyčioje yra garsi Kris
taus kančios statula. 'Kors 
bažnyčia būdavo visados at
dara, maldininkai specialiai 
grūsdavosi tik penktadie
niais. Kilometrinės dvi trys 
eilės nuo ankstyvo ryto iki 
nakties iš aplinkinių gatvių 
palengva slinkdavo (polici
jos priežiūroje!) prie baž
nyčios, kurioje prieš statulą 
tik klupteldavo, persižegno
davo ir išeidavo.

Bet ispanai nacionalistai 
linkę manyti: jei jau sykį 
ispanas, tai tuo pačiu ir ka
talikas. (Panašiai, rodos, y- 
ra su airiais). Ypač tai ryš-
k:i aukštesniuose ispanų I žiūrėdamas į tuos vyrus, 
sluoksniuose. Katalikybė, moteris ir vaikus kantriai 
jos tradicijos ir kai kurios eilėje laukiančius, žmogus 

' formos ten, atrodo supran- nejučiomis pagalvoji, kažin 
j tama kaip “gero tono”, “ge- ar toji minia nedegintų ir

,Mix Lemon Juiee 
_ AT HOME > J| TO RELIEVE 

RHEUMATIC PAINS
Money Back — If This Recipe Pails 
• Oooa aewa tr.vels fait—many of the thou- 
•ands of folks who nov take lemon Julce 
(ar rhaumatic paln—have tound that by 
addinc rwo tablespoonfuls of Alienru to one 
tabieapoonful of Lemon Julce ln a giau oi 
water. they get faeter rellef for the achee 
and paine caused by rheumatlam, lumbago.

It’s no suigirlae elther, for Alienru is a 
18 year old formula to relieve rheumatte 
achee end paltu. In fact—if lt doee not help 
—your money back. Whet could be falrer? 
Oet Alienru today at any llve druggiet. Only 
88 centą—Do lt Now.

Relieves Distress Frontu

-•'FEMALE
VVEAKNESS

Kuris Padaro
Jus Pavargusias
Ir Silpnos I

Šimtai tūkstan
čių moterių ku
rios kenčia gal- 
vaskand). nugar-
skaud); kurios jaučiasi nu- 
sllpnėjuslos. nesmagios Ir t.t.
IS priežasties mėnesinės li
gos. surado tikrų palengvi
nimų vartodamos Lydia E.
PlnkUam’s Vegetable Oom- 
poiiiHl.
Reguliariai vartojant Pink
li am’s Compnflind patengvl- 
na skausmus, sustiprina svei
katų. Vertas Pamėglnlmo.

This KINGofAII 
Cough Mlxtures

Ūko A Nash
The Kiną of oll covųh medlcinei—luekley'l 

CANAOIOL M inture—hot been uled for yeon 
ln over 70% of Canada't homei. Foit working, 
triple oeting Buekley'l Mivture ąuickly looieni 
ond rodei phlegm lodged ip the tubei—cleori 
air panagei—eoothei roiped raw tiituei, one 
ar two lipi ond w»nt coughing ipaim ceatet. 
You aet retulti foit. You feel the effect of Buck- 
ley'i imtantly. At all drvjgiiti.

The National. State 
and Local Tubercu- 
losia Associatiofis 
in the United Statei

CHRISTMAS 
SEALS

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 nepaprastus žiaurumus. 
“BOLŠEVIZMO SIAUBAS LIETUVOJE”

Turi 64-ius puslapius................ Kainuoja tik 35c
50 ekzemploriai kainuoja tik.......................(M *) C A

$20.00100 ekzempliorių kainuoja tik

%

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
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SAUGOKITĖS NUO PASKOLŲ SUKČIŲ
Vienam biednam žmogui šiai nemėgsta kištis į dar- 

Dallas, Texas valstijoj, pri- bininkų reikalus ir jiems 
reikė $20, ligos biloms. labai nepatinka, kaip dar- 
Pasiteiravęs terpe draugų, bininkai neteisingai elgia- 
sužinojo, jog jis galėjo pa- si. Ir biednas darbininkas 
siskolinti tuos pinigus nuo priverstas daryti, ką ško
tam tikro pinigų skolinto- lintojas reikalauja, kad tik 
jo. Pinigus jis lengvai ga- išlaikius savo d^rbą. Ki- 
vo, bet su reikalavimu už- tuose atsitikimuose apgavi-

Mirtis skina tremtinius 
Sibire

(Atkelta iš 5 pusi.)
Gineitis nebuvo tautininkas, 
to jis niekada neslėpė ir... 
buvo ne tik atleistas nuo 
mokyklų inspektoriaus vie
tos, bet net negavo teisės 
pasilikti tame pat mieste

mokėti nuošimtį $2.25 į Į kas liepia skolintojui pasi- 1 mokytoju. Šis režimas pasi
rodė jam kietesnis už vokie
čių okupaciją, kada nežiū
rint sunkumų vis tik galėjo 
dirbti Utenos lietuviškoje 
mokykloje, kada net įstengė 
organizuoti lietuvišką pro
gimnaziją. Norėjo, gavęs 
tarnybą netoli Kauno, pa
rūpinti šeimai pragyvenimą

savaitę. Tas buvo lapkri- rašyti popierą, kuri tikrai 
čio mėn. 1922 m. Kožną yra bankos čekis, kurioje
mėnesį nuo to pirmo mėne
sio iki lapkričio mėn. 1938 
m., jis atnaujino tą notą. Ir 
ligi 1938 m, šitas žmogus 
atmokėjo $1,053 už paskolą 
$20, ir jis vis kaltas suk-

bankoje pasiskolintojas nie
kad neturėjo ir dabar ne
turi jokių pirfigų. Pasira
šęs po ta popiera, jeigu 
sukčiui nemoka, jam įsaky 
ta, jog jis bus apskųstas už

čiui daugiau pinigų negu išdavimą blogo čekio, 
jis pasiskolino. Jis išmo- geį. fįnanSų kompanijos, 
kėjo 585% į metus, šis komercialės ir industria- 
biednas žmogus rado, kad ĮgS bankos įr kredite uni- 
kreditas iš neteisingo šalti-. jos pamažį naikina šitą pa- 
nio tikrai buvo pavojingas skolų sukčių biznį 
dalykas.

Tai tas ne vienintelis aC-

kurie mirdami negalėjo pri
sišaukti taip jų trokštos dva 
sinės pagalbos, kurie mirė 
be žvakės rankoje ir ku
riuos laidojo be lašo švęs
tojo vandens...

— Amžiną atilsį tiems, 
kurių kapai už Uralo, Azi
jos stepėse, kur jų nelankys 
nei sūnūs, nei dukterys, kur 
jiems nečiulbės lietuviškų 
gojų paukšteliai ir ant ku
rių kapų nekris vakaro ra
sa nuo beržų svyruonėlių...

Amžiną atilsį....
K. J. Prunskis

TURTAS VIRS .. $6,500.000
APART APSAUGOS, TURIME ecrfl AHA 
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ..................3>OuU,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.

MNGS
LOAN ASSOClATIONofOacap
JUSTIN MACKIKW1CH, ma.

4192 Archer Avenue
VIRginia i iii

ARTHRITIS
J

30 valstijų įstatymai pa
vėlina asmenims finansų 

sitikimas pinigų skolintojųkompani]oms imti
išnaudojimo biednų žmonių. 
Knygutė “Loan Sharks and 
Their Victims,” William 
Trufant Foster direktoriaus 
Pollak Foundation for Eco-

mumo ratą 
aukšte rata,

maksi- 
36%. Labai 
bet negalima

lyginti jų reikalavimus su
sukčių reikalavimais. Kredi-

„ to unijos turi mažiausias nonuc Research parašyta, ratas sudaro darbinin.
panašių mokykĮoge) bankuose,

Ypatingai pie- fabrįkuoge, valdžios ofisuo-
se ir panašiai. Jie krūvon •jose delei stokos reikalingų , , . . . . .7 , „ _ .. sudeda sutaupąs ir viens ki-

aprašo daugybę 
atsitikimų 
tinėse ir vakarinėse valsti-

įstetymų žmonės yra išnau
dojami.

Vientik Dalias mieste rė

mu iš universiteto ir kad 
jis

neturės nė tos skurdžios 
laimės paverkti ant moti
nos kapo...

Jo motiną bolševikai nuka
mavo kažkur toli, toli už 
tūkstančių mylių.

Gavome mes pirmą baisią 
žinią apie naują lietuvės 
tremtinės kapą, bet tokia 
žinia nebus paskutinė...

Mes lankome mintimis jų 
kapus, prie kurių tikriau
siai nėra nė paprastučio iš 
medžio sukalto kryželio ir 
tyliai kartojame maldos žo
džius:

— Amžiną atilsį, duok 
Viešpatie tiems, kuriuos pri
glaudė ne tėvynės žemė, o

ir pats ruoštis teisininko tolimo Sibiro pusnynai, ku- 
darbui studijuojant univer- rie atgulė amžinam poilsiui 
sitete. Tačiau jį nubloškė į šalia lietuvių knygnešių... 
patį tolimiausį kampą nuo
Kauno — į Kretingą. Iš čia 
kėlė vėl kitur, ir dar kitur.

Visą tą laiką jo žmona 
Domicėlė kantriai pakėlė 
tuos šeimą lankančius sun
kumus, įnešdama ne vieną 
saulėtą valandą į vyro skau
džius pergyvenimus ir rū- Į 
pindamasi vaikų mokslu.

Bolševikai galūtinai išar
dė jų šeimą: tą darbo žmo-' 
nių dukrą Domicėlę Ginei 
tienę atplėšė nuo savo gim
tosios žemės, išgabendami 
su dviem jauniausiais sūnu
mis į tuos Sibiro beribius 
laukus, kur seniau caro žan-

— Amžiną atilsį tiems,

tam skolina pinigus. Jie 
tikri vartotojų - kooperaty
vai. Nariai pažįsta pasis- darai gabeno lietuvius. Vy- 

kordai nelegalių kompanijų kolinfojus, jie skolina savo resnieji gi du sūnūs tuo me-
neša 2554 paskolas. Tie pinigus ir jeigu narys neat- 
2554 pasiskolinto j ai pasi- lygina skolą, tai visi iš vien 
skolino $55,757, bet nuo- neša nuostolį.
šimčiai už pinigus pasiekė “Loan Sharks and their 
$85,000. Paprastu, nuošim- Victims” yra 39ta serijoj 
čio rata buvo 271%. populiarių knygučių išleis-

Keliose kitose valstijose Public Affairs Commit-

tu berods buvo universitete, 
o gal slapstėsi, tai dar pa
siliko Lietuvoje. Šiomis die
nomis gavau iš Lietuvos 
laišką, kuriame ir tos trem
tinės vyria/usis sūnus, medi
cinos studentas, sužinojęs

paskolų sukčiai išsisuka iš tee’ 30 Rockefeller Plaza, apie mano korespondenciją
po parupinimu algų pirki- New York CitV' ir Pardu°- 
mo akymo. Aktualiai, jie dama už dešimC cent,» 
skolina pinigus, techniškai, kopiją
jie tik perka teisę kolek- 
tuoti dalį apgautojo algos 
sekamą išmokėjimo dieną 
(pėdę). Tipiškame atsitiki
me, kuris įvyko Atlanta 1 
Georgia, darbininkas pasis
kolino $15, nuo algos pirkė- ( 
jo, už tuos pinigus jis mo
kėdavo $2, kas dvi savaiti 
kaipo nuošimtį. Per tris 
metus jis mokėjo — 346%.

Kitame atsitikime gele
žinkelietis Kansas valstijoj 
pasiskolino $140, nuo pas
kolos apgavimo. Jis atmo
kėjo $1,700 nuošimčiais, ir 
jis vis tekaltes $140. Nega
lėdamas užlaikyti nuošimčių 
mokesčius jis buvo siųstas 
nuo vieno apgaviko iki kito 
ir neužilgo buvo kaltas sep
tyniems apgavikams, ne tik 
vienam.

Šiandien daug valstijų 
draudžia algų pirkimą, bet 
nelegalūs pinigų skolinto
jai vis randa būdų žmones 
apgauti ir iš įstatymų 
išsisukti.

Tankiai pasiskolintojai 
privalo pasirašyti po po- 
pierų, kurių nesupranfama 
ir apie kurias apgavikai me 
uoja. Bet kaip ten nebū
tų, kaip tik pasiskolinto
jas į laiką neužmoka, tai 
skolintojas grasina jog dar
bą atims pranešdamas 
darbdaviui, jog darbininkas 
bando išsisukti nuo teisin
gų skolų. Darbdaviai bai

F.L.IS.
uz

Asthma Mucus
Loosened First Day
For Thousands of Sufferers

Choklng, gasping, wheezlng apasms of 
Bronchial Asthma ruln sleep and energy. In- 
gredlents ln the prescription Mendaco quick-ly f.—...------- . ... .. . _ ..’ clrculate through the blood and common- 
ly help loosen the thlck strangllng mucus 
the first day, thus aldlng natūra In palllatlng 
the terribie recurrlng choldng spasms. ana 
ln promoting freer breathlng and restful 
sleep. Mendaeo ls not a amoke, dope, or ln- 
Jectlon. Just pleasant, tasteless palllatlng 
tablets that have helped thousands of suf
ferers. Printed guarantee wlth each package 
—money back unless completely satlsfactory. 
Ask your druggist for Mendaco today. Only 6Oe.

<jr

Don't despair 
of relief irom 
terribie Arthri
ti 3 aches or 
pains. The 
NEW Colloidal 
lodized Sulphur 
capsules called 
SULPHO-KAPS 
often bring wel-

come relief ta 
Arthritis dne 
to Sulphur de- 
ficiency. Smal) 
dailv cost. Mon
ey back if 1,0 
relief after 30 
days* dosage. 
Begin taking 
TODAY. Phone 9000

UIT, aro. LAIDOTUVIŲ DZUKTOBZAI

KELNER - PRUZIN
ktanartasaa — Moteris pateraaaja

620 W. 15th Avė.

su Sibiru, pridėjo sava ran
ka trejetą eilučių:

— ...džiugu kad rūpinie
si suardytų šeimų atstaty
mu. Jausime didelę padėką... 
Tai buvo jo švelnus prašy
mas pagelbėti jų šeimai, jo 
motinai — tremtinei. Pasa-

JONAS KAMARAUSKAS
Mirė lapkr. 25 d„ 1941 m., 

11:55 vai. ryte. sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Panevėžio apskr., Velikių pa
rapijos, Kuodžiu kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Oną, (po tėvais Kairiū- 
tė); dukterį Genovaitę: sūnų 
Henriką: brolį Jurgį; pussese
rę Rozaliją. Kardinskienę ir 
jos Seimą; pusbrolį Petrą Ka
marauską ir jo šeimą: švoge- 
r) Mykalojų Kairį ir jo šeimą 
(Edtvardsburg, Mich,); ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Lietuvoje paliko seserį Apo
loniją Baltaduonienę ir jos šei
mą; 2 pusseseres — Oną La
banauskaitę ir Domicėlę Kra
sauskienę ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas namuose: 
3415 So. Leavitt St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
lapkr. 29 d. Iš namų 10 vai 
ryto bus atlydėtas į St. Mau- 
rlce parap. bažnyčią, 36th St. 
ir So. Hoyne Avė., kurioje J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris, Duktė. 
Sūnus, Brolis, Pusseserė, Pus
brolis, švogeris Ir Giminės.

Laid. direktorius Ant. M. 
Phillips, tel. YARds 4908.

YourPruggl.th.. SULPHO-KAPS

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

*-1

Jei nori pasitarnauti sa 
vo tėvynei ir apsaugoti žmo
nes nuo bedieviškos vergi 

kykite, kaip aš tam jaunam jos pats skaityk dienrašt)
lietuviui turėsiu pranešti, 
kad jų šeima jau niekad, o 
niekad nebebus atstatyta, 
kad jo motutė nebesutiks* 
jau jo grįžtančio su diplo-

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT 

CO.
MENIŠKI — VERTINGI 

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

ši firma viri 50 m. tos pačios 
Šeimynos rankose!

PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ — 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

KREIPKITĖS Į

LIETUVĮ VICE PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA: 

4535 W. Washington Blvd. 
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v vak.; še&tad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.

A Christmas seai of Holland.

-"Buy Chrtitroai •Ii"-

Getting Up Nighfs
MakesManyFeelOld

>u feel older than you ere or euirer 
ettlng Up Nlf hts. Backache. Htrvous- 

ne«e, Leg Pelne, Dįzsln ------ —
from

Lincas. Bwollen Anklea
Rhiumaflc Pelną. Burnini, ecantv or fre- 
ąuent passages? If so, remember thst your

................. that
anie 
rou-

auent passages? ir to, remember that i 
Kirtneya aro Vitai to your health and 1 
then aymptoma may be due to non-orgi 
and nnn-avatemle Kldney m,d m.dder trou- 
hlea—ln euch eaaes CYSTKX (a physlrlan'e 
prescription) usually giros prompt and loy- 
oua relief by helplną the Kldnevs flush out 
polsonous ekcess arids and vrastes. You have 
everything to gkln and nothlng to loae lo 
trying (>»te». An lron-clad guarantee 
arapped around each package aaaurea a ro- 
fund of your money on raturn of empty 
package unlaaa fully satlsfled Don't tako 
ehanroa on any Kldney medicine that ta 
not guaranteed. Don't delay. Oet Cyatea

Cyst (Slea-teai from your 
P druggist today. Onlyi«ln k - . .______ a SSe. The guarantaari.se netari proUeta you.

VVives, mothers, sister*— they're often 

forced to poinl fhe woy to haii 

health to their mer folkl For vvomen 

know that a healthy head produces 

handsome hairl And that’s why 

vvomen everyvvhere are pointing to 

Fom-ol, the remarkable foaming oi) 

fhampoo vvhich first nourishes the 

tcalp, then take* the dūli, parched 

hair and brings it back to glovving 

health. Fom-ol i« so economical; a 

little goes a long way. Ask your 

druggist for the regular 50c size. 

Or, vvrite for a generous trial bot- 

tie, enclosing 10c to cover packing 

and postage.

FOM-OL
More tfi.n a ahampoo^ j
—a

"‘Draugą” ir kitus ragini 
skaityti.

PLATINKITE “DRAUGĄ>» i

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Nakt|

4600-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

Radio Prorramas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytala 
iš 8toties WHIP (1520), au P. Saltlmleru.

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

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

Visi Telefonai: YARda 1419

4

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

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKU8 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Westem Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

ANTANAS M. PHILLIPS 

3307 Lituanica Avenue 
Tel. YARda 4908

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

LACHA WICZ IR SCNAI 
2314 West 2Srd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

I
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 1 ŽUVO, 8 SUŽEISTA

♦Trys nauji langai 
puoš bažnyčią

Brighton Park. — Nekal
to Prasidėjimo Pan. šv. baž
nyčia ir vėl susilaukė kil
nios širdies žmonių, kurie 
rūpinosi jos papuošimui.

Labdarių 8 kuopa įrengė 
puošnų spalvuotą langą su 
šv. Roko paveikslu.

Labdarių 8 kuopa, veik
dama labdaringus darbus, 
remdama katalikiškos visuo 
menės įstaigas, neužmiršta 
nei savo parapijos reikalų. 
Šis kilnus paminklas rodo 
ne tiek turto gausumą, kiek 
širdžių kilnumą.

Antanas ir Sofija Urbikai,1 
gyvenantieji gana toli nuo 
bažnyčios, bet turėdami arti 
prie širdies bažnyčios ir pa
rapijos reikalus, taipgi už
sakė puošnų spalvotą langą, 
kuris neužilgo bus įdėtas 
paskirtoje vietoje.

Antanas Zalomskis rėmė
jas visų gerų darbų sudėjo 

'^savo auką ir jo atminčiai 
langas puoš bažnyčią kurią
jis taip myli.

Taip, Nekalto Prasidėjimo 
Pan. Šv. bažnyčia susilaukia 
kilnių širdžių žmonių, kurie 
stengias ją papuošti.

Tebūna jiems garbė ir pa
dėka už kilnumą ir už nu
veiktus gražius darbus.

Namiškis

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

Juozas Ažukas
šaunus strelčius

Šiomis dienomis buvo iš
važiavęs į rytinę 'Michigan 
valstijos dalį senas Bridge
porto lietuvių biznierius Juo 
zas Ažukas. Jis ten pralei
do apie pora savaičių me
džioklėj. Reikia žinoti, kad 
Ažukas yra didelis medžiok 
lės mėgėjas. Todėl kas met 
važiuoja į žiemius (north),! 
kur dar yra tankūs miškai,' 
kur dar sau ramiai bėginėja 
stirnos, briedžiai ir be bai
mės vaikščioja juodos meš
kos.

Lapkričio 22 d. einu Bri
dgeporto lietuvių “slauniu 
bulvaru” — Lituanica Ave. 
Žiūriu, prie kampo 33-čios 
susirinkęs didžiausias būrys 
žmonių ir vaikų. Klausiu 
vieno, kito, kas čia atsitiko: 
ar ką suvažinėjo? “Ne,” — 
sako vienas senas pilietis, 
— “tai J. Ažukas nušovė 
briedį ir juodą mešką. Štai, 
matai vienas guli vienoje 
durų pusėje, o kitas kitoje.” 
Pakėlęs galvą žiūriu: tikrai 
taip — Juozo Ažuko taver
nas, 3301 S. Lituanica Ave.

Kadangi briedis labai di
delis, net septynių šakų ra
gus turi, kas reiškia septy
nių metų, tai sumaniau už
eiti į vidų ir paklausti pa
ties strelčiaus, kada bus to 
briedžio yir meškos steiko 
kepimas.

("Draugas Acme telepnoto/

Nelaimė įvykt Los Angeles mieste. Gazolino trokas sudaužė gatvėkarį, kuris gazo
linu aplietas staiga užsiliepsnojo. Vienas asmuo žuvo ir 8 sužeista.

k

_________ CLASSIFIED

"DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

NAMAI — FARMOS
Kas kų turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naujų 
namų pastutyti. senų pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Suroniskls Company. 
Taipgi turime dideli pasirinkimų se
nesnių namų, ant lengvų lšinokė-

VVHICH INSIGNE WILLY0U WEAR?

A

J. Ažukas labai manda-, 
giai man pranešė, kad bus! 
paskelbta, kada gaus pro-' 
gos viso Bridgeporto pilie
čiams paragauti briedienos 
ar meškienos. Jis man tvir
tino kad ne tik kad briedie
nos gausime paragaut, bet 
ir meškos steiko. Jis tvirti
no, kad meškos mėsa esanti 
labai gardi ir minkšta.

Aš, Jonas Dimša, Jonas 
Balchunas ir dar keletas ki- \ 
tų sutarėme, kad kai tiki 
bus paskelbta briedžio i: 
meškos steiko vakarienė 
tikrai pas Juozą Ažuką už
suksim paragauti briedienos 
ir meškienos.

Kad J. Ažukas yra geras 
strelčius, tai galite būti tik
ri, nes jis tik viena ranka 
nušovė briedį ir mešką. Tai 
iš tiesų, žmogus vertas pa
garbos, kuris viena ranka 
daugiau nušovė, negu kiti 
būtų tai padarę abiem ran
kom. Bravo, Juozai.

Praeivis

kos dalis turi istorinių vie-. 
tų ir puikiausių gamtos vaiz 
dų. Aplankė Yellowstone 
Park, Boulder Dam, Carls- 
bad Caverns, Catalina Is- 
land ir k.

Sveika sugrįžus papasa
koja apie savo kelionę.

Kitą syk žada aplankyti 
ir Hawaii salas. S

Mayoras vėl
Washingtone

Chicago mayoras Kelly 
vėl išvyko į Washingtoną. 
Tenai jis tarsis su vicepre
zidentu Wallaee dėl mažojo 
biznio Chicagoj likimo. Ma
yoras daug sielojasi, kad 
mažosios firmos dėl šalies l 

ginklavimosi nenukentėtų, j

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

Tie gerbs ir mylės moti-, 
ną, kurie bent pusę jos mei
lės supTas.

Juo žmogus buštesnis, tuo 
jis labiau trokšta garbės ir 
stropiau ja rūpinasi.

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

&1VIACSIAN PASIRINKIMAM 
bl'KNEHV

BIJl'KKEI.IŲ
PIRATINIŲ

KOJINIŲ
FOCKET’BOOKŲ

KORSETŲ
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

HELP W,V\TE1) — VYRAI

"TOOL AND DIE MAKER" REI
KALINGAS. Nuolatinis darbas prie 
iftdirbysčių įstaigos. Kreipkitės prie: 
LAM1COID FABRICATOKS. INC. 

3600 Poloniai’

Jlmų:
13 cottaglaii nuo $2.500 lr aukšč.
18 bungalų nuo $4.700 Ir aukšč.
12 2-fletų nuo $6.600 lr aukšč.
9 3-fletų nuo $9.500 Ir aukšč.
18 4-fletų nuo $13,500 ir aukšč.
3 8-fletų nuo $16.500 Ir aukšč.
7 10-fletų nuo $22.500 ir aukšč.
Taipgi turime visokių bizniavų na

mų. visokio didumo su visokiais bls- 
nlais. Kum reikalinga gerų farmų, 
mažų arba didelių, galima pirkti 
arba mainyti. Su visais reikalais 
kreipkitės prie; —
CHARLES P. SCROMSKIS A CXA 

6021 So. YVestern Avenue,
Tel. REP. 3718 — Vak. PRO. 1111

TCE KOUTE MEN" (ledo tšvežio- 
iojai) reikalingi. Patyrę tame dar
be pageidaujami. Darbai pietinėje 
lalyje miesto. Nuolatini darbai. At
sišaukite po 6-tos vai. vak.

H. LANG & SON 
5210 YV m t north Ave.

VAIKINAMS
Nuolatini darbai su nepaprastai ge- 
•a proga išsidirbti j geresnius dar
bus. Amžiaus nuo 17 metų ir suvirš. 
t'atyrlmas nereikalingas. Mes išmo
kysime prie darbo. Atsišaukite ar 
rašykite J:

YVALGREEN D.R1G ŠTOKE 
151 No. State Street

"CABINET MAKER” ir vyras paty
ręs prie klejavlmo mažų kabinetų. 
Atsišaukite ant 3-čio aukšto, užpa
kaliniame budlnke.

1735 DIVERSEY PRWY.

HELP YVANTEI) — MOTERYSl --- '
PATYRUSIOS “SINGLE NEEDLE” 
OPERATERKOS ir “PINKERS” — 
reikalingos dirbti prie moterių dre
sių. Gera užmokestis, nuolatini dar
bai. Kreipkitės prie:

SMOLER BROS.
2300 YVabamsia Avenue

“CELLOPHANE” VYNIOTOJOS 
Turi būti pilnai patyrusios. Dirbti 
muilo dirbtuvėje. Kreipkitės sekan
čiu adrdesu;

1232 W. NORTH AVE.

ŠVIES-PLA.UKES MERGINOS rei
kalingos. 5 pėdų 2 ar 3 colių aukš
čio. Amžiaus apie 18 metų. Turi bū
ti veikli ir švari. Atsišaukite } Em
ployment ofisų ant 7-to aukšto, pirm 
ll-tos vai. ryte.

CHAS. A. STEVENS CO.
19 No. State Street

HELP WANTED 
AI) — DEPr 

127 No. Dearborn St. 
Tel. Randolph 0488—0480

J

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER .

AR IEŠKOTE DARBO?
Jeigu taip, — 

Skaitykite “Draugo” 
‘Help Wanted’ Skelbimus.

Be kentėjimų laimingu
mas būtų vėju, kurio nepa
justų žmonijos veidas.

Taktas — tai suderinimas
mūsų vertės su kito verte 
prie kokio nors veiksnio.

Viltis ir meilė — du svar
biausi veiksniai, kurie pa
daro žmogui gyvenimą no
ringu.

Per didelis savęs vertini
mas visuomet veda prie bru
taliausio egoizmo.

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

Ne laimingumo, tik ken
tėjimo akivaizdoje supran
tame tikrąją šio gyvenimo 
vertę.

DIN ING ROOM SETS — l’AH- 
IX)K SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — KABIOS _ RE 
KIUEKAIORc — WASHERS —

6A.MGl.Li — STOVĖS. 
M.itonallf .rt.rrtieert Itein.

©

© ass ©
The te are the identifyiag emblema vrhich will be wor» by 

Civilian Defense Volunteer workert who began tigning up for 
defense on Thurtday, Nov. 13. Voluuteers vritl be clasaified and 
aaaigned to dutiea by the Chicago Commiaaion on National Defense, 
178 W. Waahington St. “Signing up” will continue for an additional 
vreek at leaat, according to Barnet Hodea, Eaecutive Vice-Chairman 
of the Chicago Commiaaion on National Defense. Meaninga of the 
insignia are aa follovrs:

ln the top rovr, left to rightt anniliary firemen, to guard against 
fire during air attaeks; anniliary police, men and women te aid the 
regular police force, and decontamination corps, to neutraline Chem
icals remaining after a gas attack.

Second line: medical corps, to aid in care of injured nnd estah- 
llshing medical field units; air raid wardens, the stripes signifying 
“many duties” and rescue squads, to save persona caught ln burning 
or shattered buildings. Third line: demolitlen and clearanee crenrs; to 
tear dovrn dangerous rubble and partly demolished structures; bomb 
squads, to do the dangerous vrork of removing unenploded and time 
bombs, and raessengers, to keep up Communications betvreen all 
defense nnits.

Fourth line: fire vratehers, to maintain vigil against fire bombai 
nurses’ aidės corps, to help regular nurses so that they may serve n 
greater number of patients, and drivers corps, persona who offer 
their Services and cars for emergency need. Many vomen find their 
"epot” here. Lašt line: emergency food and housing corps, to pro- 
vide feed and shelter for people whose homes have been destroyed 
or damaged by air raida; insignia of entire Civilian Defense vrork, 
nnd road repair crevrs, to restore normai flovr of traffic aa ąulckly aa
.■naaible aitai’ • rayj» —------------------- -------------—

Grįžo iš atostogų
Cicero. — Lapkričio 23 

d. grįžo iš trijų savaičių a- 
tostogų Juozapina Rimkiū- 
tė, L. Vyčių 14 kuopos darbš 
ti ir pavyzdinga narė. Juo- 
zapinos vardas yra žinomas 
ir Chicago Vyčiams, nes su 
savo sesute Bronislava (da
bar Mrs. Palubin) visuomet 
prisidėdavo prie jaunimo 
pramogų.

Juozapina aplankė daug 
įdomių vietų, apie kurias 
jos draugai norės sužinoti 
patys kada nors aplankyti. 
Praeitais metais ji buvo 
New Yorke, Floridoj atosto
gų, o šiais metais Kaliforni
joj. Sako, kelionė į Kalifor
niją buvo daug daugiau į- 
spūdingesnė, nes ta Ameri-

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will he offensivo 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particlcs 
caught by partial platės and den- 
tures freųuently cause this condition 
tvhich you yourself may not detect 
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— j 
Listerine Antiseptic employed as a j 
mouth rinse. It immediately makc3 , 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co.,

' St. Louia, Mo.

Btfore Any Data Uaa

LISTERINE ANTISEPTIC
To M aka Your Braath Sufaatar

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAZINMANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETU VH A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

LARGIJTU
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! - 

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

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenne 

Phone: GROvehill 2242

5922 VV. Roosevelt Rd.
TeL AUSTIN 1175

AR LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI? 

Kreipkitės prie
Charles Yushas

Lietuvis Kontraktorius
Ir Karpenterys

Nesenai sugrįžęs iš EUwod, III 
valdžios darbų — dabar užsiims 

visokiais namų darbais 
Turi 43 metų patyrimo 
2223 West 2Srd Place 

Tel. Canal 5014

MODERN
COMPUCTE
ADVANCED PH'ITOGRAPHY 

l,0WEftt PORSIKI.t PKH'CS 

PHONE LAFAYETTE 2*1.1

Liaten to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

YUGOSLAVFOLK MUSIC 
Every Saturday, 1 to 2 P. M. 
STATION WHIP
1520 Uloeyelca (Top of the Dlal).

ALEX'ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avern
T elefonas REPUBLIC 6091

... ■ ..... r-,-. —

SD A C |Z | C —• namams statyti, remontuoti ai 
l/Ydl\xJL\yJ pirkti. Ilgametis ttmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

TAI IPYI/ITC tn^BM Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpea- 
I z\Ul T 1x1 I tZ tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame

Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, NeanakrlaadMant Nei 
Vieno Klijentol

Keistuto Sąvings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

3236 So. Halsted St Chicago, I1L
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
 -

TIC
Soothe that throat Sekle whirh comn from a 
cough due to • cold! Quick—get a Smith Bros. 

Cough Drop. (Black or Menthol-54.)

Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Caroten.) raiaaa the reaiatance of 

taueriui membranei of now and throat to 
cold infectiom, arhan lack of realtt- 

aac« U due to V tumia A dc&ucacy.
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TŪKSTANČIAI ILL. VALSTYBES 
DARBININKŲ BE ALGŲ

Apygardos teismo Chica
goj teisėjas P. J. Finnegan 
andai uždraudė Illinois val
stybei toliau mokėti algas 
iš valstybės iždo tiems val
stybės tarnautojams ir dar
bininkams, kuriuos respub
likonų administracija lai
kinai aprūpino džiabais vie
toje paleisfų civilinės tar
nybos tarnautojų ir darbi
ninkų, demokratų šalininkų. 
Teisėjas Finnegan nuspren
dė, kad yra pakankamai ci
vilinės tarnybos sąrašuose 
tarnautojų ir darbininkų. Ir 
tie žmonės furėjo gauti dar
bus vietoje paleistųjų, bet 
ne kokie pašaliniai.

Valstybės generalinis pro
kuroras Barrętt rado, kad 
yra sunku atrinkti laikinuo
sius darbininkus nuo pasto
viųjų (priklausančių civili
nei tarnybai). Ir kad nenu
sikalsti teismo nusprendžiui,

Dingęs berniukas 
nesurandamas

Chicagoj policija arešta
vo William F. Staar, 41 m. 
amž., 4226 Greenwood avė., 
dingusio 4 metų berniuko 
Freddie Staar tėvą. Ilgas 
valandas jis apklausinėtas 
ir paskiau išlaisvintas. Pra
nešta, kad iš jo nieko nepa
tirta apie to berniuko dingi
mą.

Sekliai jį suėmė patyrę, 
kad jis yra vokietis nepi- 
lietls. Kadangi jis teisin
gai įsiregistravęs, tad netu
rėta kas su juo daryti.

Berniukas nežinia kur 
dingo praeito birželio 6 d. 
vakarą. Motina po piet bu
vo išėjusi į artimą vaisti
nę kalbėti per telefoną. Ber
niuką paliko lauke. Grįžusi 
jo nematė. Kai atėjo vaka
ras ir berniukas negrįžo, 
motina susimetė ieškoti. 
Ieškota per naktį. Rytojaus 
dieną Staarų kaimynai, ku
rie pažino berniuką, padėjo 
ieško ui apylinkėje. Kai kas 
jį matė tą dieną žaidžiant 
arti namų. Tai ir viskas.

‘“THAT LITTLE GAME” iatT-—yiOM<—<K,y.T<-By B. Link*]
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algų iki 18,000 darbininkų. 
Šio lapkričio 15 dieną jie ne
gavo mėnesinių algų.

Savo keliu prokuroras 
kreipės vyriausią jin teis
man prašydamas panaikinti 
teisėjo Finnegano uždraudi
mą (injuncčion). Vyriau
sias teismas prašymo nepri
pažino. Jis leido teisėjui 
Finnegan plačiau paaiškinti 
savo uždraudimą, į kurį tu
rės atsakyti prokuroras. 
Tas paaiškinimas bus teis
mui įteiktas tik ateinančią 
savaitę. Paskiau teismas 
savo rėžtu ims svarstyti 
klausimą ir jo galutinis nuo
sprendis gali būti paskelbt
as tik sausio mėnesį.

Tad atrodo, kad apie 16,- 
000 iki 18,000 valstybės 
darbininkų galės negauti al
gų ir už gruodžio mėnesį.

3,000 aplikanty 
bus išbandyta

Cook apskrities viešosios 
gerovės biurui reikalinga 
125 klerkų ir stenografų. 
Šias vietas nori gauti dau
giau kaip 3,000 asmenų. 
Jie padavė savo aplikacijas.

Civil Service (viešosios 
tarnybos) komisijos direk
toriaus O’Malley vadovybėje 
ateinantį šeštadienį aplikan- 
tų kvotimai įvyks John 
Marshall High mokykloje.

Organizuojasi prieš 
kongreso atstovus

Karui priešingos moterys 
subruzdo organizuotis, kad 
ateinančiais metais per rin
kimus “apsidirbti” su tais 
kongreso atstovais, kurie 
yra palankūs Amerikos įsi
vėlimui karan.

Dingo kai akmuo vandeny. 
Buvo spėjama, kad, rasi jo 

( teta jį išsivežusi į rytines 
valstybes. Šis spėjimas pa
sirodė neteisingas.
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Gatvėmis naudojas 
be leidimo

Chicago Motor Coach 
Company ilgi metoi plačiai 
naudojasi miesto gatvėmis 
be jokio leidimo ir už tai 
miestui neatlygina.

Dabar penktojo wardo al
dermanas Douglas rekalau- 
ja, kad toliau taip nebūtų, 
kad minėta kompanija būti
nai gautų leidimą ir miestui 
atlygintų taip, kaip tai da
ro gatvėkarių linijos.

Teismas patvirtino 
miesto taksus

Illinois vyriausias teismas 
patvirtino visus Chicago 
miesto iškeltus taksus už 
1938 metus.

Cook apskrities teisėjas 
(Jarecki buvo nusprendęs 
kad už 1938 metus daugiau 
kaip 23 milijonai dol. netei
sėtai skirta. Vyriausias 
teismas panaikino tą spren
dimą.

Vyrų indukcija 
bus Chicagoj

U. S. Armijos kapitonas 
Leigh Johnson pareiškia, 
kad priimtiems kareiviauti 
vyrams indukcija ir toliau 
bus Chicagoje.

Jis sako, kad klaidingas 
buvo pranešimas būk vyrų 
indukcija iš Chicago po 
groudžio 1 d. bus nukelta į 
Camp Grant.

1,920 vyrą įstojo 
karo laivynan

Pranešta, kad per pasku 
činius keturis mėnesius Chi
cagoje 1,920 jaunų vyrų sa
vanoriai įstojo karo laivy
nan.

Kovai su gaisrais 
aparatai

Chicago aldermenų tary
ba pripažino 63,000 dol. iš
laidų įgyti aparatus kovai 
su gaisrais Navy Pier. Bus 
nupirkta pumpa ir automa
tiški šmirkšliai.

EiGH’TY 
CEMTlMOS 5 
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SIEKIA APSAUGOS KONTRAKTŲ
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("Draugas" Acme telephoto)

Illinoiso gubernatorius Dwight Green (kairėje) ta
riasi su prekybos sekretorium Jesse Jonės Washing- 
tone. Gubernatorius darbuojasi, kad vyriausybė skirtų 
daugiau karo kontraktų Illinoiso pramonėms ir tuo

’ būdu gelbėtų mažasias firmas.

Praneš, ką girdėję 
ir matę

Chicago Roundfable of 
Christians and Jews penk
tadienį popiet turės pobūvį 
Palmer House. Katalikų ku- 
ninigas, protestantų minist
ras ir žydų rabinas, kurie 
nesenai aplankė Angliją, 
praneš, ką jie ten matę ir 
ką girdėję.

Užbaigtas
Į sunkvežimių prekių kro 

vėjų streikas Chicagoj už- j 

darytos. Darbininkams pri
pažinta 12 ir pūsė centų 
daugiau už darbo valandą.

Apie 2,300 darbininkų 
streikavo.

Finansai ir Paskolom 
FINANCE AND LOAN«»

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGICIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimals
Mutual Federal

Savings
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
2202 W. Cermak Rd.

EEN. J KAZANAUSKAS. Sec. 
TURTAS VIRS S 1.1 OO.OOO.

"Grand Opening" Atidarymas
W. Z. LIQUOR STORE

(Krautuvės ir Taverno)

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

— SPECIALIS STORAS —
Sprlng Grove, 6 metų Kentucky brand 
Old Waterfall, 5 metų Kentucky brand

TAIPOGI SKANIŲ VYNŲ — GCRYMŲ — IR VISOKIOS 
RŪŠIES ALAUS.

Kviečiu visus lietuvius, o ypatingai savo naujus kaimy
nus, į mano gėrymų krautuvės ir taverno “Grand Opening’’ 
atidarymą, Šeštadieni, lapkričio 29 d. Bus gražus programas, 
muzika ir Šokiai ir VELTUI skanūs užkandžiai.

WALTER S. ZYLCH (Žilius), savininkas.

Chicagos parkams 
projektai

Chicagos parkų distrikto 
vyriausias inžinierius pra
nešė, kad iš WPA fondų pa
skirta 694,120 dol. toliau 
vykęįyči projektus Chicagos 
parkuose. Sako, ši suma 
bus panaudota įsigyti rei
kalingos medžiagos ir apmo
kėti darbininkus.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

ISvežiojami 
po visa 
Chicago

REMKITE) 
SENĄ

LIETUVIŲ 
r. KANTUI. Bar. draUOĄ 
MUTUAL LIQUOR CO.

4707 S. Halsted St 
Tet. BOULEVARD 0014

INDIGESTION
may eacite the Heart 

Gas trspped ln the stomach or fullet may act liks s
hair ttlfier on the heart artlon. At the flrst a ign of 
dlttreM am art men and vromen depend on Bell-ana 
Tableta to aet gas free. No Iazatlre būt made of tha 
faatest-actlnf medicinas knmrn for aymptomatlc relief 
of fastrlc hyperacldlty. If the VIRST TRIAL doean’t 
prore Bell-ana better. return bottle to ua and recelra 
DOUBLB Money Back. 25c. at all drug storos.

mu
X G. L. P. Grant-Sottie, 

Lietuvos gener. konsulas 
Kanadoje, šiomis dienomis 
lankosi Chicagoj. Vakar bū
relis lietuvių veikėjų turėjo 
su juo pasikalbėjimą.

X Misijos Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Šv. bažny
čioje eina sėkmingai. Ši sa
vaitė yra vyrų ir, reikia pa
sakyti, kad vyrai renkasi 
skaitlingai. “Draugas” taip 
pat sėkmingai platinamas. 
Dienraščio jubiliejaus proga 
naujiems skaitytojams per 
dešimtį savaičių “Draugas” 
siunčiamas už $1.00.

X Vasario 16 Minėjimo 
Komiteto skaitlingas susi
rinkimas įvyko Darius-Girė
no salėj praeitą antradienį. X Leo. Norkus Ambrosia
„ . . , . , . . alaus ir Nectar pristatyto-Susirinkime išrinkta ivai-J . . _ . ... ...•_ _ Jas alinėms ir kitoms įstai

goms, atitrūkęs nuo bizniorios komisijos: finansų,
spaudos, programos, svečių 
priėmimo, rezoliucijų ir k. 
Vieta masiniam mitingui dar 

j nenutarta. Siūlyta dvi salės:
132 W. Randolph ir Stock 
lYard amfiteatro mažesnės 
salės. Valdybai palikta pa
tirti sąlygas. Įžanga bus 25c.

X Kun. A. Mažukna, MIC. 
iškalbingai pradėjo skelbti 
Dievo žodį Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčioje. Misi
jas žmonės skaitlingai lan
ko. Sykiu eina ir katalikiš
kos spaudos — dien. “Drau
go” platinimas. Kleb. kun. 
A. Martinkus, didelis “Drau
go” bičiulis, sako Dievo Ap
vaizdos parapija katal. spau 
dos atžvilgiu bus pirmoje 
vietoje.

X Kun. Jonas Balkūnas, 
Maspeth, L. I., lietuvių par. 
klebonas, Kunigų Vienybės 
centro sekretorius ir Fede-
racijos centro valdybos na- desėtką naujų prenumeratų, 
rys, užvakar atlankė dien
raščio “Draugo” redakciją.
Malonu buvo matyti, kad 
žymusis ir energingasis mū
sų visuomenės veikėjas jau 
sustiprėjo ir grįžta prie sa
vo pareigų.

X Kapitonas Labanaus
kas, buvusia Lietuvos laivo
‘Prezidentas Smetona” ka-. redakcijos.

rT' - ..... 1 = :
Jau Laikas Nešiot Vilnonius šveterius
Moderniškai Gražūs — Gerai Padirbti — šilti Visokiam Ore

DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ 
Sportiškų Viršutinių Vyrams Marškinių, baltu Ir 
spalvuotų. Vilnonių šveterių. Pančekų, Pirštinių v 
Ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių. *

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

Atdara kasdien, vakarais ir Sekmadieniais
............. ........... ?

REZERVUOKITE
Sausio 18, 1942 

DIENRAŠČIO
DRAUGO”

KONCERTUI
SOKOL SALĖJ
2345 S. Kedzie Avė.
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pitonu, dabar gyvenąs A- 
merikoj, keletai dienų buvo 
sustojęs Chicagoj ir ta pro
ga aplankė “Draugo” redak
ciją.

X Pranas Katilius, LRK 
SA generalinis organizato
rius šią savaitę darbuojasi 
So. Chicagoj ir West Pull- 
mane. Kitą savaitę darbuo
sis šv. Jurgio par., Bridge
porte. *■4

ir išvykęs medžioklėn grįžo 
su dideliu laimikiu — didele ? 
stirna. Dabar, kurią dieną 
jų moderniškai įrengtam ta- 
verne, 2259 W. Cermak Rd., 
bus vaišinami skaitlingi kos 
tumeriai.

X Šv. Kryžiaus parapijos 
salės statyba ir moderniš
kas jos įrengimas eina prie 
pabaigos. Salės atidarymo 
bankietas bus gruodžio 28 
d. Jame tikimasi turėti gar
bingų svečių: J. E. arkiv. 
Stritch, majorą Kelly ir k. 
Bankieto pasisekimui daug 
darbuojasi kleb. kun. Lin
kus ir Davis Sąuare parko 
užvaizdą Meegan, brolis ku
nigo P. Meegan, asmeninio 
sekr. J. E. vysk. B. Sheil.

X L J* Aukškalnis, dien
raščio atstovas Gary ir a- 
pylinkėse, užvakar atsilan
kęs į “Draugą” vėl atvežė

ir pasakoja, kad dabar, ką 
tik supažindini su dienraš
čiu “Draugu”, visi užsipre
numeruoja. Toks esą dabar 
įdomus.

X Lukšiui Kaziui yra atė
jęs iš Europos laiškas nuo 
Karolio Avižienio. Prašom 
pasiimti laišką iš “Draugo”

A

X
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NO! NO!
There ii No eitra charge for Vltamln A ia 
Smith Brothen Cough DroM, These deliciout 
dropa mil co« only 5*. (Black or Menthol)
Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A

M
Vitamln A (Carotene) raitės the retittance of 

mucout memhranet of nove and throat to 
cold infmions, when lack of retitt- 

ance it due to Viuunio A deficlency.

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

jums Statybos Medžiagą, o jūs galėsite 
mėnesiniais mokėjimais. N«

Mes parūpinsime 
išmokėti lengvais
įmokėti.

Nereikia nieko

PASISTATYKITE SAVO NAMĄ PATYS 
PLANAI DUODAMI DYKAI

DOUGLAS LUMBER COMPANY
2700 WEST ROOSEVELT ROAD 

PRONE: KEDZIE 8840
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