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KAS ĮVYKS PO KARO
“American Society of Ag- 

ricultural Engineers” suva
žiavime Stevens viešbuty, 
Chicago, K. J. T. Eckblaw 
iš American Zinc Institute 
kalbėjo apie tai, ko Ameri
koj bus sulaukta pasibaigus 
karui. Sakė:

“Karo pramonės šiandie 
kaskart vis daugiau darbi
ninkų reikalauja ir bedar
bių skaičius tirpsta. 1939 
metais apie 47 milijonai as
menų buvo karinėje tarny
boje, dirbo šalies saugumo 
pramonėse ir civilinėje ga
myboje.

“1944 metais, numatoma, 
apie pusketvirto milijonų vy 
rų bus karinėje tarnyboje, o 
mažiausia apie 56 milijonai 
kitų asmenų dirbs karinėse 
ir civilinėse pramonėse. Ne
darbas bus nušluotas.

“Bet tais metais, kaip ga 
Įima tikėtis bus užbaigtas 
šalies ginklavimasis (ir gal 
bus nutrauktas karas Euro
poje). Taip įvykus milijonai 
vyrų bus paleista iš tarny
bos ir milijonai asmenų iš 
darbo pramonėse. Jei iki to 
laiko nebus kaip reikiant pa 
sirūpinta tų visų paleistųjų 
likimu, Amerika ir vėl pasi 
ners didžiausion depresi- 
jon”.

SOVIETAI IR RELIGIJA
“Pradėjus 1928 m. Rusijos 

komunistai visu smarkumu 
iš naujo susimetė kovoti 
prieš religijas — iškėlė tie
sioginius persekiojimus, ku
rie nuo 1923 m. tik paviršu
tiniai buvo vykdomi. 1929 m. 
pradžią prasidėjo dvasiškių 
žudymai, pasauliečių tikin
čiųjų įkalinimai ir ištrėmi
mai, cerkvių, bažnyčių ir vie 
nuolynų uždarinėjimai. Sov. 
Rusijoje buvo didelis valsty 
binis nusikaltimas, jei žmo
gus bandė didesniai vaikų 
grupei kaip keturi vaikai 
aiškinti ką nors apie Dievą, 
apie Dievo meilę. Už tai tie 
žmonės buvo stačiai šaudo
mi... Valstybinės komunistųfbu
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U.S-Japonijos Pasitrimai Tebsietęsia
, japonų 

ir Prezidento 
konferencijos

Kongresmonai pas Churchillą

mokyklos buvo vien bedievy 
bės skleidimo lizdai. Komu- 
munistų partijos programo
je aiškiai buvo pažymėta 
priešreliginė veikla. Ir ta 
programos dalis energingai 
vykdyta (Under Czar and 
Sovief” by J. W. Hird).
•
STALINAS IR TANKAI

Sov. Rusijos diktatorius 
Stalinas pasiuntė laišką An
glijos karo reikmenų prista 
tymo ministrui lordui Bea- 
verbrook. Diktatorius dėkoja 
už prisiuntimą sovietams lėk 
tuvų ir tankų. Sako, kad 
kai kurie britų prisiųsti tan 
kai jau yra akcijoje ginti 
Maskvą.

Tačiaū diktatorius tam pa 
čiam laiške reiškia nepasi
tenkinimo, kad gauti britų 
tankai yra net trylikos rū
šių. Jis prašo, ar nebūtų ga
lima rūšių kiekį sumažinti. 
Sako, su daugeliu rūšių tan
kais ima daug laiko 'bolševi 
kams susipažinti. Gi to lai
ko taip trumpa, kai priešaą 
visais šonais per peilį ver 
žiasi.

WASHINGTONAS, gruo
džio 1 d. — Patikimi šalti
niai pareiškė, jog japonų žy 
gį Siaman Jungtinės Valsty 
bės laikysiančios tiesioginiu 
grasinimu Amerikos apsau
gos interesams. Be to, šio 
krašto vyriausybe tiki, jog 
Anglija jėga pasipriešins ja 
ponų žygiams okupuoti Sia
mą.

Tuo tarpu Japonija šian
die kreipės į Jungtines Vals 
tybės paaiškinti kaikurias 
Amerikos sąlygų vietas, ku 
rios diskusuojamos prieš pa 
teikiant Washingtonui galu
tinį atsakymą.

Hull konferencijos
Tai paskelbta po valsty

bės sekr. Hull vienos valan
dos konferencijų su Japoni
jos ambasadorium Nomura 
ir Kurusu.

Iš Warm Springs, Ga. grį 
žo Prezidentas Rooseveltas, 
kad jis aktyviai galėtų da
lyvauti pasitarimuose dėl 
esamos Ramiajam vandeny
ne padėties.

Baltuosiuose Rūmuose pir
miausia paš Prezidentą Roo- 
seveltą apsilankė sekr. Hull. 
Vėlaiu Prezidentas tarsis su 
laivyno ir kariuomenės va
dovybe.
Yra vilties

Tuo pačiu laiku paskelbta, 
jog vėliausiuose pasitari
muose aptarta tik mažesnės 
situacijos fazės.

Japonijos ambasadorius 
Nomura apie esamą situaci
ją pareiškė, jog jis turįs vii 
čių ir pasitarimai nebūsią 
nutraukti.

Kurusu gi pridėjo, jog jis 
neatvežęs Washingtonan jo
kių galutinų pareiškimų ir 
manąs, kad pasitarimai ir 
toliau galės tęstis. Pasita
rimai nebuvę nutraukti ir 
jie šiandie tebėra tęsiami.

(“Draugas” Acme teiephoto)
U. S. kongreso atstovai respublikonai, kurie lanko Angliją tikslu patirti ten tikrąjį 

dalykų stovį šio karo metu. Jie sveikino Anglijos ministrą pirmininką Churchillį jo 
67 metų gimimo dieną. Dėl tos progos ir bendra nuotrauka padaryta.

Vokiečiai skubiai
traukiasi pietuose

Naciams padaryta dideli nuostoliai

MASKVA, gruodžio 1 d. 
Maskvos radio šiandie pas
kelbė, jog pietų fronte, Ros
tovo regi j one vyksta vienas 
didžiausių vokiečių pasitrau

KĄ SAKO PRELATAS 
Žymusis prelegentas Ful

ton J. Sheen New Yorke 
kalbėdamas pareiškė, kad 
šiandien Amerika susiduria 
su nacių pagonizmo proble
ma ir šį pagonizmą turi su
naikinti. Be to, prelatas pa
juokė Himlerio tvirtinimus, 
kad jis būk kovojąs prieš 
komunizmą. Tikrasis Hitle
rio užsimojimas yra sutriuš 
kinti Rusiją, ne komuniz
mą. Pagaliau prelatas pa
reiškė, kad Sovietų Rusijai 
nereikėtų duoti jokios para
mos iki fenai bus grąžinta 
religijai pilna laisvė.

•

MEKSIKOS MOKYKLOS 
Žiniomis iš Meksikos, tos

šalies vyriausybė jau ėmusi 
planuoti įvesti reformas mo 
kyklose. Paskirta komisija 
darbuojasi pakeisti dabarti
nius vadovėlius, kurie aiš
kiai yra bedieviški ir komu
nistiški.

Vokiečiai kariai 
matą Maskvą

•
BERLYNAS, gruodžio 1 

d. — Berlyno kariniai sluo
gsniai šiandie pareiškė, jog 
šiuo metu vokiečių kariai 
dabar jau “gali matyti Ma
skva su gerais žiūronais“.

Šie sluogsniai nepažymėjo 
kurioje Maskvos fronto vie
toje vokiečių kariuomenė 
yra taip arti. Maskvos, bet 
ankstesnieji nacių praneši
mai duoda suprasti, jog na
ciai arčiau Maskvos yra tie
siog vakaruose ir šiaurvaka 
riuose.

Civiliai priešinasi
Vokiečių kariniai sluogs

niai pareiškia, jog iš Rosto
vo pasitraukta todėl, kad 
išvengti kovų su vietos civi
liais gyventojais. Esą pasi
traukta į daug patogesnes 
pozicijas.

Tie patys sluogsniai, pa
brėždami, jog pietuose vo
kiečiams fenką kovoti prieš 
daug skaitlingesnį priešą, 
atsisakė pareikšti kaip toli 
vokiečiai buvę priversti pasi 
traukti.

Pasak vokiečių, šiuo metu 
esą trys svarbiausi frontai: 
Rostovo,* Maskvos ir Libijos.

kimų ir naciai neįstengią su 
laikyti besiveržiančių pir
myn rusų.
Skelbiama, jog- vokiečiams 

gresiąs pavojus būti atkirs
tiems nuo likusios kariuome 
nės, jei rusų žygis iš šiaurės 
pavyksiąs. <

Pavojus Kryme 
esantiems naciams

Pasak laikraščio Pravdos 
pranešimų, rusai žygiuoją į 
šiaurryčius nuo Rostovo, 
kur jie galį atkirsti vokie
čių kariuomenę Kryme nuo 
susisiekimo su kariuomene 
žemyne.

(Kiek anksčiau buvo pra
nešta, jog pietiniam fronte 
vokiečiai perkėlę savo gene
ralinį štabą į Mariupolį 
(apie 100 mylių į vakarus 
nuo Rostovo), bet šiandie 
anglų radio paskelbė, kad 
feldmaršalas von Kleist savo 
štabą patraukęs dar toliau 
į vakarus).

Palengvėjo Maskvai
Rusų pranešimai pareiš

kia, jog šiose kovose esą su 
naikinta keturios nacių divi
zijos ir nukautų vokiečių 
skaičius sieksiąs 10,000.

Be to, paskatinti pasiseki
mų pietuose, rusai pravedė 
atakas Maskvos fronte, atsi 
ėmė 35 kaimus iš vokiečių ir 
labai palengvino Maskvos 
situaciją.

jwomwe
Mxrtwr

BERLYNAS, gruodžio 1 
d. — Prancūzijos valstybės 
galva marš. Petalnas šian
die tarėsi su maršalu Her
mann Wilhelm Goeringu 
okupuotuosios Prancūzijos 
miestelyj Florentln Vergig- 
ny.

LIETUVIU KARIU GYVENIMAS 
RUSU BOLŠEVIKU LAIKAIS
Aukštieji karininkai išsiųsta Maskvon 
Kartu su jais ir gen. Vitkauskas.

LISABONAS. — Šiaulių 
laikraštis “Tėvynė” apraši
nėja, kaip gyveno lietuvių 
kariai, kurie buvo įjung
ti į raudonąją armiją. 
Lietuvių daliniai sudarė 29- 
tąjį teritorinį korpą, kuris 
susidėjo iš dviejų šaulių di
vizijų. Gegužės pradžioje 
viena divizija buvo pasiųsta

Nuskandino nacių 
ginkluotą laivą 
pietų Atlante

LONDONAS, gruodžio 1 
d. — Admiralitetas šiandie 
paskelbė, jog anglų karo 
laivas nuskandino ginkluotą 
vokiečių laivą pietų Atlante 
lapkričio 22 d.
Pareiškime pridedama, jog 

nebuvo “praktiška paiimti 
laivo jūrininkus“, nes visai 
netoli pastebėta vokiečių su 
bmarinas.

Anglų laivas, pasak admi 
raliteto, buvęs 9,850 tonų 
karo laivas Devonshire, ku
riam nepadaryta jokių nuo
stolių.

Vokiečių "tautinis 
tikėjimas"

Popiežius ragina 
dirbti taikai

BERLYNAS, gruodžio 1 
d. — Šiuo metu Vokietijoje 
plačiai skleidžiama knyga, 
kurioje aiškinama nacių 
“naujosios santvarkos“ reli
gija, kuri turėtų užimti ka
talikų ir protestonų religijų 
vietas. Tai būtų vokiečių 
“tautinis tikėjimas“.

Pasak tos vadinamosios 
vokiečių “tautinės religijos“ 
nuostatų “niekam nebus dik 
tuojama santykiai su Dievu. 
Kiekvienas ieškos savo ke
lių. Bet nevienas neieškos 
jų Romoje ar Jeruzalėje. 
Vokietija yra mūsų šventoji 
žemė. Tai bus mūsų religi
ja”.

Naciai knygą taip plačiai 
paskleidė, jog katalikų vys
kupai net buvo priversti sa
vo tikinčiuosius įspėti.

Išvijo vokiečius
iš Rezegho

KAIRO, gruodžio 1 d. — 
Ankstyvieji anglų praneši
mai buvę paskelbę, jog ašies 
kariuomenės šarvuotieji dali 
niai buvo prasilaužę pro 
Rezegh apsaugas. Tačiau vė 
lesnieji britų pranešimai pa 
žymi, jog vokiečiai priversti

VATIKANO MIESTAS, 
gruodžio 1 d. — Popiežius 
Pijus XII kreipės į pasaulio 
mokslininkus ragindamas 
juos nukreipti savo gabu
mus taikai, o ne karui, nes 
Dievas “Aukščiausias pašau 
bo Kūrėjas ir Teisėjas ne
sukūrė žmogaus kovoti 
prieš žmogų”.

Popiežius kalbėdamas ati
darydamas pirmąją Mokslų 
Pontifikalės Akademijos se
siją patarė visiems pažvelg
ti į pasaulio grožį ir supras 
ti, jog Dievas nesukūrė žmo 
gaus kovai prieš savo arti
mą.

Akademijos pirmininkas 
kun. Agostino Gemelli pas
kelbė, jog Popiežiaus Pi
jaus XI dovana už astrono
miją, viso 50,000 ($2,500)
paskirta Harvardo universi- 
feto observatorijos direkto
riui prof. Harlow Shapley.

Smarkiai atakavo
Hamburgą,
Emdeną

į Švenčionėlių — Pabradės 
rajoną, o kita 1 stovyklavę 
Varėnos poligone, čia ptft 
netoli stovėjo du bolše viky 
artilerijos pulkai, kurių pa
trankų vamzdžiai kiekvieną 
vakarą būdavo atsukami’ Į 
lietuvių divizijos pusę Uk 
tuvių pulkai kaskart buvb 
dabgiau atmiešiami rusiške, 
elementu. Į štabus, kuopas 
ir batalionus vis daugiau bu 
vo įliejami rusai. Pora par
tijų rusams nepatikimų ka
reivių ir puskarininkių buvo 
paleista ir išsiųsta atsar
gom Tiktai nežinia, ar jie 
pasiekė savo namus...

Išsiųsti Maskvon
Birželio pradžioje visi lie 

tuvių aukštesni karininkai, 
pradedant pulkų vadais, bu
vo išsiųsti į Maskvą, neva į 
kažkokius kursus. Šio liki
mo susilaukė ir gen. V. Vit
kauskas. Birželio 14 d. buvo 
areštuota apie 20-30 lietu
vių karininkų. Iš jų atėmė 

‘ginklus, nuplėšė ženklus ir 
per Varėnos H stotį preki
niais vagonais kažkur nuga 
beno. Be karininkų, buvo 
suimti ir keli puskarinin
kiai. Birželio 15 d. atėjo ži
nia, kad į lietuvių pulkus 
būsią atgabenta po 1,000 — 
1,200 įvairių Maskolijos tau 
tų žmonių. Pagal iš korpo 
štabo gautą parėdymą, pa
pildymas turėjo atvykti bir
želio 22-24 dienomis. Taip 
jo ir nebesulaukė! Visa kor 
po vadovybė, pradedant kor 
po štabu iki batalionų vadų 
imamai buvo vien tiktai ru 
sai. Be to, visi politiniai ko
misarai buvo svetimtaučiai.

LONDONAS, gruodžio 1 
d. — Anglai šiandie paskel
bė, jog vakar naktį britų la 
kūnai numetė ant Hambur
go 150 tonų bombų. Ir 
pravestos atakos Emdehe, 
Bremerhavene, Wilhelmsha 
vene, Kiel ir Lubeck.

Tačiau anglai prisipažįs
ta, jog šios atakos jiems kai 
navusios dvidešims orlaivių, 
kurie nebegrįžo namo.

Aviacijos ministerija pas
kelbė, jog svarbiausioji ata- 

I ka buvo nukreipta prieš 
Hamburgą, kur sukelta mil
žiniški gaisrai.

(Vokiečių sluogsniai prisi 
pažįsta, jog anglai pravedė 
atakas Hamburge ir Emde- 
ne ir jog esą padaryta nuos 
tolių ir yra žuvusių gyvy
bių).

pasitraukti ir Rezeghe vėl 
sudarytos anglų pozicijos.

Vakar anglai pranešė pa
siekę Viduržemio jūros pa
kraščius tarp Bengasi ir 
Agedabijos.

Susprogdinti tiltai

LISABONAS. — Bolševi
kams susprogdinus tiltus 
per Nemuną, gyventojai per 
upę keliami keltais ir laive 

‘ bais. Laikraščių žiniomis, 
per Nemuną ir Nerį Kaune 
kasdien perkeliama po 20,- 
000 žmonių.

Vilniaus mokyklos
“Deutsche Zeitung im Ost 

land” praneša, kad Vilniuje 
pradėjo mokslo metus pra
džios mokyklos su 420 kla
sėmis. “Dėl patalpų stokos“ 
22 mokyklose pamokos vyk 
stančios tiktai pusę dienos. 
Esą galima laukti, kad arti
miausiu laiku atnaujinsian
čios darbą ir gimnazijos.

ORAS
Dalinai debesuota ir 

siau.
vė-

Saulė teka 6:39 vai., saulė 
leidžias 4:20 vai.
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Amerikos lietuvių gyvenimas * ir veikimas
SV. ANDRIEJAUS PARAPIJA PERKA 
NAUJA BAŽNYČIA

Philadelphia, Pa. — Nuo kelių savaičių Dievą garbin-
tulo laiko buvo čia paskli
dęs gandas, kad Šv. Andrie
jaus parapija žada pirkti 
naują bažnyčią. Pasirodo, 
kad tai buvo teisybė. Tą 
liudija pastaruoju laikiu vie
tos klebono, kun. Juozo Če- 
pukaičio laiškai pasiųsti sa
vo parapijiečiams. Laiškas 
skamba šitaip:

“Su didžiausiu dėkingumu 
Visagaliam Dievui ir visiems 
parapijonams pranešu, kad, 
vykdydamas skaitlingo pa
rapijos susirinkimo nutari
mą, pasirašėme sutartį ir 
rankpinigius $1000.00 iš nau-

sime naujoje, gražioje ir pa
togioje bažnyčioje.

“Su gilia pagarba,
“Jūsų Kristuje,

Kun. J. J. Cepukaitis.”

Dainų šventė

kasis jaunimas linksminosi, , ne visada nori atsiminti, kojo tam tikslui ir susidėjo kun. Nanortai už nuoširdų
Koncerto proga buvo iš- kad laikraštis neatsiranda 

leista graži, 16 puslapių tik iš “loskavos duonos.” 
programa, kurią parėmė į- Laikraštis privalo tarnauti 
vairūs Bridgeporto biznie-1 plačiajai visuomenei. Kuo

Bridgeport, Conn. — Lap
kričio 23 d. Šv. Jurgio par. 
choras su savo vedėju miuz.
A. Stanišausku suruošė dai- " 
nų šventę, kurios koncerti
nę dalį išpildė Bridgeporto, 
Waterburio ir

riai ir šiaip atskiri asme
nys.

Bridgeporto choras daro 
nuolatinę pažangą. Muz. A. 
Stanišausko vadovybėje ir 
kleb. kun. J. Kazlausko glo
boje choras tikisi pasiekti 
dar didesnių laimėjimų. Gra
žiausio jam pasisekimo.

Dalyvavęs

Parių” reikalu

jungtinis choras ir atskiros 
grupės. Šventė įvyko parap. 

jos bažnyčios fondo įteikiau! salėje, kur atidarymo žodį
perkamosios bažnyčios 
stovams.

at-

yra
iki

“Vardai visų, kurie 
įmokėję arba įmokės 
$100, bus įdėti į naują ker
tinį akmenį ir amžinai įra
šyti naujos bažnyčios prie
angyje. Kadangi dar reikia 
surinkti $8,500, o dar reikės 
pinigų dėl kai kurių patai
symų, nuoširdžiai prašau 
pasistengti paaukoti tinka
mą auką šiam brangiausiam 
mūsų reikalui. Visi, kurie 
galite, pasiryžkite įamžinti 
ne tik vien vyro, bet ir sa
vo žmonos, ir dirbančių vai
kelių, vardus.

“Iš ekspertų patyriau, kad 
bažnyčia geram stovyje ir 
pataisymų mažai reikės. Lan 
gai kainavo $14,000, suolai 
$10,000, o vargonų eksper
tas pranešė, kad vargonai 
.minavo $18,000. Tokią baž- 
ayč ą šiomis dienomis pa
statyti atsieitų virš $200,- 
000, o viską perkame tik už 
$15,000.

“Taigi, brangus brolau ir 
>',Rsuo, nuoširdžiai prašau 
prisidėti prie skaičiaus tų, 
kurie rūpinasi ir nesigaili 
savo skatiko įrengimui tin
kamo namo Visagalinčiam 
Dievui. Atsiminkime, juo 
didesnę meilę Aukščiausiam 
savo aukomis parodysime, 
juo daugiau mielaširdingiau 
sias Dievas savo brangiau
siomis malonėmis mus apdo
vanos. “Kokiu saiku saikė- 
site, bus jums atsaikėta,” 
sako Viešpats. O ką Dievas 
prižada tą ir išpildo.

“Pagal sutarties, galėsime 
užimti naują bažnyčią kaip 
tik surinksime reikalingą 
sumą. Jeigu paskubėsite už

pasakė muz. A. Stanišaus 
kas. Sveikinimo kalbas pa
sakė prel. J. Ambotas, kun.
J. Valantiejus ir kun. J. Kaz 
lauskas, vietos klebonas. Be 
to kalbėjo Ansonijos klebo
nas kun. V. Karkauskas, 
kun. J. Kripas ir “Ameri 
kos” redaktorius. Atsilankiu 
šių svečių tarpe buvo kuni 
gai B. Gauronakas ir Čeba- 
torius.

Programa pradėta Pociaus 
“Vytauto maršu”. Vėliau 
dainavo tas pačias dainas, 
kaip ir lapkr. 16 d. Water 
būry. Bendram jungtiniam 
chorui vadovavo kompozito
rius Al. Aleksis.

Bridgeporto programos 
dalį atliko solistė Aldona 
Dulbytė, V. Boleika ir an
samblis, kurs vykusiai su
dainavo Sasnausko “Karve
lėli”.

Hartfordui atstovavo so
listės Ona Valionienė ir V. 
Kaunietytė ir grupė, kurios 
solistu buvo M. Kripas. A- 
kompanavo muz. J. Balsys.

Waterburiečiai pasirodė 
dviem grupėmis: mergino
mis ir vaikinais, be to, jie 
turėjo ir šokėjų grupę, kuri 
pašoko “Kalvelį”. Akompa
navo komp. Al. Aleksis.

Programa baigta Aleksio 
“Mes grįšim ten”, populia
ria “God bless America” ir 
Lietuvos himnu.

Koncerto pasiklausyti su
sirinkusių buvo pilna salė. 
Visiems labai patiko jungti
nis choras, solistai ir atski • * 
ros grupės. Dainos palydė-

Brooklyn, N. Y. — Jau 
Hartfordo ilgokas laikas, kai Brookly

no apylinkėse įsivyravo ma
da ruošti vadinamas “sur- 
prise parties”. Gražiai pasi
linksminti, maloniai laiką 
praleisti yra kiekvieno tei
sė, bet visa nelaimė, kad 
tokios “parės” daugumoje 
skiriamos tik grynai asme
niniams reikalams.

jis daugiau verčiamas tar
nauti atskirų asmenų gero
vei, tuo jis daugiau finan 
siškai nukenčia ir todėl rei
kalingas “atpildymo” už pa
tarnavimus.

Jei “parių” rengėjai gali 
riebiai apmokėti už savo 
paskelbimus per radiją, jie 
gali panašiai pasielgti ir laik 
raščių atžvilgiu. Jei pager
bimo “parės” nebus skiria
mos ir visuomeniniams rei
kalams paremti, mūsų spau
da bus priversta susilaikyti 
nuo neapmokamų plačių ap
rašymų.

Aukos bažnyčiai ir 
vienuoliniam namui 
Argentinoje

graži suma.
Aukavo po $5.00: A. Ma- 

lesky; po $2.00: V. Marcin
kevičienė, B. Žukauskienė, 
C. Savage ir J. Žukauskas; 
po $1.00: A. Verbickienė, M J 
Kulbinskienė, B. Žukauskai
tė J. Traigienė, O. Čikana- 
vičienė, T. Vaučiauskienė, K. 
Plioplienė, O. Kantaravičiū 
tė, O. Bilinsky, O. Visgaitis, 
O. Gilienė, J. Kantaravičius, 
Sr., J. Kantaravičius, Jr., E. 
Gvazdinskienė, B. Kinderie- 
nė, A. Dastik, U. Augustai- 
tienė, Mrs. J. Hudak, J. Ža
kienė, A. Kulbinskaitė, A. 
Stačilauskienė, M. Lukošai 
tytė Al. Žukauskas, H. Kul 
binskaitė, Ks. Žukauskas, I 
Lukošaitytė, Al. Baltrušis, 
M. Dastikienė, V. Varnagi- 
ris ir šeimyna, Mrs. 2r. Tur- 
ri, A. Vaičiauskaitė, Mrs H. 
Savage, A. Barkauskienė, E. 
jirkelienė, A. Stalavičius, M. 
Kantaravičiūtė, J. Shergalis, 
I. Baltrušaitytė, S. Visgai-

paLankumą ir paskelbimą, o 
parapijiečiams už jų duos
numą ir gerą širdį. Lai Die
vas visiems atlygina.

Kun. A. Naudžiūnas, MIC.

Paminėjo vedybinę 
sukaktį

Philadelphia, Pa. — Tar
pe andriejiečių gyvenantieji 
adresu 609 N. 12th St., žy-, 
mūs viengenčiai, Prana.« ir 
Paulė (Staniškaitė) Pūkai j 
27 d. lapkričio giminių ir 
artimiausių prietelių tarpe 
minėjo vedybinio gyvenimo 
15 metų sukaktį. Į iškilmes 
buvo atvykus ir jų vyres
nioji duktė Amelija, kuri 
mokinasi šv. Juozapo Mari
jos Vilios akademijoj. Kita 
jų duktė Florencija dar lan
ko parapijos mokyklą.

Pranas Pūkas, kuris da
bar verčias laikrodininkys 
te ir “jewelry” bizniu, kiek

ryšio”, kol jis čia gyvavo, 
taip pat buvo raštininku 
Prie kiekvienos kilnios dar
buotės, arba užmanymo lie
tuvybės naudai ar katalikų 
Bažnyčios gerovei jis noriai 
prisideda. Todėl:

Aš dėl Pūko, tėvynainio, 
Kilnių genčių mūsų ainio 
Už darbuotę mūs tėvynei, 
Siunčiu gėlių, kurias sky

nė
Labai graži mūs gentaitė. 
Vardu: Paulė Staniškaitė; 
Kuri grože veido savo 
Net ir jį sau užkariavo...

Port Richmondo 
Senas Padauža

Skurdas yra revoliucijų ir 
nusižengimų motina.

Aristotelis

Hazleton, Pa. — Čia įvy- 
J pares susirenka šimtai ko kolekta Marijonų stat0.

žmonių, praleidžia nuosta- mai bažnyčiai ir vienuoli
biai dideles sumas pinigų, o 
labai svarbių reikalų neatsi- tikslu buv0 ;tsiiank‘ęs
mena. Pavyzdžiui, tokiose marijonas kun Naudžiana8, 
“parėse” galėtų ir turėtų
būti atsiminti Lietuvos trem

niam namui Argentinoje.

tis. J. Dastikas, J. Dabašins- j man zlnoma- 5™ uzmany-

tinių šelpimo reikalai, lietu
viškoji spauda, savo mokyk
los. žodžiu, plataus masto 
privatūs pasilinksminimai 
turėtų būti suvisuomeninti.

“Parių” rengėjai ir jų 
“kaltininkai” dažnai nori 
plataus pagarsinimo, visų 
vardų paskelbimo, bet jie

kurs pasakė pamokslus ir 
išdėstė Marijonų padėjimą 
ir reikalingą skubią pagal 
bą. Parapijiečiai gausiai au

kas, J. Antanavičius.
Buvo ir dar apie 26 asme

nys, kurie aukavo po $1.00 
bet arba nepadavė savo pa
vardžių ar nenorėjo būt ži
nomi. Iš viso su smulkiais 
sukolektuota $145.00.

Marijonų vienuolija per 
misijonierių labai dėkoja

toju - iniciatorių Lietuvių 
Biznierių ir Profesijonalų 
Sąryšio. Taip pat buvo Lie
tuvos Atstovybės Vašingto
ne štabo narys. Be to, yra 
LRKSA 20 kuopos sekreto 
rius.

“Krikščionių Draugijų Są-

LIETUVIS DAKTARAS 

OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mingai už 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:
YARDS 3088

LIETUVIAI DAKTARAI
Z

WHOLESALE
LIQUOR 

IŠTAIGA

DveitoJanM 
po vta« 
Chicago

REMKITB 
SENĄ

UUBTUVrų 
W. KANTKR. Uav. DRAUGĄ

MUTUAL UQUOR CO. 
4707 S. Halsted St
Tek BOUUCVARD 0014

ADVOKATAI

Whitney E. Tarutis
ADVOKATAS

CENTRINI8 OFISAS:
3133 80. HALSTED ST.

(Lietuviu Auditorijoje) 
tos triukšmingais plojimais., VAIJkNDo8: nuo i-mo, tu «-toe
O po programos buvo sma
gūs šokiai. Gražu buvo ste
bėti, kaip maloniai lietuviš-

▼al. vak.
Tel. CALomet 6877 

184 NO. LA SALLE ST., 
Room 2014 TeL Stato 7572

<YOU GIRLS WH0 SUFFER^
* Distress From MONTHLY •

FEMALE VVEAKNESS

Tel. PROspect 3626 _

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6168 So. Talman Avė.

Chicago, UL

AND NEED TO BUILD UP 

RED BLOOD!
TAKE HEED lf you have all or 
any one oi thtN symptoms do 
you suffer headache. craipp*. back- 
ache, nervoutneis, weakness, 
cranklness. distress of "Irregularl- 
tles." perlods of the blues. a bloated 
feellns-due to functional monthly 
dlsturbances?

Then start at once - try Lydta 
Pinkham’s Compound Tablets 
<wlth added Iron). Pinkham’s 
Tablets are famous for rellevlng 
monthly pain and distress. Thou
sands of giria and woman report

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

Lydla Pinkham’s Compound 
Tablets are also eiveclally helpful 
in bulldlng up red Dlood and thus
aid ln promotlng more atrength 
and energy. Polio 

“IR*
ilow label direc

tions. WORTH TRYING 1 c

Rezidencija REPUBUC 5047 
pagal sutartį

CHAS. P. KAL
ADVOKATAS

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

6322 S. Wes!ern Avė.
Telefonas PROSPECT 1012

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta pir
mos rūfties su mo- 
derniSkomla užlai
domis lr Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlewood 6883 

Rez.: - ENGlewood 6840

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS ISTIRINEJA

AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 

Oak Park, Illinois z 

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

Listen to
PALANDECH’S 

RADIO BROADCAST
Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 
Every Saturday, 1 to 2 P.M. 
•STATION WH1P

1520 Uloeyclea (Top of the Dial)

DR. P. ATKOČIŪNAS
TlAKTTflTAfl

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
I ir šeštadieniais

Valandos: 3 — 8 popiet, 
Telefonas? CIOero 4274

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. CANaI 5969
DR. F. C. WINSKUNAS Dr. Walter J. Phillips

TiTTtrOTnT A V A-KTTk CTTOATnAJ

f

Būkite malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vieša pora aklu Tisam gy
venimui. Saugokit Jaa leisdami 
igekaamlnuotl Jaa modernttklauala 
metodą, kuria regVUmo mokalaa 

gali sutelkti.
«S METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie pagalbia
vtou akhi įtempimą.

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

OPTOMETRINTAJ
1801 So. Ashland Avenne 

Kampas 18-toe
Telefonas CANAL 0528 — Chlcaco 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 8:00 a m. iki 8.80 p. m. 

Treč. lr Beit: 8:40 a. m. Iki
7:8* p. m.

PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Rd. 

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

Seredoj pagal sutartį. 
Res.: 7004 So. Falrfleld Avė. 

Res.: Tel.: HEMlock 3150

TaL YARda 3846

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vaL: auo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutarti.

Telcfofnaa; HEMlock 584»

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 Iki 8 

Nedaliomis nagai «rįtarti

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Rm. 6968 Bo. Talmau Ava.
Rm. TaL GROvehiU 0617 
Offloe taL HEMlock 4846

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS H CHIRURGA8

- VaL: 2-4 ir 7—0 vak. 
Ketvirtad. ir Nedfliomia aųsitaroa.
2423 W. Marquette Road

OR. STRIKOL’IS
PHY8I0IAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Offlc* teL YARda 4787 
Namų tel. PROspect 1630
Tei. YARda 6931.
Rea.: KENvood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR 0HHURGA8 

Oflaa vaL nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 We«t 35tb Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija

2155 West Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 Ud 8:30 ▼. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 8. VVestern Avė.

TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

OflM Tekt 
VIRginla 1866

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 Weet 35th Street

LIGONIUS PRIIMA i 
Kasdien auo 2:09 iki 8:00 vaL 

Trečiad. lr Bekmad. tik aualtarlua

taL OANal 6183
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 nopiet ir 7—S v. v 
REZIDENCIJA:

6631 S. Califomia Avė. 
Tal*foa*g REPnblie 7868

Telefonas CANaI 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1918 So. Halsted St

orinąs virš Boehm’s Drug store 
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEley 0434.

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

(2-troe luboe)
TaL IQDway 8830 Chicago, IR

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 Iki 8:30 vai. vak

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

Ofiso tel.: VIRginla 0036 
Rezidenoi joe tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
Gydytojas tr chirurgas 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1-3 ir 0-8:30 P. M., 
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet, 

•Trečiadieniais pagal sutartį.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct 
OFISO VALAND08:

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

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 Sa Ashland Avė. 
TaL YARda 0904 

Rez. TeL KENwood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedaliomis nuo 10 iki II vai. dieną

A'

TsL OANal 0267
Rm. tai.: PROsneet 666

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

Rmidenrija: 6600 la Artaatan Avi
VALANDOS: U v. ryto iki 8I iki I vaL rakai*.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir auo 7—9 vakare 

Taiptri pairai mtartį 
Ofiao telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VIRginia 8431

TELEFONAI:
Office: HEMlock 6524 
EMERGENCY: call MIDtvay 0001 
Rea.: HEMlock 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2408 West GSrd Street
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IS NACIŲ KOMISARU "OSTLANDUI” 
SUVAŽIAVIMO RYGOJE .

— “Deutsche Zeitung im 
Ostland” rašo, kad Rygoje 
buvo susirinkę Vokietijos 
komisarai “Ostlande.” Suva
žiavimui pirmininkavęs Vo
kietijos reicho komisaras 
“Ostlandui” H. Lohse; daly
vavę generalinis komisaras 
Lietuvai dr. von Renteln, 
gen. komisaras Latvijai — 
dr. Drechsler, naujai pas
kirtas komisaras “buvusiai 
laisvai Estijos valstybei” — 
Litzmann, gen. komisaras 
Baltgudijai Kube, be to, a- 
pygardų ir miestų komisa
rai, aukštesnieji reicho ko- 

v misariato valdininkai, sau
gumo ir viešosios policijos
atstovai ir kiti.

Reicho komisaras Lohse 
apžvelgęs vokiečių civilinės 
administracijos ligšiol atlik
tus darbus ir supažindinęs 
savo bendradarbius su arti
miausios ateities svarbiau
sių uždavinių pagrindiniais 
bruožais. Po to 10 reicho 
komisariato bendradarbių 
padarę pranešimus apie at
skirus klausimus. Kalbėję 
šie asmenys: ministerialinis 
patarėjas Gentz, viceprezi
dentas dr. Petersen, dr. Weg 
nėr, vyr. vyriausybės pata
rėjas dr. Theuer, pirmasis 
prokuroras Richter, prof. dr. 
Spohr, dr. Stegmann ir pro
pagandos šefas Schierholz.

Kitą dieną vykusiems po
sėdžiams vėl pirmininkavęs 
reicho komisaras Lohse. Po
sėdžiai buvę daugiausia pa
švęsti ūkio klausimams. Kai 
bėję vyr. vyriausybės pata
rėjas dr. Malcomes, karo

administracijos vicešefas 
Matthiesen, karo adminis
tracijos skyriaus šefas Ort- 
hmann, vyr. vyriausybės pa
tarėjas dr. Hofmann, karo 
administracijos skyriaus še
fas dr. Savelkouls, karo ad
ministracijos patarėjas dr. 
Funken, dr. Albers, reicho 
banko direktorius Kreutzer, 
vyr. miškų urėdas Schla- 
bitz, prov. statybos patarė
jas Koch, vyr. vyriausybės 
patarėjas Schmidt ir įgalio
tinis jaunimo darbui Sueer. 
Šie referatai, kaip sako laik
raštis, parodę, “kokiu rim
tu atsakingumo jausmu” bu
vę išspręsti ar dar spren
džiami klausimai visose že
mės ūkio bei verslų, medžio 
bei miškų srityse, kainų ir 
jų priežiūros, technikos bei 
susisiekimo srityse. Esą lei
džiami parėdymai, kuriais 
būtų vėl įvesta sveika de- 
talinė prekyba, amatai ir 
smulkioji pramonė, kuriai 
vadovautų privatinis versli
ninkas. Šios ūkio sritys bū
siančios pamažu grąžintos į 
privatinio ūkio formą.

Leidžiant atidarinėti pri
vatines detalines krautuves 
būsią siekiama patikrinti ū- 
kio gerybių paskirstymą. 
Tomis priemonėmis esą ma
noma pabalinti stovinėjimą 
eilėse prie maisto krautuvių 
“iki pakenčiamos ribos.”

Vėliau kalbėjęs Minsko 
generalinis komisaras Kube, 
kuris apbudinęs savo srities 
specialinius klausimus, ku
rie turį “lemiamos reikšmės 
visam Ostlandui.”

/

NĖRA LAIKO PREZIDENTUI ATOSTOGAUJI

("Draugas" Acme telephoto)

Prez. Rooseveltas piausto kalakutą trumpam laikui nuvykęs į Warm Springs, Ga., 
pasisvečiuoti ten su pacientais ir kitais svečiais ir nors suvėlintai paminėti Dėkonės 
dieną. Dėl Tolimųjų Rytų krizės prezidentas turėjo greitai grįžti atgal į Washingtoną.

LIETUVOS GYDYTOJAI TURI GAUTI REICHO KOMISARO APROBACIJA
— Vikietijos reicho ko- pagalbiniam medicinos per-, bėn. 

misaras “Ostlandui” Lohse sonalui.
išleido įsakymą dėl medici- giQ įsakym0 percinamje]i

Lietuvių Ištrėmimo Vaizdai Per Radio
Žurnalistas ir rašytojas 

Juozas Petrėnas (Tarulis) 
laikė per radiją paskaitą 
“Lietuvių ištrėmimo vaiz
dai.” Prelegentas vaizdin
gai pasakojo apie bolševikų 
neišpasakytus nekaltų lie
tuvių kankinimus, visai ne
paisant jų politinių nusi
statymų, socialinės padė
ties, amžiaus, mokslo ir ki
tų kvalifikacijų. Daugelis 
išvežtųjų Maskolijon susi 
deda iš darbininkų, tarnai
čių, amatininkų, smulkių 
ūkininkų, moksleivių, sene
lių (jų tarpe yra 80 metų 
amžiaus, sergančia parali- 
žu). Iš turimos medžiagos 
apie išvežtuosius galima pa 
daryti išvadą, kad bolševi
kai trėmė iš Lietuvos visus 
susipratusius lietuvius. Iš
vežimo tikslas buvo išnai
kinti nacionalinį liaudies 
susipratimą. Masinis iš
trėmimas birželio 13—14 d. 
užkaltuose lentomis preki
niuose vagonuose, be van
dens, be maisto, be šviežio 
oro, su mažais vaikučiais 
ir net su lavonais, buvo at
liekamas ant greitųjų ir be 
jokio pasigailėjimo. Atsimi
nimai apie tuos žvėriškus 
veiksmus pasiliks neužmir
šti būsimose kartose, kaip 
ryškūs bolševikų barbarų 
žiaurumo žygiai. Matę pri
puolamai išgabenimo sce
nas Kauno stotyje tvirtina,

kad daug vaikų jau čia bu
vo atskirti nuo motinų, ir 
sukišti į atskirus nuo tėvų 
vagonus ar net traukinius. 
Nustoti vilties, kad tie ne
laimingieji vėl sugrįš į Tė
vynę, prelegento įsitikini
mu, negalima.

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

nos personalo teisių dirbti 
savo profesijose. Pagal šį 
įsakymą, gydytojai turi 
gauti specialinę aprobaciją, 
kurią suteikia reicho komi
saras, jeigu atitinkamas as
muo yra baigęs Vokietijos 
arba “kaipo lygiavertį” pri
pažintą universitetą ir jei
gu tas asmuo pripažintas 
vertu verstis gydytojo prak 
tika. Reicho komisaras 
gali aprobaciją atimti, jei
gu gydytojas pasirodė ne
vertas tos profesijos. Vais
tinės pavedamos kaipo per
sonalinė koncesija pripažin
tiems vaistininkams. Vie
nam vaistininkui negali 
būti duodama koncesijon 
daugiau kaip viena vaisti
nė. Koncesiją suteikia 
reicho komisaras atitinka
mo generalinio komisaro j 

teikimu. Medicinos seserys l 
turi gauti specialinį “sese
rų patentą,” kurį suteikia 
‘ ‘Ostlando” sveikatos rū
mai. Panaši tvarka įvesta 
pribuvę j oms (akušerėms),
dantistams ir drugistams, 
lykiai kaip ir visam kitam

nuostatai numato, kad visų 
minėtų profesijų asmenų 
ligšioliniai leidimai verstis 
praktika palieka galioje, 
jeigu atskirais atsitikimais 
ledimas neatšauktas. Žy
dams išduoti leidimai skel
biami negaliojančiais. Su
sirgę žydai slaugomi žydų 
medicinos personalo, ku
riam galiojo specialūs nuo
statai.

Medicinos personalo ži
nioje esą įrengimai ir daik
tai paliekami jų valdymui. 
Ypatingi nuostatai numaty- 
sią tų įrengimų ir de.iktų 
perėjimą medicinos perso
nalo privatinėn nuosa vy-

Nacių Komisaro Įsakymai Nacialiruotiems 
Namams Valdyti

— Per Kauno radiją bu- f žemės mokesčiams, 
rinkliavoms, 
rinkliavoms, 

pataisymui ir tt. Pinigų per
teklius įnešamas butų biu
rui.

vo perskaitytos Vokietijos 
generalinio komisaro išleis
tos taisyklės apie naciona
lizuotų namų valdymą. Pa
gal tas taisykles, naciona
lizuotiems namams valdyti 
steigiamas specialus namų 
biuras, kuris paskirs to- i vedįjąk;ckvicn0 
kiems namams laikinus val-

šoms
kioms

vie-
kito-

namų

Laikinieji valdytojai at
siskaito prieš butų biuro 

mėnesio
15 d. Klausimai ir ginčai 

dytojus. m,r 31 , jpj namų nuomojimo sprer-
namų Į džiamį butų biuro. Šiosd. nacionalizuotų 

buv. savininkai gali būti 
skiriami laikinais savo na
mų valdytojais. Jei nacio
nalizuotų namų savininkas 
yra miręs, tai laikinuoju 
valdytoju gali būti paskir
tas įpėdinis, įrodęs įpėdi- 
ninkystės teises. Jei namų 
savininkas yra išvežtas bol 
ševikų, tai namų valdytoju 
skiriamas kuris nors iš ar
timesnių giminių, žydai ir 
komunistai negali būti ski
riami namų valdytojais, o 
taip pat asmenys pasižymė
ję nedrauginga Vokietijai 
veikla. Jei negalima sura
sti buv. namų savininko, ar

taisyklės neliečia namų, 
kurie priklausė uždarytoms 
politinėms organizacijoms, 
istorinės vertės namų, o 
taip pat užimamų Lietuvos 
valdžios organų. Dėl na
mų, užimamų vokiečių val
džios, būsiančios taisyklės 
paskelbtos vėliau. Šios tai
syklės galioja nuo spalių 
mėn. 15 d.

Kitu reicho komisaro 
Lohse įsakymu “Ostlande” 
steigiami sveikatos rūmai, j 3° teisės ginčijamos, ar 
kuriems turi priklausyti vi- i^a jeigu buv
sas medicinos personalas. 
Rūmų tikslas — saugoti 
medicinos personalo etiką, 
lavinti profesijoje, daboti 
profesinių pareigų vykdy 
mą ir tt. Sveikatos rūmus 
prižiūri reicho komisaras 
“Ostlandui,” o jų vedėjas 
yra komisariato
skyriaus vedėjas

sveikatos

Minėti du įsakymai įsiga
lioja nuo paskelbimo die
nos, t. y. nuo spalių mėn. 
17 d.

Kūryba ne gyvenimo duo
na, bet jos vynas.

JUST A HOME BOY AT HEART

('‘Draugas" Acme telephoto)

Tony Žale, first undisputed middleweight Champion 
in a decade, poses happily with his widowed mother, 
Mrs. Catherine Žale, after his triumphal return to his 
home town, Gary, Ind. Tony’s eyes štili show marks 
of his battle with Georgie Abrams in New York.

ATSIŠAUKIMAS Į BIZNIERIUS, PROFESIONA
LUS, ORGANIZACIJAS, DRAUGIJAS,

IR Į BENDRA VISUOMENE:
šių metų tradicinį, specialį Kalėdinį “Draugo” 

numerį, “Draugo” administracija bando išleisti vie
ną iš gražiausių ir įdomiausių išvaizdoj ir skaitymais 
numerį ką dar nebuvo kada išleista.

Idant palengvinti spaustuvėje darbą, maloniai 
prašome visų, kad priduotumėte savo KALĖDINIUS 
ir NAUJŲ METŲ SVEIKINIMUS — NEVĖLIAU, 
KAIP GRUODŽIO 18-tą DIENĄ. Tokiu būdu bus ga
lima gražiam sustatyti ir išskirstyti pagal lietuvių ko
lonijas tinkamesnėse vietose.

“DRAUGO” ADM.
%
Jr

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

savininkai 
gyvena už Vokietijos ribų, 
tai butų biuras tokiems na
mams skiria laikinus val
dytojus iš patikimų asme
nų. Buvę namų savininkai 
turi teisės nemokamai nau
dotis butais, nurodytais 
jiems namų biuro. (Privačiai 
gautos žinios rodo, kad ra
mų savininkai turi mokėti 
nuomą lygiai, kaip ir visi 
kiti). Butais gali naudotis 
asmenys, sudarę nuomos 
sutartį su biuru. Nuomos 
dydis nustatomas biuro. 
Laikinasis valdytojas rūpi
nasi namų užlaikymu, mo
kesčių įnešimu, atskaito
mybe, pinigų įpiaukimu ir 
tt. Nuoma panaudojama:

Smarkiai nukentėjo 
linų ūkis

Kaip patirta, Lietuvos li
nų ūkis bolševikams viešpa
taujant smarkiai nukentė
jo. Linai buvę vežami į 
Rusiją ir ūkininkams už li
nus buvo mokamos labai 
žemos kainos. Todėl ūki
ninkai linų mažai tepasėjo 
ir šių metų linų derlius bū
siąs mažiausiai vienu treč
daliu menkesnis kaip 1840 
metais.

Linininkystės kooperati
nės bendrovės “Linas” val
dybos pirmininkas dr. 
Kriščiūnas pareiškė, kad 
daugelį bendrovės tarnauto 
jų bolševikai išvežė Sovie
tų Rusijos gilumon. Be 
to, už paimtą prekę bolše
vikai nesumokėję daugiau 
kaip 7 milijonus rublių.

SKAITYKITE “DRAUGĄ"

ATSILANKYKITE Į

W. Z. LIQUOR STORE
(Gėrymų Krautuvė ir Tavernas)

2346 WEST 21 ST PLACE, CHICAGO

SPECIALIS STOKAS
Spring Grove, 6 m. Kentucky brand 
Old Waterfall, 5 m. Kentucky brand 

Tikro Lietuviško Krupniko

Taipgi skanių vynų — gėrymų — ir 
visokios rūšies alaus.

PILSEnI
vįjjT

ši yra vienintelė Lietuvių Gėrynių Krautuvė West Side 
lietuvių apylinkėje. Visi esate kviečiami atsilankyti į mano 
krautuvę ir j taverną, kur kiekvienam maloniai patarnausiu.

WALTER S. ZYLCH (Žilius), savininkas.

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

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

BRIDGEPORT KNITTING MILLS
504 WEST 33rd STREET------------Arti Normai Avė.
Telefonas: VICTORY 8486 F. SELEMONAVICH, Sav. 

Atdara kasdien, vakarais ir Sekmadieniais
J?

J?

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekime Jūsų biznyje arba profesijoje.

Skaitykite Katalikišką Spaudą

I
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

. Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei nc-

Srašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
;edakclja pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 

raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon- 
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

lietuvių katalikų dlenraAčlo “Draugo'* rėmėjam* tr skaitytojam* 
■lunčlu BTelklDlmu* tr geriauslua llnkSjlmusI

JOsų dlenraAtis ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodamas 
apla įvairius katalikams Įdomius dalykua bet nurodo tikėjimo tie. 
saa gina ir saugo las nuo amilnojo išganymo priešų.

Baugariopai tapadaugOJa JOsų katallkliko dlenraAčlo skaitytojų skai 
fltasl

4, AMLETO GIOVANNI CICOGMANL 
Laodloea Arkivyskupas,
ApaAtallAkas Deleaatas

Stiprėja ir skaičiumi ir veikla
Amerikos Katalikų Veikimo Centro (N. C. W. C.) 

suvažiavime išklausius visų departamentų veikimo pra
nešimus, paaiškėjo, kad Jungtinių Valstybių katalikų 
organizuotoji veikla yra žymiai sustiprėjusi. Be to, gau
singiau lankomos katalikiškos mokyklos, labiau prasi
platinusi katalikiškoji spauda, ir socialiniu ir kultūri
niu sąjūdžiu visuomenėj esą žymiai daugiau susidomė
jimo.

Plačiau apie* tai mūsų dienraštyje neseniai buvo ra
šyta.

Katalikų stiprėjimą Amerikoje rodo dar ir tas fak
tas, kad Jo šventenybė Popiežius Pijus XII įsteigė 
Jungtinėse Valstybėse dar vieną arkivyskupiją ir vys
kupiją. Naujoji arkivyskupija, kaip buvo pranešta, yra 
Denveryje, o naujoji vyskupija — Pueblo, Colorado.

Naujuoju arkivyskupu pakeltas J. E. vysk. Urban 
J. Vehr. Naujai vyskupijai ganytojas dar nepaskirtas.

Džiugu konstatuoti, kad Amerikos katalikai stiprėja 
ir savo skaičiumi, ir susiorganizavimu, ir veikla.

Svarbus ir skubus reikalas
Karas, tai kar£s. Jis baisus, kruvinas.... Bet kas bus 

po karo? — daug ka3 klausia.
.Kiekviena kariaujanti valstybė skelbia savo tikslą. 

Turi ir planus pokariniam persitvarkymui. Kiekviena 
pusė savo pasekėjams nuolat pumpuoja, kad tik reikia 
priešą sutriuškinti, o paskiau viskas bus gerai — bus 
taika, gerovė.

Bet, kurie dar atsimena praėjusius karus, ne visai 
nori tikėti kariaujančių pažadams. Dėl to, realiau žiū- 
rintieji į gyvenimą ir ateitį mažesniųjų tautų vadai, 
iliuzijoms nepasiduoda. Jie nelaukia vien iš kitų malo
nės, bet patys dirba ir visais galimais būdais stengiasi 
padėti karą laimėti tai pusei, kuri. jų įsitikinimu karą 
laimės ir kuri prie taikos konferencijos stalo gins ma
žųjų tautų atsistatydinimo reikalus.

Mes jau turėjome progos patirti su kokiu apsukru
mu ir uolumu dirba čekų, lenkų, norvegų, jugoslavų, 
olandų ir kitų tautų vadai. Jie tariasi tarp savęs, jų 
atstovai dalyvauja įvairiose santarvininkų konferenci
jose. Kai kurie iš jų net kariuomene iš savo tautiečių 
pajėgė sudaryti.

Ir abejoti netenka, kad taip veikiančios tautos turi 
daug simpatijos ir pasitikėjimo ir Londone ir Vašing
tone, kad jų reikalai bus ginami taikos konferencijose.

Mes prisibijom, kad vadinamieji Lietuvos valdžios 
likučiai permažai rūpinasi Lietuvos reikalais ir jos a- 
teitimi. Vien tik orientacijos santarvininkų kryptimi 
šiandien nebeužtenka. Reikia veikti ir veikti energin
gai. Reikia tuoj, kaip aną kartą jau rašėm, sudaryti 
Lietuvos vyriausybę, gauti jai pripažinimą, kad ji tei
sėtai galėtų atstovauti mūsų tautą visur, kur tik yra 
reikalas, ginti jos interesus, mobilizuoti lietuvių jėgas 
šventam tautos siekimui įgyvendinti. Jei tai greitu 
laiku nebus padaryta, lietuvių tautos vardu gali pra
dėti kalbėti nelietuviai ir kalbėti, žinoma, Lietuvos ne
naudai.

Dėl to dabar yra skubus reikalas tuojau sušaukti vi
sų Lietuvos valstybės pareigūnų, gyvenančių Ameri
koj, ir Lietuvos piliečių suvažiavimą, kuriame būt ga
lima sudaryti vyriausios Tarybos branduolį Ir vyriau- 
sybsa

DRAUGAS

Reikia būti realistais. Pasitikėti vien kitų malone 
yra pavojinga. Jei patys Lietuvos piliečiai nedirbs ir 
nesirūpins savosios valstybės likimu, tuo labiau ne
dirbs kiti.

Kaip pavojinga yra delsti, jau gautas ne vienas įspė
jimas. Štai, net tolimo nuo didžiųjų lietuvių centrų 
miesto adv. J. T. Taheny vienoj savo kalboj pabrėžia, 
kad po šio karo stiprių pretenzijų prie Lietuvos gali 
rodyti ir Rusija ir Lenkija. Kas iš mūsų, lietuvių, ne
žino apie tokias pretenzijas. Bet, matot, ir kiti tai pa
stebi. Tai dar aiškiau įrodo reikalą sudaryti stiprią 
lietuvių tautos vadovybę, kuri pajėgtų atremti visas 
Lietuvos kaimynų pastangas ją pasisavinti, pasigrobti.

Ne tuo keliu
Smagu konstatuoti, kad vadinamųjų tautininkų spau

da pripažįsta lietuvių vienybės reikalingumą. Kazim. 
Rimvydis, polemizuodamas su mūsų bendradarbiu ra
šytoju A. Vaičiulaičiu, “Dirvoje” sako: “Mes, tautihin- 
kai, kviečiame jus į vienybę, bet ne į vienybę žodžiais, 
bet darbais.” X

Reikia pripažinti, kad tai yra gražus pareiškimas. 
Tik, deja, jį pagadina to pareiškimo smulkmeniškas 
aiškinimas.

K. Rimvydis, kaip ir Lietuvos tautininkai, lietuvių 
vienybę supranta labai keistai. Jie tautos vienybę su
prato visų politinių partijų likvidavimu, vienos tauti
ninkų partijos iškėlimu ir palaikymu ir reikalavimu 
tam jų nusistatymui pritarti. K. Rimvydis taip pat rei
kalauja to paties — pritarti jo politikai.

Iš esmės būtų galima sutikti spiestis apie preziden
tą, kaip rašo K. Rimvydis, bet tik jau ne tuo keliu. 
Mes, gyvenantieji demokratiškame krašte, vienybę ki
taip suprantame. Mes esame sukalbami žmonės. Mes 
gal sutiktume ir spiestis ir apie prezidentą (Smetoną), 
bet tik jau ne pritarimo, bet išimtinai susitarimo keliu. 
Tik tokiu būdu sudaryta vienybė turės daugumos pri
tarimą ir pasitikėjimą ir bus stipri vienybė. Reikala
vimas pritarimo diktatūra kvepia. Prieš diktatūras, 
ar kam patinka ar ne, mes kovojame.

Turės išpirkti savo nuosavybę
Naujieji Lietuvos okupantai vis didesnius apsunki

nimus daro gyventojams. Štai, Bazelio (Šveicarijoje) 
dienraštis “Basler Nachrichten” tuo klausimu įsidėjo 
savo korespondento iš Berlyno pranešimą, kuris skam
ba taip:

“Ostlando teritorijoje, kuri, kaip žinoma, perimta 
Vokietijos reicho kaip reicho komisariatas su genera
liniu komisaru kiekvienoje Pabaltijo valstybėje ir bu
vusioje Baltarusijoje, dabar vadinamo Baltrutenija. pri
vatinės nuosavybės klausimas pavirto specialine prob
lema, kuri numatoma spręsti labai reikšmingu būdu, 
bet ir pagal ne mažiau daugeliu atžvilgių nelauktus 
dėsnius. Visa ši problema suglausta į “reprivatizavi- 
mo” sąvoką. Tatai turi savo idėjinę pradžią toje ap
linkybėje, jog, kaip žinoma, Sovietų Sąjungoje nepripa
žįstama privatinės nuosavybės. Ši nuosavybė buvo pa
naikinta ir Pabaltijo valstybėse po to, kai Maskva jas 
aneksavo ir pavertė “sovietinėmis respublikomis,” nors 
ten aplamai paėmus, ligšioliniai savininkai palikti sa
vo nuosavybėse valdytojais. Dabar gi Vokietijos rei
chas laikosi to nusistatymo, kaip mes patiriame iš pa
informuotų sluoksnių, jog Vokietija yra Sovietų Są
jungos teisinis įpėdinis, iš ko atsiranda ir politiniu at
žvilgiu labai reikšmingas, daug pasakantis, momentas. 
Jeigu Ostlando teritorijoje arba bent mažiausia Pabal
tijo kraštuose, lygiu būdu kaip ir kitur, buvo laukia
ma, kad ir iš minėto nusistatymo bus automatiškai 
grąžinta senoji padėtis, kuri buvo pakeista tiktai prieš 
vienerius metus, tai reiche iš sakytos įpėdininkystės 
išvedamas dėsnis, jog niekas neturi teisinio pagrindo 
į savo buvusiąją nuosavybę. Tai reiškia, kaip sakoma 
iš ano informuoto šaltinio, jog Sovietų Sąjungos su
valstybintoji nuosavybė nebus paprastu būdu grąžin
ta, o galės būti įsigyta atgal už nuomą arba už mokes
tį valstybei. Kadangi gyventojai neturi lėšų, tai, kaip 
praneša vokiškas laikraštis Ostlandas, bus įsteigta val
stybinė kredito organizacija. Kuriems žmonių sluoks
niams ši organizacija bus prieinama, dar nežinia. Su 
buvusiais savininkais jie nebus identiški, nes kaip iš 
kitų šaltinių pranešama, vokiečių generalinio komisa
riato. įstaigos statys kai kurias sąlygas dėl politinio 
ištikimumo ir panašiai, šis reprivatizavimas prasideda 
nuo pramonės ir amatų, šiuo tarpu palikdamas visiš
kai nuošalyje žemės ūkį. Už mokestį ar į nuomą gali
ma bus gauti nejudomą turtą, tuo tarpu kai judomas 
turtas, kaip antai mašinos ir t.t., savininkams bus per
leidžiamas arba grąžinamas nemokamai. Kuomet šis re- 
privatizavimo metodas bus imta gyvendinti ir žemės 
ūkyje, dar nežinoma, kas aiškinama ta aplinkybe, jog 
kaip sykis Ostlando teritorijoje šis klausimas reikalau
ja ypatingai plačių paruošiamųjų darbų, tačiau kaip 
tik šiuo atžvilgiu matyti šio metodo typingas savotiš- 
klUHAS,’'

Antradienis, gruod. 2, 1941

(“Draugas” 1916 m. gruo
džio 2 d.)

Lietuvos reikalai... Arti
nasi Kalėdų šventės. Drau
gai draugams, artimieji sa
vo artimiesiems, prieteliai 
savo prieteliams perka Ka
lėdų dovanas. Gražiausia do
vana bus draugui pažįsta
mam ar prieteliui, jei vietoj 
kokios dovanėlės įneši į 
Tautos Fondą nors vieną do
lerį.

Chicago, III., moterys jau 
suaukavo į kalėdinį fondą 
$122.60; Cicero moterys 
suaukojo į kalėdinį fondą 
$64.00. Šie pinigai eis Lie
tuvos gelbėjimo ir šelpimo 
reikalams.

•
Indiana Harbor, Ind. Lie

tuvių Dienoje Indianoj Har
bor Lietuvos reikalams au
kų surinkta $337.92. Dau
giausia surinko Ona Sioniū- 
tė $50.00; Oprozma Radžiu 
tė $30.00, A. Andrijauskie 
nė $28.53 ir t.t.

•
Brangi smuiką.... Phila- 

delphijoj vienas žmogus iš 
aukciono nupirko smuiką už 
905 dolerius. Smuikas pada
rytas 1710 metais.
•

Kiek yra kinematografų? 
Iš Washingtono praneša, 
kad visose Jungt. Amerikos 
Valstybėse dabar yra 51,597 
teatrų judančiųjų paveikslų 
(moving pieture).

•
Spaudos vajus.... Visose 

parapijose eina smarkus 
spaudos vajus. Žmonės no
riai užsirašo “Draugą” ir jį 
platina.

Vinigretas
Dainai užuojauta

Menat anuos čėsus?
A, tai čėsai buvo! 
Kuomet: mūsų, dainos 
Jaunimą užkliuvo. 
Chorams jas užtraukus 
Griuvo salių sienas, 
Koncertų, kantatų
Buvo tuomet dienos.

*
Sakykit, kas daros: 
Kokia šiandie byla? 
Kad jau mūsų chorai 
Palengva nutįla?
Salės apdulkėję,
Daina vegetuoja,
Chorui didis jungas,
Jei kur dar dainuoja.

*
Sveikos moterėlės! 
Jums tik puikiai einas: 
Jei jūsų nebūtų,
Dingtų mūsų dainos!

Mados
Šaltis žnybia ausį, 
Dantimis kalena, 
Stritkario belaukiant 
Merginos stidena. 
Veidai dengti pluča 
Malevos miltelių, 
Kautukai plonyčiai, 
Drėsės aukščiau kelių. 
Bet akimis šaudo: 
Džianą, Maikį, Tadą, 
Matot: mes įlindę 
J naujausią madą.

Po svietą pasidairius
Lietuviški balšavikai pik

tinasi, kad Hitleris kapitali

stams pardavinėja Sov. Są
jungos fabrikus.

Kam piktintis? Juk ko
munistai dabar ir laikosi 
tiktai kapitalistų pagelba. 
Jei kapitalistai negaus iš 
niekur pinigų, kaip jie galės 
teikti Sov .Rusijai pagelbą?

Vakar užėjau į vieną 
liunčruimį užkąsti. Pasitai
kė atsisėsti prie žmogaus 
taip pat ką tik atėjusio. Pri
eina veiterka ir klausia, ką 
užsisakysime.

— Man kotlietą, — sako 
nepažįstamas, — tiktai di
delį. Esu labai nervuotas 
ir kiekvienas mažas daik
tas mane begalo nervuoja.

Valgau anądien vienam 
restorane. Ateina žmogus, 
matyt sunkiai dirbąs darbi
ninkas. Veiterka atneša 
jam kotlietą. Suvalgęs šau
kia veiterką ir sako:

— Sempelis neblogas. 
Prašau dabar atnešti pilną 
orderį.

Nuėjau pasiklausyti vie
no garsaus prelegento pas
kaitos. Žmonių pilna salė. 
Prelegentas kalba gražiai, 
įtikinančiai. Vienoj vietoj 
pasakius jam, kad kantrybė 
ir ištvermė gali visa pada
ryti.

— Netiesa. Ne visą ga
lima kantrybe bei ištverme 
padaryti. Pavyzdžiui, paban 
dyk tamsta rėčiu nešti van
denį.

Kalbėtojas, žinoma, nieko 
neatsakė.

Kylančios kainos
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Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė

(Tęsinys)
Kovo 11 d.

Kaip visados, ir šiandien pabudau labai anksti. Kas 
mane iš snaudulio pažadino, suspaudė man širdį. Aš gir
dėjau tėvą per sapną verkiantį. Ta> buvo jau ne pir
mą kartą. Jis niekados nepasakoja, ką jis pergyvenąs 
sapne, bet labai dažnai jis mus pažadina iš miego — 
net Ireną, kurios nė patrankų šūviai neprikeltų . . . Ma
no tėvas buvo vienas tokių žmonių, kurio susivaldymas 
ir savęs nugalėjimas stebino kitus — ir šitas žmogus 
verkia sapnuodamas. Jo nervai turi būti visiškai suirę. 
Raudonųjų tetroras jį gaulčinai pribaigė, o ištrėmimas jį 
visiškai sugniuždė.

Girdžiu tuos kankinančius garsus, ir mane sukrečia 
siaubas, ne dėl saviškių, ne dėl vargšų žmonių, pasibai
sėtinai gyvenančių, kaip degtukų dėžutėse, šiuose vago
nuose, aš drebu dėl visų žmonių . . . dėl viso gyvenimo... 
mintimi apskrieju tolimus plotus, kur kenčia milijonai, 
ir kaip iešmais varsto mano širdį jų skausmas ... Ir 
nėra galo šioms jūrėms vargo, kurs mane stumia į tam
sų nusiminimą. Žmonės, nustoję sąžinės, vieni antriems 
paruošė baisias kančias . . . Nemačiau jokios išeities iš 
nelaimių. Per mirtį vėl žmonija turi pažinti tikrą gy-, 
venimą, tikrą meilę. į

Tėvas toliau rauda kaip vaikas. Baisus yra verks
mas žmogaus, kuris ištisus metus kasdien žiūrėjo mir
čiai į akis, grimsdamas į nusiminimą, bet jis neteko jė
gų žiūrėti velniškai žmonių piktybei į akis.

Dieną jis tyli, naktį verkia. Jo siela sulaužyta, su
naikinta. Tokių žmonių yra dabar šimtai, tūkstančiai 
prieš mano akis . . .

Kovo 12 d.

Pirmą paskaitą parodoje turėjo iš motorų darbų 
skyriaus atsiųstas lektorius tema: naujas gyvenimo san
tykiavimas. Lektorius buvo visai jaunas ir jautėsi kaip 
sugautas. Jis buvo kareiviškai apsitaisęs, o jo milinė 
begalo ilga; kiek juokingai atrodė, kad skaitydamas ją 
nuolat užsisegiodavo ir vėl atsisegiodavo.

Publikoje daugiausia buvo darbininkės, mašinistės ir 
tarnaitės. Visos atsidėjusios, bet matės jog malonėjo, 
kap ir pats lektorius, kad tik trumpiau .

— Draugės moerys! — pradėjo jis, ir kalba nutrū
ko. Valandėlę pagalvojęs, tęsė toliau:

— Draugės moterys! Jūs, žinoma, matote, jog aš 
ne moteris, bet vyras esu! — Keletas darbininkių pir
mose eilėse negalėjo susilaikyti ir pradėjo tyliai kikenti. 
Tas visai paskaitininką išmušė iš vagos, ir šis raudo kaip 
vėžys. Po ilgos pertraukos jis vėl susigriebė ir kalbėjo 
toliau: ■

— Draugės moterys! — pagaliau išstenėjo. — Aš 
pas jus esu atsiųstas, jums paaiškinti, kad jūs esate mo
terys !

— Tas mums žinoma! — atsiliepė garsiai viena mo
teris.

— Vadinas, aš noriu pasakyti, kad po kapitalistine 
liydra tik buržujės moterys verždavosi į universitetus! 
Bet dabar gali kiekviena proletarė moteris, jei jos šir
džiai šis darbas patinka, stoti į universitetą ir tapti pro
fesorium. Ir jūs, draugės moterys, jūs turite kurti nau
ją gyvenimą su vyrų pagalba ir naują valstybę!

Tarp visų dabartinių internacionališkų politinių klau
simų svarbiausias yra draugių santykiavimas su priešin- . 
ga lytimi vedybų klausimu, žodžiu, kaip jūs, draugės,' 
moterys, turite bendrauti su savo vyrais ir šeimos tėvais.

Visa paslaptis, surasti šių laikų naują dvasią, ir 
Jums, draugės moterys, ne paslaptis, kad ši kuriamoji 
dvasia naujųjų laikų yra komunistė, kuri spjauja į drau
gą vyrą, į kūdikį, į virtuvę ir namų ruošą, apskritai, ji 
kuria naują gyvenimą!

Drsugės moterys! Viskas mainosi po musų socialis- 
tiška saule. Ir netikite, jog draugas vyras yra sunki
nęs moterį. Jums, draugės moterys, naudinga žinoti, 
kad ir matriarchalinėje tvarkoje draugė moteris buvo 
pavergusi vyrą, ir su dideliu pasisekimu! Pavyzdžiui, 
pas bites didžiausią rolę vaidina draugė motina, ji už
muša dažnai draugus vyrus ir išmeta juos lauk. Tai, 
draugės moterys, yra iškalba! Tai išsivystymo meto
das, kurį naudoja mūsų vadai! Vadinas, dar nereiškia 
kad draugės moterys draugus vyrus užmuštų Ir lauk svai
dytų, bet aš manau apskritai, nes iškalba, tai yra moks
las, kuris jums paaiškina, kodėl mes dabar turime kurti 
naują valstybę.

_1Bbx OHgiM.1

Rauda širdys, perskirtos raudono pjautuvo
- Lietuvės laiškas iš vokiečiu kon centracijos stovyklos. - Vyro 
bolševikai nesurado, tai pagrobė vaikus. - Motinos žodžiai iš užu 
Uralo. - Ar ji nesutirps, kaip jos ašara Sibiro pusnyse!...

jų padėties nepasunkinčiau... 
Liūdna gyventi atskirtai, 
vienai; vis dar negaunu lei
dimo grįžti į tėvynę...
Be darbo ir be lėšų I

Kita inteligentiška lietu
vė iš koncentracijos stovyk
los Vokietijoje rašo:

— Užėmus bolševikams 
Lietuvą mano vyras buvo 
labai persekiojamas, mums 
pavyko pabėgti Vokietijon. 
Visą mūsų turtą bolševikai 
nusavino ir išdraskė. Mes 
čia tuo tarpu esame be dar-' 
bo ir be lėšų. Mūsų Lietuvo
je likusieji giminės labai nu
kentėjo nuo bolševikų. Ma-' 
nojo vyno brolio, advokato, 
bolševikai nesurado. Jis bu
vo pasislėpęs miškuose. Tai 
pagrobė mažus vaikus ir 
žmoną ir išvežė užkalę pre
kiniam vagone, nežinia į ku
rią pusę Rusijon. Motiną 
vienur, o vaikus kitur. Mums 
labai rūpi nelaimingųjų li
kimas, būkite tiek malonūs 
ir darykite visas pastangas 
juos surasti... Tamsta nega
lite įsivaizduoti, kiek aukų 
padarė rusai, baisiai daug 
nužudė ir nežmoniškai nu
kankinti, labai daug išvežė 
ir kalėjimuose granatomis 
sudraskė.

Prašau išvežtuosius gelbė
ti kaip galite...”

Kokie pergyvenimai. Žmo 
nės patys be darbo, be lėšų, 
bet šaukiasi ne sau pagal
bos, o prašo gelbėti ištrem
tuosius mylimus žmones. 
Pagalbos šauksmai

Vienas advokatas, kurio 
žmoną su keturiais vaiku
čiais bolševikai išgabeno į 
Sibirą laiške prašo padėti 
juos surasti, padėti jiems 
“ištrūkti iš to raudonojo 
pragaro”. Jis atsiprašo už 
trukdymą ir savųjų vaikų 
ilgesio kamuojamas pride
da:

— Pasiryžęs šauktis kiek
vieno užtarymo ir pagalbos,

perskirtų, išblaškytų besimy'nors tatai kai k« ir lahai 
linčių širdžių. Per keletą ' aP»unkintų. Suprasi mime...” 
mėnesių tų pačių šeimų na-I Vienaa veterinarijos gy- 
riai atsidūrė net keletoje į- šaukiasi:
vairių kontinentų: vieni iš- — Bolševikams užėjus bu- 
sislapstė ir pasiliko Europo- vau areštuotas, kalėjime iš

Jei savųjų netenki, pajunti 
nustojęs kažko būtino

Vargu ar kas gali žmogui 
sudaryti tiek džiaugsmo 
kaip buvimas su tais žmo
nėmis, kurie tave atjaus, su
pras, kurie mylės net ir ne
laimėje. Šitokį tamprų ryšį 
mes randame tik šeimos na
rių tarpe ir dėl to nenuos
tabu, kad rašytojai yra taip 
išaukštinę tą džiaugsmą sa
vųjų tarpe.

— Gerbkime, saugokime, 
pašventinkime šeimą, — ra
šė C. Cantu. Šeima iš dau
gelio asmenų sudaro vieną 
sielą, tarytumei vieną kūną.

— Rami savosios šeimos 
laimė yra pati kilniausia 
laimės rūšis, — kalbėjo 
Jean Paul.

— Moters paskyrimas y- 
ra gyventi ne dėl savęs, o 
dėl kitų, kitų laimėje rasti 
savąją laimę, ir tai rasti ją 
ne išoriniame pasaulyje, bet 
ramiame namų židinyje. Čia 
jos pašaukimas, čia jos pa
saulis, — rašė Hufelandas.

— Laimingas gyvenimas 
savųjų tarpe — tarp vyro, 
žmonos ir vaikų, štai pirma 
premija mūsų gyvenimo lo
terijoje, — kalbėjo Detlev 
von Liliencron.

— Savųjų meilė išauga 
širdyje pamažu, nepastebi
mai bet ji gili ir pastovi. 
Dažnai jos gal net nepaste
bime, nes ji sudaro dalį mū
sų pačių. Tačiau jei savųjų 
netenki, pajunti, kad nusto
jai kažko labai artimo, kaž
ko kas tau buvo gyvenime 
būtina, — šitaip gražiai ir 
teisingai rašė G. Mažini.
Per laiškus skundžiasi 
sukruvintos širdys

Tuos gilius ir mielus po
sakius mes prisimename ne 
taip sau dėl tuščių sapalio
jimų, ne. Gal pirmą kartą 
mūsų mielos tautos istori
joje taip liko išdraskytos 
lietuviškos šeimos, kaip da
bar. Toks didelis procentas

je, kitus išgrūdo Azijon, tre
ti pasiekė Ameriką ar net 
Australiją.

Turiu prieš save ant stalo 
visą eilę laiškų iš Europos, 
kuriuose taip jautriai pasi
sako sukruvintos širdys. 
Mano gyvenimo tikslas — 
juos surasti

štai viena buvusi mūsų 
atstovybės tarnautoja rašo:

— Išvežė į Rusiją mano 
pusseserę. Josios atskyrimas 
mane smarkiai palietė... Iš
vežti taip pat į Rusiją ma
no brolis, su vaikais... Da
bar tai yra viso mano gy
venimo tikslas juos surasti, 
nes žinote, kaip jie man vi
si brangūs, kaip prie jų esu

sėdėjau 14 savaičių. Laimin
gu būdu pavyko iš kalėjimo 
ištrūkti. Pabėgau užsienin, 
bet mano žmona su 12 me
tų sūnumi ir 7 metų dukre-j 
le išvežti Rusijon.... Prašau 
padaryti žygių mano šei-' 
mos suradimui ir, pagal ga-i 
limybę, materialinės para
mos suteikimui...” Nesunku 
suprasti pergyvenimus tėvo, 
kurs iš raudonojo kalėjimo 
ištrūko, bet kurio kančios 
nepasibaigė.
Savanorio giminės

Vėl vienas žymus lietu
vis, turįs daktaro laipsnį, 
prašo pagalbos jo giminėms 
Rusijon išvežtiems:

— Labai prašytume jiems 
padėti, nusiųsti maisto, rū-

prisirišus... Ir drauge bijau,1 bų ir pinigų, o taip pat jei, 
kad savo paieškojimais dar1 galima pargabenti į jūsų i

dabartinį kraštą. Kokių iš
laidų susidarys mes padeng
sime...”

Lietuvis savanoris, baigęs 
aukštąjį mokslą ir pasiekęs 
pulkininko laipsnį, sielojasi 
dėl jo į Sibirą išvežtos bro
lio šeimos, tarp išvežtų ir 
15 metų moksleivis - gimna
zistas :

— Jeigu pakeliui jų kur 
nors nenukankino, tai gal ir 
pasiekė Sibirą. Greičiausia 
jie buvo išvežti vien tik va
sariniais drabužiais, o žie
mą Sibire labai dideli šal
čiai. Jeigu jie ten liko nu
vežti gyvi, tai gali juos pri
baigti šaltis ir badas. Nie
kuo broliui negaliu padėti, 
nei sužinoti apie jo likimą... 
Aš manau Tamsta suprasi
te mano pergyvenimus dėl 
brolio likimo ir neatsisaky
site man padėti.... Kai bus 
galimybė visas išlaidas grą
žinsiu su didele padėka. Jei 
ką sužinosite praneškite 
kaip galima greičiau. Lauk
siu žinių su didžiausiu ne
kantrumu...”
Sunku — žinoti savųjų 
vargą ir negalėti 
jiems pagelbėti

Dar viena ponia, kurios 
vyras išvežtas į Sibirą, in
teligentė, kamuojasi prie 
sunkaus rankų darbo, kad 
tik uždirbtų centą savo vai
kams, kad ką nors sugrai
bytų vyrui gelbėti.

— Begalo yra sunku, — 
rašo ji, — gauti baisias ži- f 
nias ir negalėti padėti...” Į

Tai vis laiškai inteligen
tų, kurie išdėsto reikalą, bet 
nenori per laiškus verkšlen
ti ir skausmą, kurs drasko 
jų širdį, užslepia savo krū
tinėje. Bet mes juos turime 
suprasti. Daugelis amerikie
čių jau sudėjo savo auką 
tremtinių gelbėjimui. Kad 
jie galėtų pamatyti, su ko
kiais spindinčiais dėkingu
mo jausmais tas jų aukas 
sutinka tremtiniai ir kaip 
giliai dėkingi už pagalbą iš
tremtųjų giminės, pasilikę 
Lietuvoj. Darbo žmonės dau 
gelis jau atvėrė savo k i se
nius. Bet ar tiek pasidarba
vo tie, kurių kapitalas ne! 
kišeniuje, o galvose — aukš
čiau visuomenėje stovintieji 
asmenys. Ar jie klabena į 
galingosios demokratiškos 
Amerikos įstaigas, kad ši 
kilni šalis, kariaudama su 
pasaulio diktatūromis ir 
priespanda, paveiktų, jog 
priespaudos žymės būtų nai 
kinamos ir pačioje Rusijo
je, kad greičiau būtų išleisti 
į laisvę naujųjų laikų vei- 
gai — mūsų tremtiniai. O ir 
tie tremtiniai taip laukis už
tarymo iš savo giminių ir 
vientaučių Amerikoje, šta' 
ant stalo turiu iš Sibiro vie 
ną lietuvės tremtinės laiš
ką. Ji rašo sūnui:

— Pasakyk, sūneli, kode! 
aš tavęs taip pasiilgau, ro
dos nuo širdies atitrauktas 
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TJER wont enemy? 
Tuberculosis! More 

Į>eo[de betueen i 5 and 45 
die Irom tuberculosii than 
Irom any other disease!

Yct tuberculosis can be 
wiped away. Since 1907 
your Local Tuberculosis 
Association has helped re- 
duce the annual death toli 
from 179 to 47 per 100,000.

Join this fight! From now 
till Christmas send no let- 
ter, no card, no package 
without the Christmas Seal 
that tighu Tuberculosis!

Will you help her ... 

against her worst enemy?

Buy

CHRISTMAS
The National. State /n A T
and Local Tubercu- |~f I
losis Associations O -L/ JL V JLj C? 
in the United States

Tą ji yra parašiusi raša
lu, laiške, kuris turėjo eiti 
per daugelį kietų cenzorių. 
Bet kiek ji yra išrašiusi aša
romis Sibiro stepėse, kas tą 
išskaitys?! Ir kas pasakys, 
ar ji pati be ženklo ten ne
sutirps, kaip jos ašara Azi
jos pusnynuose...

K. J. Prunskis

RHEIIMAflSM
Pain—Agony Starts To Leave in 

. 24 Hours
Happy Days Ahead (or You
Thlnk of lt—how this oid world 1 

rtoes make progrean—now comes a 
prescription whlch ls known to phar- 
maclsts as Allenru and vvlthln 43 
bours after you start to take thl:< 
swlft aetlng formula paln, agony and 
Jnflammatlon caused by excese urlo 
»cld has started to denart.
♦Allenru does Just vvliat Ibis nuties 

says lt wlll do—(t ls guaranteed. Tou 
can get one generous bottle at lead- 
Ing drugstores everywhere for 86 
cents and lf lt doesn’t brlng the Joy- 
»us results you expect—your money 
•hole heortcdly retnroed. 3)

A

r
BU-U:

„ ReHart 
W tį ItchFait 
BI5-orMiint-a.il

Forquick reiie » jin ueniog of eezema. pii >pies» 
athlete’s foo seabies, rashes r.nd other ?x- 
temally caused skin troubles, ūse vorld-tnmoua, 
cooling. antiseptic. liquid D. D. D Prescription. 
Greaselcss. atainless. Soothes irritation and 
quick!y siopb intense itehing. 35c trial bottle 
proves it, oryour ir.oney back. Ask your 
drugglst today for D. D. D. PRLSCRIPTIOM.

-£/u^n>

E Ves _
Murinę soothes, cleanses and refreshes 
irritated, reddened membranes caused 
by head colds, driving, winds, movies, 
cfose svork, late hours. Iree dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

• «

OUINTUPLETS
ūse MUSTEROLE for

3HESTCOLDS
Mother—Give Your CHILD 
This Šame Expert Carel

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

The Quints have alvvays had the 
best of care, so mother—you may be 
assured of using just about the BEST 
produet made wnen you ūse Musterole. 
MORE than an ordinary “salve”— 
vrarming, soothing Musterole helps 
break up local congestion. Also made 

i in Regular and Extra Strength for 
' those preferring a stronger produet.

ii NO extra charge for Vitamin A in 
Brothers Cough Drops. These delicious 
Kili cost only M. (Black or Menthol)

Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raises the resistance of 

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

ance is due to Vitamin A deficiency.

MosfHIDDLE-AG E'Women
38-52 Years 

.Suffer Distress At This Time!

If thia period In a won)an's life 
triakes you eranky, restless, 
nervous, irritable, tired, blue at 
times, suffer weakness, dizzi- 
ness, hot flashes, distress of 
“irregularities"—

Start at once—try Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com
pound. It's One medicine you 
can buy today mada especially 
/or women—it helps relieve 
distress due to this functional 
diaturbance, Lydia Pinkham’s 
Compound has helped hun- 

•dredi of thousands of women

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

Taken regularly—Lydia 
Pinkham’s Compound helps 
build up resistance to such an- 
noying symptoms that may be- 
tray your age faster than any- 
thlng. Also very effective for 
younger women to relieve 
monthly eramps Follow label 
diresUons W0RTH TRYINOI
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APSIRIKO Lietuvos Karo Muziejui Dvidešimts Mėly
Mirus Petrui Dutkui, vai taip nusiteikęs, kas link 

Juozas Meilutis, jau per pa-f našlės Dutkienės. Atsipra- 
grabą pradėjo kreipti de- šau labai žemai, bet aš tam- 
mėsio į verkiančią našlę, štai duodu garbės žodį kad 
Meilutis sakė: ' jau daugiau tamsta- mei

lės reikaluose nekliudysiu.

rytą ir vakarą atliekamos 
vėliavos iškėlimo ir nulei
dimo apeigos. Jose daly
vauja Lietuvių Invalidų 
draugijos nariai. Invali
dai žygiuoją prie liepsno
jančio aukuro ir, eidami 
pro Laisvės statulą, nusi 
ima kepures.

CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

kiti nusmukdė Lietuvą.” Ap
rašyti visi skyriai ir kampe
liai. Pats naujausias Mu
ziejuje esąs raudonojo tero
ro kampelis. Jame, pasiro
do, jau yra eilė naujų pa
veikslų. Įdomesnis ir įspū
dingesnis esąs Petravičiaus 
tapybos “Raudonasis ma
ras 1940-41 metais.” Tame 
kampelyje yra iškabinti ir 
kai kurių nukautų lietuvių 
paveikslai.

Prie Muziejaus kiekvieną

Per Kauno radiją buvo 
paskelbtas laikraščio “Į Lai
svę” straipsnis, pavadintas 
“Mūsų, tautos Romuvai 20 
metų.” Straipsnis pašvęstas 
Karo Muziejaus 20 mečij su
kakčiai. Jo šeimininkas nuo

REIKALINGI DARBININKAI

HELP MANTED — VYRAI

— Žinai, Petronėle, as__ a ..... . . .. . Buk pats su ia laimingas,tamstos liūdesį atjaučiu la-Į . : . .. *
biau, negu kas kitas. Mat,1
prieš du metus, aš taip pat
palaidojau savo 1 no pas Petronįę Butkienę ,ke8nia Muziejaus aprašy
Del to pilnai suprantu, ką atnaujino vedybų dery. Imas, suminėti žymesnių pa- 

gyvenimo Sekm6s veikslų apibudinimai, valdo-
: kad praėjus trumpam lai- “‘vaizdai, pažymint ta 

Rodos, nieko nepaprasto, kuį Dutkienė turėjo jau ProSa» kad “vieni jų iškėlė, 
nes kaimynui taip ir priva- jUOzo Meilučio pavardę.
lu užjausti kaimyną. Jis Juozas Meilutis bwo ge- 
taip gi pasisiūlė našlę nu- ras vyras, bet darbe dirbti 
vežti savo automobiliu į nemėgo. Mėgiamiausias jo 
kapus. užsiėmimas buvo važinėti

Visiems buvo žinoma, automobiliu, kortomis iš
pinigų lošti ir ant arkliu
kų betinti.

reiškia netekti 
draugo.

kalbėjo SuktuCia j I pat įsikūrimo yra generolas 
gindamas laiko, nusiškubi^ Na6iu3- Toliau sekf ”mul‘Juozas Meilutis, negai-

PADĖKONĖ

Vertingas žmogus niekuo
met nežiūri išdidžiai į men
kesnius.

•PACKAUE DEI.IVERY HELPERS’ 
— reikalingi, švariai atrodančių, ir 
nuo 17 iki 25 metų amžiaus. Alga 
$22.00 | savaitę. Atsišaukite j se
kančias vietas: 8949 Schubert St.. 
1812 \Vinnemac Avė., ar 329 West 
18th St.

Mr. WlUcins

NAMAI — FARMOS
Kas ką turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naulą 
namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Su ixjm.sk is Company. 
Taipgi turime didelį pasirinkimą
nesnlų narnų. 
Jlmų:

ant lengvų Išmokė-

13 cottagial nuo 82.500 Ir aukšč.
18 bungalų nuo $4.700 Ir aukšč.
1$ 2-fletų nuo $6.600 Ir aukšč.
9 8-fletų nuo $9.500 Ir aukšč.
1$ 4-fletų nuo $18.500 tr aukšč.
t 8-fletų nuo $16.500 Ir aukšč.
7 10-fletų nuo $22.500 ir aukšč.
Taipgi turime visokių blznlavų na

mų. visokio didumo su visokiais biz
niais. Kam reikalinga gerų (armi), 
mažų arba didelių, galima pirkti 
arba mainyti. Su visata reikalais 
kreipkitės prie; —
CHARLES P. SUROMSKIS A CO.

6921 So. VVestern Avenue,
Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. liti

kad velionis Dulkus pri
klausė prie daugelio drau-. 
gijų. Liežuviai apskaičia
vo, kad jo apdrauda siekia

Laidojimo dieną, Meilu- ___
čio automobilis anksti ry
tą jau stovėjo ąrie grabo- 
įiaus koplyčios. Juozas

Praėjus mėnesiui ateina 
namo savininkas. Jis labai

Meilutis rūpestingai našlę 
nuvežė į kapus.

Parvažiuojant namo Mei
lutis Dutkienei pareiškė sa
vo širdies jausmus.

— Gaila man, bet lu Juo
zai jau pavėlavai. Antanas

mininką pareikšdamas, kad
, jau mėnuo pasibaigė. Prisi
minė, taip gi, kad ir buvu
sis šeimininkas, per pasku- u 
tinius du mėnesius, paliko 

| nemokėjęs nuomos.
Juozas Meilutis drąsiai 

aiškinosi, kad kaip tik su
mokės $5,000 įvairios drau
gijos ir apdraudos kompa-

Suktutis ant kapų jau pa- nijos, tada namo savinin- 
prašė mano rankos ir jam kui viskas pilnai bus apmo- 
pasižadėjau, — su pasidi- keta. Namo savininkas, 
džiąvimu pareiškė Dutkie-1 be didelio užsispyrimo, iš- 
nė. ėjo.

Išgirdęs tai Juozas Mei- Juozo žmonos sesuo, kuri 
u •' is ėmė naudoti 'ūsus sa-1 gyveno pas juos, iš to pa
vo oratoriuškus gabumus, sikalbėjimo saldžiai pradė-
kaip sakant, niekinti Anfa- 
:ą Suktutį.

- Tas tinginys, apgavi
te, užlindo <nati us akių, 
kaip aš buvau nusisukęs’ 
Tu, širdelę, jį vedus, badu 
mirsi. Jis mažai uždirba, 
nieko neturi, net nei auto
mobilio.

— Tiesa, automobilio jis 
neturi, gatvėkariais atva-

A. a. Dominlko Strtplnio moteris, 
Petronėlė ir velionio seserys dėkoja vi
siems dalyviams laidotuvėse ir aukoto
jams šv. Mišių. Padėkos žodžius reiškia 
gerb. kun. Pran. Virmauskui už baž
nytinį patarnavimą., taipgi kun M. J. 
Urbonui už šv. Mišių auką. Andrejauskų, 
Strazdauskų. Rimų. Žilinskų ir Staškų 
šeimoms dėkoja už aukas ir už pasku
tinį patarnavimą. Taipgi dėkojame kun. 
J. Skripkai už atlaikytas šv. Mišias ir 
Šv. Pranciškaus seserims už maldas ir 
dalyvavimą laidotuvėse.

A. a. Domininkas Stripinis apleido 
šį pasaulį lapkričio 1 d., 1941 m.. Bos
ton, Mass. Netikėtai mirė — buvo už
muštas traukinio.

Paliko nuliūdime: žmoną Petronėlę (Augustaičiutė): Ame
rikoje tris seseres — Oną Andrejauskienę ir švogerį Kazimierą. 
Jievą Strazdauskienę ir švogerį Antaną ir šeimą, ir Sės. M. Zitą, 
Šv. Pranciškaus Vienuolyne. Lietuvoje paliko penkius brolius — 
Vincentą, Pranciškų, Kazimierą. Juozapą ir jų šeimas ir Antaną, 
ir vieną seserį Petronėlę. Brazilijoje paliko vieną brolį — Syl- 
vestrą ir jo šeimą.

Velionis buvo kilęs iš Ilakių parapijos, Stripinių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 27 metus. Po pamaldų Šv. Petro bažnyčioje, So. 

Bostone, buvo palaidotas Kalvarijos kapinėse.

Brangus mūsų vyreli ir broleli, ilsėkis ramiai šios svetimos 
šalelės šaltoje žemelėje ir mes tavęs neužmiršim kol gyvi būsime.

Vyrai, Moterys, Virš 40 
M., Nebūkit Silpni, Seni

Jauskitės smarkūs, švieži, ir daug 
Jaunesni. Vartokite Osterex. Jame 
yra bendri stlprylal. žadintojai, kurie 
dažnai reikalingi po 40 m., kūnams 
stingantlems geležies, kalkių, fosfo
ro, lodo. Vitamino BĮ. 73 metų am
žiaus daktaras rašo: "Tas labai pa
tarnavo mano pacientams. Aš pats 
jį vartojau. Pasekmės puikios." Spe
cialia supažindinantis klek iš Oste- 
rex, 35c vertės, dabar tik 25c. Pra
dėk Jaustis smarkesnis ir jaunėsią 
nuo šios pat dienos. Parsiduoda 
visose gerose vaistinėse.

(No. 484.)

TT. Marijonu misijos
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. — 
Norwood, Mass., Šv. Jurgio 
parap. bažnyčioje — kun. 
Juozas Vaškas, M.I.C.

HELP WANTEI>
ADVERTISEMENT DEPARTMENT 

137 No. Inu r Ik >rn Street 
Tel.; RANdnipli 04H8—0480

ARCHER HETGHTS — GERA 
PROGA

GERAM VYRUI kuris nori užsidirb
ti ekstra pinigų — štai gera proga 
išmokti agentavlmo darbą, pardavi- , 
nėjant laikraščius ir t. t. Pageldau- Į 
jamas toks kuris yra gerai susipa
žinęs su lietuviais Archer Heights 
apylinke. Patyrimas nereikalingas. 
Atsišaukite telefonu: CANaI 8010, 
arba kreipkitės į raštinę —

2334 SO. OAKLEY AVENUE

ROSELANDE REIKALINGAS 
AGENTAS

Vyras, kuris turi gerą susipažinimą 
su Roselando lietuviais, turi gerą 
progą užsidirbti ekstra pinigų a- 
gentaujant gerai žinomam lietuvių 
laikraščiui. Darbas malonus, patyri
mas nereikalingas. Atsišaukite tele
fonu: CANaI 8010 arba kreipkitės J 
raštinę —

2X34 SO. OAKLEY AVĖ.

AGENTAS REIKALINGAS — 
VVEST PULLMAN’E 

Geras, teisingas vyras reikalingas a- 
gentavlmo darbui, pardavinėti laik
raščius ir t. t. VVest Pullman srity
je. Geras atlyginimas, malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu: CANaI 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo j raštinę;

2X34 SO. OAKLEY AVĖ.

PARSIDUODA 2-fletų “frąme" na
mas, 6 — 5 kambarių, kieto me
džio "trlmmlngs". Furnaso šiluma, 
mūrinis garadžius. Kreipkitės į — 

483S So. ARTESIAN AVĖ. 
(ant 1-mo aukšto)

REIKIA AGENTO — MORGAN 
PARKE

Proga užsidirbti ekstra pinigų agen- 
taujant plačiai žinomam lietuvių 
laikraščiui. Patyrimas nereikalingas. 
Atsišaukite telefonu: CANaI 8010. 
arba kreipkitės J raštinę:

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

f

jo juoktis. Ji ragino Mei
lutį per daug vilties nedėti 
į tuos $5,000, nes mirusis 
Dutkus dar foli prieš mir
tį “pamiršo” draugijoms 
apsimokėti. . Tuo tarpu 
parėjo ir jo žmona.

— Klausyk, širdelę, ar J 
tiesa ką ji man sako, kad į 
Dutkaus apdrauda buvo ne
apmokėta ? — susirūpinęs

žiavo į kapus. Bet jis I teiravosi Meilutis.
yra vertesnis vyras už ta
ve — drąsiai nulėmė našlė.

Tokiu pareiškuuu Juozas

— Juozuti, tikra tiesa. 
Mano buvęs vyras, nors 
buvo geras, darbštus žmo- i

Meilutis liko giliai užgau- gus, bet labai nerangus, 
tas. Tuojau aufomobilį kartais net apsileidęs. Nore 
sustabdė ir pareikalavo, | ir priklausė prie daugelio 
kad Dutkienė išliptų. I draugijų, bet pastaruoju

— Na, ką jau čia, Juo- laiku buvo neužsimokėjęs, 
zai, nebūk piemuo. Juk tu Juozas rūsčiai pradėjo iš- 
pažadėjai mane nuvežti į mėtinėti. ,
kapus ir parvežti. Aš ta- i — Aš tave vesti klastin- į. 
vęs neprašiau. Tu man gai buvau priverstas, suvi- 
pats pasisiūlei, o dabar liotas, apgautes!

Bet žmona pastatė savo 
ultimatumą.

— Juozai, tu pasiieškok

jau neišpildai savo pažado.
— aiškino susirūpinus Dut
kienė.

— Taip, aš • apsiėmiau darbo ir eik dirbt!
tamstą nuvežti ir parvežti, Ką, man dirbt?! — ro- 
bet kaipo Petro Dutkaus dos, Juozas tą žodį išgirdo 
našlę. Aš negaliu tavęs pirmą kartą savo gyveni- 
vežti, kaipo Antano Suktu- me. Tuojau susirinko, kas 
čio busimą žmoną, — nenu- jam priklausė, susidėjo į 
siledsdamas kirtosi Juozas auomobilį ir išvažiavo. 
Meilutis. Į Apsistojo netolimoje vie-

Dar pasikeitus keliems toj. Sužinojus apie gyve- 
sakiniams, Juozas Meilutis nimo vietą jo žmona nuėjo
parvežė Dutkienę į namus.

Bet kaip viskas pasauly 
mainos, taip ir šiame keis-

pas advokatą. Juozas pa
šauktas į teismą už žmo
nos neužlaikymą. Įvyko

tame “meilės” trikampy | teismas ir teisėjas įsakė 
įvyko atmaina. . Juozui grįžti pas žmoną,

Po kelių dienų pas Juozą susiieškoti darbo ir dirbti. 
Meilufį atvyko Antanas Kitaip bus triubelio. 
Suktutis, ne tuščiomis, bet Nors ir nepatenkintes, 
su pasiūlymu. bet Juozas ir po šiai dienai

— Žinai, mielas draugu- pildo teisėjo įsakymą, 
ži, nežinojau, kad pats bu- Viktoras Balanda

Jei pabudo siela, jei ver
žias laisvėn, nemigdyk jos 
prievarta, bet klausyk jos 
balso. M. Gorkyj

AR IEŠKOTE DARBO? 
Jeigu taip, — 

Skaitykite “Draugo” 
‘Help Wanted’ Skelbimus.

AGENTAUTI GERA PROGA — 
TOVVN OF LAKE

Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su 
lietuviais Town of Lake krašte, yra 
reikalingas agentautl gerai žinomam 
lietuvių laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigų. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN
aI 8010 arba kreipkitės J raštinę:

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

PARSIDUODA GERAS BARGF.NAS 
SAVININKAS APLEIDŽIA MIESTĄ. 
Veikite greitai. Nepaprasta pirkimo 
proga. 11/, aukšto mūrinis namas, 
5 kambariai ir “sun porch” apa
čioje, 4 kambariai ir "enclosed 
porch” viršuje, šildomas gazu — 
karšto oro šiluma. “Cold shower" 
maudyklė belsmente. Naujas Crane 
automatiškas karšto vandens šildy
tuvas. 2 karams Trame” garadžius. 
Kaina tiktai $3,750. Kreipkitės prie

HOFFMANN REAI.TY 
Phosie: Englewoo<l 7291

(įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT 

CO.
MENIŠKI — VERTINGI 

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

Ši firma virš 50 m. tos pačios 
šeimynos rankose!

PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ — 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

KREIPKITftS I

LIETUVĮ VICE PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA: i REZIDENCIJA:

4535 W. Washington Blvd.' 5919 South Troy St.
Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298

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

GARY. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė. ,————y

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENISKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

A. A.

JOSEPHINE
ZALECKIENE

(po tėvais StanklūDė)

Mirė lapkr. 30 d., 1941 m., 
7:15 vai. vak., sulaukus 2 3 m. 
amžiaus.

Gimus Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Justiną; sūnų Justiną; 
motiną Alice Augaitienę ir po- 
tėv) Kazimierą; brolį Stanislo
vą; pusbrolį Robert; dėdę Vin
centą Stankų ir jo Seimą; krik
što tėvą Aleksandrą Zakarą ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lachavvicz 
koplyčioje. 2314 VVest 23rd PI.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ni, gruodžio 4 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Antano parap. bažnyčią. Ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę; Vynas, Sūnus Mo
tina, PotJėvls, Brolis, Pusbrolis, 
Dėdė Ir Giminės.

Lald. direktoriai lachavvicz 
Ir Sūnal, tel. CANaI 2515.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4606-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
Tel. YARDS 1741-1742

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 
TeL LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytala 
lt Stoties WHIP (1520), su P. Aaltimleru.

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

1. J. ZOLP
1640 VVest 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

J. LIULEVICIUS 
4848 S. Callfornia Avė. 

Tel. LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenne 

Tel. GROvehiU 0142

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lltnanlca Avenne 

Tel. YARda 4908

S. P. MAŽEIKA
8319 Lltnanlca Avenne 
Tel. YARds 1138-1139

LACHAVVICZ IR SCNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

ixjm.sk


1
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Nekalto Prasidėjimo 

'^Paneles Sv. šventė
Brighton Park. — Kiek

viena diena yra pašvęsta 
garbei kokio nors šventojo 
Prie krikšto katalikai tėvai 
nori. kad jų vaikams būtų 
duotas kokio nors šventojo 
vardas, kad augdamas tu
rėtų progą sekti to šventojo 
gyvenimą. Tokiu būdu tėvai 
išrenka savo kūdikiui glo
bėją. Atėjus globėjo šventei 
dažnai yra pagerbiamas ir 
žmogus, nešiojantis globėjo 
vardą. Toje dienoje susiren-j 
ka jo giminės, pažįstami, 
draugai, teikia dovanėles ir 
reiškia savo linkėjimus. Men 
kos naudos būtų tos dova
nėlės, betikslūs būtų sveiki
nimai, jei žmogus toje die- 

k . noje neprisimintų to, kurio 
globai jis yra pavestas. Kiek 
vienam žmogui, nešiojan
čiam kokio nors šventojo 
vardą, reikalinga gerai su
sipažinti su gyvenimu, pri
sižiūrėdamas ir savo gyve- 

-4 nimą galėtų taikinti. Taip 
darydamas gali tikėtis už
mokesčio ir garbės, kurias 
savo laiku apturėjo nuo Die
vo jo globėjas.

Gruodžio 8 d. viso pasau
lio katalikai švęs Nekalto 
Prasidėjimo Panelės šv. 
šventę. Švęsime ir mes, bet 
ši šventė mums yra didelės 
svarbos, nes mūsų bažnyčia, 
mūsų parapija yra pavesta

bus duodamas dovanų. Šiaip 
jau perkant kainuos 25c.

Gruodžio 1 d. prasidėjo 
rinkimas kalėdinių su Nau
jais Metais sveikinimų. Vie
nas pirmųjų biznierių tokį 
sveikinimą pridavęs yra sa
vininkas didelės gazolino 
stoties ir taisymo automo
bilių Petras Dargis, Califor
nia ir 47th St. Manoma, kad 
jo pavyzdį paseks ir kiti 
biznieriai ir nesivėlins pri
duoti “Draugo” ofisui patys 
arba per agentus.

Novena jaunimui
West Side. — šeštadienio 

vakarą, lapkričio 29 d., Auš
ros Vartų parapijos bažny
čioje prasidėjo novena prie 
Pan. Švenč. Nekalto Prasi
dėjimo. Novena yra skiria 
ma parapijos jaunimo nau 
dai, nes pamokslai ir pa 
maldos yra anglų kalba. No
veną laiko jaunaš Marijonų 
misijonierius, kun. Antanas 
Ignotas, MIC.

Novenos pamaldos įvyks 
kiekvieną vakarą šią savai
tę ir pasibaigs sekmadienį, 
gruodžio 7 d. Pamaldos pra
sideda 7:30 vai. vakare.

Aušros Vartų parapijos 
jaunimas nuoširdžiai kvie
čiamas naudotis šia gražia 
proga. X

Padėka
ARD 2 skyriaus “bunco 

Nekalto Prasidėjimo Pane-1 party„ lapkričio 23 d., buvc 
lės Šv. globai, o mes, būda-i ,pbmin!r:,

mi jos'dvasiškais vaikėHais 
ir norėdami tokiais pasilik
ti, turime tą šventę sutikti 
iškilmingai.

Mūsų reikalas yra tinka
mai prie to prisirengti. Nors 
ką tik užsibaigė misijos, bet 
tinkamam sutikimui bran
gios šventės gruodžio 5 d. 
prasidės trijų dienų rekolek
cijos. Rytais ir vakarais bus 
klausomos išpažintys, sako
mi pamokslai ir laikomos į- 
spūdingos pamaldos. Reko
lekcijose dalyvausime visi 
sykiu — vyrai ir moterys, 
vaikinai ir mergaitės, taipgi 
ir vaikučiai.

Kun. A. Briškr

Ątsilaųkė .daug 
žmonių ir iš kitų kolonijų. 
Tai dėka rengimo komisi
jos: pirm. Onos Kazlauskai
tės ir Giržaitienės ir jų pa- 
gelbininkių Rudminienės ir 
Vaicekauskienės darbštu
mui. Komisija nuoširdžiai 
dėkoja visoms aukotojoms 
ir visiems, kurie prisidėjo 
prie šio darbo.

t<

Po misijų

Šia proga norim padėko
ti prel. M. Krušui už davi
mą salės ir kun. J. Pruns- 
kiui už atsilankymą į mūsų 
sūnaus išleistuves (sykiu ir 
gimtadienio paminėjimą).
Dėkui P. ir V. Bukauskams 
už pasidarbavimą, taipgi se
sutei ir švogeriui Kariaus- 
kams. Negana, kad svečius
linksmino muzika ir vaišino,: siklausyti

DfiL STREIKO NETEKO GINKLŲ KONTRAKTO

Mažosios Chicagos firmos prezidentas R. F. Lammert 
apžiūri savo fabriką, kurs uždaromas. Firma turėjo 
vyriausybės kontraktą gaminti bombų dalis. Sustrei
kavo mašinistai ir darbas nutrauktas. Tada vyriausy
bė kontraktą atsiėmė ir pavedė kitai firmai.

bet dar ir sūnų apdovanojo. 
Dėkui šeimininkėms Jackie- 
nei ir Ežerskienei, patar
nautojoms Okoniūtei, Ežers
kienei, taip pat Ežerskiui ir 
Uksui.

Trūksta mums žodžių dė
kingumui pareikšti visiems 
prieteliams iš arti ir toli, 
kurie atsilankė į šį paren
gimą. Didelis ačiū taip pat 
žemaičių chorui, kurio dai
nos visus palinksmino.

Antanas ir Antanina
‘ ‘ Vaišvilai,

1106 E. Marąuette Avė.

RadiIO
DRAMOS, JUOKAI, 
DAINOS, MUZIKA, 
ĮVAIRENYBES IR T.T.

Peoples krautuvė kviečia 
radio klausytojus užsistaty- 
ti savo radio šiandie, 7 va-

Brighton Park. — Po mi
sijų katalikiškos spaudos 
platinimas bus tęsiamas.
Bus dedama pastangų, kad 
kiekviena katalikiška šeima 
savo namuose turėtų katali 
kišką laikraštį. Visoj para
pijoj užrašinėjami “Drau
gas” ir “Laivas”.

Šiomis dienomis Brighton 
Park veikėjai turėjo pasita
rimą, kaip sėkmingiau ko
lonijoj išplatinti katalikiš
ką spaudą: laikraščius ir 
knygas. Pastebėta, kad ku
rios šeimynos neturi kata
likiško laikraščio skaito ir 
prenumeruoja priešingus ti
kėjimui, Bažnyčiai, laikraš
čius. Tas nesuderinama su 
kataliko gyvenimu.

Taipgi kiekvienas katali
kų namas turi papuošti sie
nas “Draugo” kalendorium, <"t>rau»a." Acme telephoto)

kuris 1942 metams bus la- Sam Boothe, Navy back, plunges through Army line for 4-yard gain as 98,000 fans 
bai gražus. Užsimokėjusiems in Philadelphia’s Municipal stadium watched the Middies beat the Cadeta, 14 to 6, 
už metus $6.00, kalendorius I in the annual Service school classic.

Pavyko nutverti 
vienu plėšiku

Sekmadienio vakarą du

Susirinkimai
Bridgeport. — ARD 2-ro 

skyriaus svarbus priešmeti.
plėšikai įėjo į taverną, 2025 , nis susirinkimas įvyks gruo

džio 5 d. parapijos mokyk
los kambaryje, po pamaldų. 
Šiam sus-me bus valdybos 
rinkimas 1942 m. Visos na 
rėš prašomos dalyvauti.

Cindra

Laflin gt., ir pranešė savo Į 
tikslą. Viduj buvę 6 vy
rai žaibo greičiu vieną plė
šiką parbloškė, o ki^am pa
sisekė pabėgti.

Nutvertas plėšikas yra 
Louis Milkovich, 32 m. 
amž.

West Side. — ARD 10 sky 
riaus metinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 3 d., 8 va
landą vak., mokyklos kam 
baryje. Susirinkimas svar
bus. Prašau visas nares at
silankyti.

Pirm. E. C. Jurkštienė

ne.
Meilė — pergalės karalie

Parvyko atostogoms 
ir mirė

Iš Camp Grant parvyko
Chicagon atostogoms draf- 
tininkas kareivis Joseph 
Pokorny, 24 m. amž., ir 
staiga mirė. Širdies liga jį 
parbloškė.

Uraugua" Acme telephoxo> | metinis balius Lietuvių Au
ditorium. Išrinkta rengimo 
komisija iš Jono Juozaičio, 
Jono Stankovičiaus ir S. Stul 
pino. J.

Iš Politikos Lauko
Lietuviui reikalauja 
antros vietos
demokratu surašė

*
Pereitą antradienį įvy iru

siam Cook County apskr. 
Lietuvių Demokratų Lygos 
atstovų posėdyje, kuriame 
dalyvavo atstovai iš 18-kos 
klubų, padaryta sekantieji
nutarimai;. ..

/ *
1) Indorsuoti dabartinį 

lietuvį municipal teismo tei
sėją Joną T. Zūrį antram 
terminui.

2) Reikalauti antros vie
tos lietuviams demokratų 
partijos tikiete ateinančiuo
se rinkimuose.

3) Pradėti organizuoti 
smarkią kampaniją ir ragin
ti kuo daugiausiai lietuvių

Finansai Ir Paskolos 
FINANCE AND LOANS

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGICIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimala

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

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

TURTAS VTRS tt.1OO.OOO.

TURTAS VIRŠ .. $6,500.000
APART APSAUGOS, TURIME <K r r n HM 
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ.....................$OOU,uUU

Nėra Saugesnės Vietos I)C1 Taupymo Pinigu 
MES MOKAME Q% ANT PADĖTŲ PINIGŲ

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

LOAN ASSOClATIONof Ciic*g» 
JUSTIN MACKIEWICH, Frea.

4192 Archer Avenue 
VIRginia Ilki

J?

f

WHQLESALE
FURNITURE

BROKER
MINIMO ROOM SETO — l'AK 
IOR SETO — RF.ItROOM SETS 
— RŪGS — KADIOS — RE 
TRIGERATORS — WASHFRS — 

MANUEbS — STOVĖS.
■MI sationallj *it»>-rtlae<J Itema

landą vakare ir pasiklausy- j prisidėti prie politikos vei- 
ti gražios programos iš sto- kimo.
ties WGES. Programa bus Iš raportų, komisija išda- 
įvairi ir įdomi: dainos, mu- vė buvusio pikniko sąskai- 
zika, juokai, drama ir kito- tą. Pasirodė, kad piknikas 
kie įvairumai. Be to, bus pasisekė: pelno liko virš 
pranešta, kur ir kaip sek- $300.00. Nutarta ateinantį 
mingiausiai atlikti Kalėdų metą vėl rengti pikniką tam 
“shopping.” Malonėkite pa- pat darže.

Rep. XXX Velykų sekmadienį įvykę

UNITED 
STATES 
SAVINGS 
BONDS

AND STAMPS

AMERICA ON GCZARDI <
Above ia a reproduction of tha 

Treasury Department’. Defense 
SavingB Poeter, ahowing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed sculptor 
Daniel Cheeter French. Defense 
Bonds and Stamps, oi sale at your 
bank or post offlce, are a vital part 
M Amsnca’g dafense preparauona.

tf

AL£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRhSENTATIVt

634-3 So. VVestern Avent
Telefonas REPUBUC 6051

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

NAVY SCUTTLES ARMV IN ANNUAL FOOTBALL CLASSIC
WOLK STIJDIO

. 1945 Wtst 35* Street 1

M06T • >
MODfiRN’

C0MPLETF. , . r 

ADVANCED PHOTOGKAPHY 

I.OWKHT PORU IRI. E PRK K.S 

PHONE LAPAYETTE MIS

tris? *

AR LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI? 

Kreipkitės prie

Charles Yushas
Lietuvis Kontraktorius 

Ir Karpenterys

Nesenai sugrįžęs iš Eilwod, III 
valdžios darbų — dabar užsiims 

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

Tel. Canal 5014

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
T*41 IPYI/ITP Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpea-
I T 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
SK%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MOŠŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nennskriaudžlant Net 
Vieno Klljentol

Keistuto Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė ištaiga.

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

3236 So. Halsted St. Chicago, I1L
Jo«. M. Mozeris, Sec’y.

SS

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

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IMRGLTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vlenintėlia ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! —

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

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehilI 2242
oefootf

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pask
sddmę Jūsų biznyje arba profesijoje.

1
1



ART11942 METAI; PRASIDEDA 
POLITINIS BRUZDĖJIMAS ILLINOISE

Angliška spauda prane-. liai atsidavusius kandida

Antradienis, gruoa. 2, 1&41

nijos veikėja ir didelė rėmė- do narys, garbės ir amžinas

ša, kad Chicagoj ir Illinois 
valstybėje prasideda politi
nis bruzdėjimas. Netoli jau neištesi
Nauji Metai. O 1942 me
tais įvyks eilė svarbių rin
kimų. Visų tų. rinkimų 
priešakyje bus federalinių 
senatorių rinkimai. Balan
džio 14 dieną įvyks “pri-
mary” balsavimai pilie-
čiai skirs kandidatus iš 
abiejų partijų. Ta diena 
nepertoliausia, tod tuojau 
po Naujų Mefy'i politinė 
kampanija smarkiau ims 
kunkuliuoti.

Kol kas dar nėra žinoma, 
ar Cook apskrities proku
roras Courtney išeis su 
savo kandidatūra senatan 
iš demokratų partijos. Bet 
žinoma, kad net pačiam 
Washingtone jau reiškia- 
mas pageidavimas iš Illi- 
noiso valstybės turėti abu
du senatorius demokratus. 
Tenai reiškiama daug ne
pasitenkinimo šiandieniniu 
senatorium Brooks, respu
blikonų. Jis nėra palankus 
šalies administracijos
sistatymui užsienio klausi
mais. Tad būtų geistina 
sulaukti rėmėjų senatorių. įžanga

Žinoma, “primary” bai- nemokama. šiaip asme- 
savimai neišpręs šio klausi- j nims — 75 centai prie du
rno, nes abi partijos pasi- 
skirs kandidafus. Galuti 
nis sprendimas įvyks tik 
lapkričio mėnesį. Bet nuc 
“primary” pareis, kuri 
partija tikėsis laimėjimo. 
Laimės ta partija, kuri tu 
rėš energingus, žmonių va

REZERVUOKITE 

Sausio 18, 1942 

DIENRAŠČIO

11 DRAUGO"
KONCERTUI

SOKOL SALĖJ
2345 S. Kedzie Avė.

“THAT LITTLE CAME” Inter
-nat’lC*rtoo»C«., N.T.—By B. Llflk I

tos, bet ne tokius, kurie 
daug žada, bet žadėjimų

kad ir 
grupės 

apskrity 
padirbėti 
Lietuvių

Reikia tikėtis, 
lietuvių politinės 
Chicagoj ir Cook 
subrus smarkiau 
politinėje drvoje.
laimėjimai politikoje pri
klauso nuo jų vienybės — 
vieningo veikimo. Lietuviai 
piliečiai turi remti kiekvie
ną lietuvį statomą kandida
tą, nežiūrim? to, ar tas kan
didatas būtų demokratas, 
ar respublikonas.

The Charles Carroll 
Foram of Chicago

The Charles Carroll Fo
ram of Chicago (Ine.) su
sirinkime šio graudžio 7 d., 
sekmadienį, Palmer House 
(Grand Bali Room) Henry 
C. Wolf skaitys paskaitą. 
Tema “Abu Ašies Gala;” 
(Both Ends of the Axis), 
Wolf yra “The German Oc- 
topus” autorius ir Tolimų

nu jų Rytų reikalų žinovas.
Paskaitos pradžia 3:30

P. M. 
Forumo nariams

rų-

Kroatai turi būti 
lojalūs Amerikai

Kroatų draugijų susirin
kime Sherman viešbutyje 
kalbėjo dr. Ivan Subasic, 
tremtinės krotų vyriausy 
bės gubernatorius. Jis ragi
no Amerikos kroatus būti 
ištikimais šios šalies vy
riausybei.

Tastas automobilio 
primuštas

Leo Wegnuski, 36 m. 
amž., 2418 W. 25 gt., ras
tas automobilio suvažinėtas 
ir paliktos 8800 So. Asb- 
and avė. priešakyje. Jis 
mirė St. George ligoninėje.

DRAUGAS

Ryšium su International Live Stock paroda Chicagoj šiems keturiems 4 71 klubo 
(jaunuoliams pripažinti prizai už jų pasižymėjimus. Iš kairės pusės: Orio E. Ruppert, 
*20 m., iš Nokomis, III.; Beth Gili, 17 m., iš Nesbitt, Miss.; Margery Habluetzel, 19 m., 
iš St. Joseph, Mo., ir Wayne Thorndyke. 17 m. amž., iš Lambert, Okla.

Prezidento žmona 
Chicagoj

Vakar Chicagoj lankėsi 
ponia Roosevelt, prezidento 
žmona, ir New Yorko mie
sto mayoras La Guardia. 
Jie abu yra Office of Civi
lian Defense direktoriai. 
Kalbėjo 14 valstybių guber
natorių ir kitų pareigūnų 
konferencijoje Palmer Hou 
se.

Išginklavo plėšiką, 
bet tas pabėgo

Kaukuotas ir ginkluotas 
plėšikas užpuolė valgomųjų 
produktų krautuvę, 1128 
W. 20 gat. Krautuvės savi
ninkas John Marchiandi, 5E 
m .amž., metėsi prieš pikta
darį, atėmė revolverį ir 
kartą šovė. Po to plėšikas 
užatakavo krautuvininką, ai 
siėmė revolverį ir pabėgo.

Krautuvininkas policija: 
aiškino, kad, matyt, revol 
veris buvo užtaisytas pat 
ronais be kulkų, jei jam 
nevyko piktadario perša u 
ti ir tas be šūvių neatsakęs 
pabėgo.

Lietuvių didvyriškas pa 
siryžimas, ištvermė, valia, 
dvasios pakilimas, karžygiš 
kas pasiaukojimas gražins 
Lietuvai laisvę.

mu

X Aleksandra Pukelienė, 
žymi Marąuette Park kolo-

X Vestsaidiečių neskait
lingas būrelis praeitą sek
madienį, susirinkęs pasikLau 
syti kun. K. Barausko ir dr. 
P. Vileišio kalbų apie Lietu
vos ir tremtinių būklę, aukų 
tremtiniams sušelpti sudėjo 
$31.92. Be to už $4.80 išpir
ko kun. K. Barausko knygu
čių “Bolševizmo siaubas Lie 
tuvoje.”

X Teklė Šimaitienė pla
čiai žinoma Bridgeporto dar 
buotoja, pastaruoju laiku 
buvo sunkiai sunegalėjusi. 
Jos skaitlingos ir nuošir
džios draugės ją dažnai lan
kydavo. Dabar jau tiek su
stiprėjo, kad jau gali ateiti 
į bažnyčią.

X Petras Končius, Šv. J.ur 
gio parap. choro narys ir 
CYO sekretorius, buvo pa
šauktas į kariuomenę ir dak
tarų pripažintas tinkamu.i
Bet kadangi jis turi užlai
kyti motiną, tai tikisi būti 
paliuosuotas.

X Kun. K. Barauskas pra
eitą sekmadienį turėjo ma
lonumo būti savo krašto — 
ramygaliečių gyv. Chicagoj, 
tarpe. Jie surengė jo naudai 
“bunco” pramogą. Dalyvavo 
nemažai ir šiaip veikėjų.

X Pranas Balčiūnas, sū
nus žinomų West Side gy
ventojų ir veikėjų, tapo pa
liuosuotas iš Dėdės Šame 
kariuomenės. Jis yra baigęs 
Marianapolio kolegiją.

TRANSPARENT
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MONEY-MCK BUMANTEE
Fluorescent TEETH
DENTAL PLATĖS $Q50

»• trte- Mų. 
D*ntq ą, •

(jJ&Sįjb
ATRAKOA> Reikalaukit. tik
tai tikrų "Flt-ltlt. Dantų 

Plotv.a—tikini min) 
padarytas — dėl gra
lio* Itvaladoa Ir ra
mumo aavo parimtų.

PATAISYMAI — 1 dlmoa pati 
Man padaroma "D.nturaa" <av, |apau- 
dan Ir uteakymu* nuo — tiktai Illinola 
raglatruotų Ir tnlaėtų Dantistų, ku- 

- riama maa ff.lddtlame patar
nauti. •

lDEHT*LUB??’2Pte
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i. <7«h sTRirr 
b!420 W. 2<th STRIKT 
b4SU IRVIN9PM.RO. 
Ursi broadway 
►202 S. STATI ST

ja, jau daugiau pora mėne
sių, kaip tebeserga. Ištikrų
jų, gaila darbuotojos, kuri 
šiuo laiku taip reikalinga; 
nemažai jinai įvairių nelai
mių pergyveno, bet turi vil
tį Dievuje, kad pasveiks.

X Matas Ališauskas, bul- 
variškis, žinomos veikėjos, 
Sofijos Ališauskienės vyras, 
mėgino nepasiduoti ligai, ir 
per porą mėnesių dirbinėjo, 
štai šiomis dienomis galuti
nai parbloškė taip, kad tu
rėjo atgulti į lovą. M. ir S. 
Ališauskai yra žymūs kata
likiškos spaudos rėmėjai ir 
nuolatiniai “Draugo” ir ‘Lai
vo’ skaitytojai.

X Juozas Zubavičius, bul- 
variškis, po automobilio ne
laimės. dar vis tebeserga. 
Padėtis rimta. J. Zubavičius 
yra “Draugo

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 
ir PERKA! Kame tai priežastis? Atsakymą į tai galima žodžiu išreikšti — 
GARSINIMAS !

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

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 “DRAUGAS”
Visų lietuvių yra gerai žinomas ir tūkstančių atydžiai 
skaitomas. .

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

NELAUKITE ILGIAU, BET —

GARSINKITES DABAR! —

LAIKAS TIKRAI BRANGUS!!

“DRAUGO” Skelbimų Skyrius dabar yra pilnai prisirengęs Jums patar
nauti — su garsinimo patarimais — medžiaga — ir 1.1. 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: CANal 8010 ar 8011. Arba rašykite ar.as
meniškai atsilankykite į mūsų raštinę. r • -

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

narys veik visų lietuviškų 
vienuolynų, Labdarių Są gos 
ir Šv. Antano parapijos, Ci
cero j. Duok Dieve jam svei
katos.

X Kazimieras Dausinas, 
3229 So. Lituanica Avė., šią 
savaitę išvyks į Dėdės Ša
mo armiją. Lapkr. 29 d. jo 
draugai ir draugės buvo su
rengę šaunias išleistuves. 
Jaunas kareivis yra CYO na 
rys. Jis palieka savo moti
nėlę Karoliną ir keturias se
sutes — Palmyrą, Sofiją, 
Joaną ir Šarlotę. K. Dausi- 
nienė yra pasižymėjusi dar
buotoja. Per daug metų pir
mininkavo ir dabar tebepir- 
mininkauja Šv. Petronėlės 
dr-jai ir yra Šv. Jurgio par. 
moterų choro narė.

Nešvariems viskas atrodo 
Mašinų Fon- nešvaru.
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