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the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”
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esi ašies laivai nuskandinti
I /

U. S. prarado penkis transportus 
Siaurinės Afrikos pakrantėse

Britanija gi neteko dešimts 
laivų ir vieno lėktuvnešio

LONDONAS, gr. 3.—Bri
tų admiralitetas paskelbė, 
kad britų karo laivai Vidur
žemio jūroje, tarp Tunisijos 
ir Sicilijos, užtiko plaukian
tį Tunisijos link ašies kon
vojų ir nuskandino šešis 
ašies laivus. Tarp nuskandin 
tųjų yra du naikintuvai.

Spėjama, kad tais laivais 
Tunisijon buvo siunčiama 
daugiau ašies kariuomenės 
ir karo medžiaga.

puojant Šiaurinę Afriką J. 
A. Valstybės prarado penkis 
transportus, kuriuos priešas 
sutorpedavo.

Be to, kiti trys transpor
tai, vienas naikintuvas ir 
vienas tankeris sugadinta.

Anot laivyno departamen
to, nuostoliai yra maži.

LONDONAS, gr. 3.—Ad 
miralitetas praneša, kadoku

Taip pat pranešta, kad są-t puojant šiaurinę Afriką bri-

jungininkai Tunisijoje pasi
rengę užduoti galutiną smū
gį ašiai Bizerte ir Tunis ba
zėse.

. J **

VVASHINGTON, gr. 3. — 
Laivyno departamentas šian 
dien iškėlė aikštėn, kad oku-

Aiperikos lakūnams 
Tunisijoje arabai

- •* M-
daug kuo padeda

SU SĄJUNGINI N K AIS 
Tunisijoje, gr. 3.—Amerikie
čiai lakūnai, kurie koope
ruoja su sąjungininkų saus- 
žemio jėgomis, iki šiolai ne
prarado nė vieno savo skri-

tai neteko vieno lėktuvnešio 
ir 10 kitų nedidelių karo lai
vų.

Admiralitetas pareiš kia, 
kad nuostoliai yra maži pa
lyginus su tokiu dideliu už
simojimu, kai kad prancūzų 
Afrikos okupacija.

Areštavimai ryšium su 
prancūzu laivyno 
nuskandini™

BERNAS, Šveicarija, gr. 
3.—žiniomis iš Vichy, Ha- 
vas prancūzų oficialių žinių 
agentūros štabo keletas vy
riausiųjų narių areštuota už 
tai, kad jie padavė pasauliui 
žinių apie prancūzų karo 

Toulono

UŽPILDO DRAFTO KLAUSIMUS

diko. Taip yra dėka ara
bams, kurie mielai teikia rei laivų sunaikinimą 
kiamą pagalbą lakūnams. J prieplaukoje.

Arabai ir beduinai, pasi- | Vokiečiai pasijuto ypač 
rodo, nepaprastai draugingi

Acnih taiapnotnj

Albert H. Seifert, 18 m., iš Pittsburgh, Pa., kuris turi 
4 pėdas ir 5 colius aukščio ir sveria 70 svarų, užpildo draf
to klausimus, šiam vyrukui nėrą taip lengva užpildyti 
drafto klausimai, todėl jam padeda oficiėris ?. J. Kelly.

Sniego pūgos siaučia Rusijos fronte, 
bet ofensyvą toliau vykdoma -

Maskvos fronte kasdien apie 
vienas tūkstantis nacių žūsta*

Sekretorius Eden kalba 
apie pokarinę tvarką

LONDONAS, gr. 3.—Bri- 
tų vyriausybės užsienio rei
kalų sekretorius Anthony 
Eden Vakar kalDėdamas par 
lamento atstovų rūmuose 
pareiškė, kad po karo taikai 
išlaikyti ’ pasaulyje turės 
veikti organizuota galinga 
ginkluotoji jėga, sudaryta 
iš britų, amerikiečių ir Ru
sijos valdinių. Sakė, kad šios 
trys valstybės darbuosis pa
sauly išlaikyti pastovią tai
ką, kad jokiai agresijai ne
būtų vietos.

Kaip karo metu sąjungi
ninkai yra vieningi, sakė 
sekretorius Edenas, taip ir 
po karo bus tęsiama, reika
linga sąjunginių valstybių 
kooperacija.

Po karo, sakė Edenas, 
ypač bus suvaržytos Vokie
tija ir Japonija. Jis visai 
neminėjo Italijos. Jo many
mu, Italija jau netekusi jo
kios reikšmės šiame kare. O 
po karo ji bus visiškai ne
reikšminga.

didžiausia nelaimė

Sąjungininkai Įsigys Dakar bazę
prancūzų Vakarinėj Afrikoj

\ •

Šiuo klausimu Algiers vyksta 

sųjungininkų pasitarimas su Darlan

amerikiečiams. Jei kur pasi
taiko netikėtai dėl kokių 
nors priežasčių tarp arabų 
nusileisti, tie žmonės grei
tai susibėga ir lakūnams at
neša kiaušinių ir kitokio 
maisto ir rūpinasi, kad ame
rikiečiams neįvyktų kas 
nors bloga. Arabai su bedu
inais nuoširdžiai nurodo skri 
dikams, kur ir kokiomis vie
tomis pro kalnus amerikie
čiai gali grįžti prie savųjų, 
jei lėktuvai yra apdaužyti ir 
negalima jų pataisyti.

6 mėnesius ėmė 
palaužti Filipinus

TOKIJO (per radiją), gr. 
3.—Japonų vyriausybė pra
nešė, kad japonų kariuome
nei ėmė ilgiau kaip šešis 
mėnesius visiškai užkariauti 
Filipinų salas — išnaikinti 
ten amerikiečių ir filipinų 
kariuomenės grupes, kurios 
atkakliai gynėsi.

Japonų vyriausybė sako, 
kad. ten apie 2,000 amerikie- 
čių ir filipinų nelaisvėn pa
imta Japonams tekę nema
žai karo grobio ginklais ir 
karo medžiaga

įžeisti paduota žinia, kad 
Toulone prancūzai jų nepa
sitiko s.u “duona ir druska,” 
bet kaip tautos ir valstybės 
priešus.

Praneša, Lavalis 
yra Berlyne

BERNAS, Šveicarija, gr.
3.—Prancūzų “vyriausybės” 
premjeras Lavalis, anot ži
nių iš Milano, Italijos, išvy
kęs Berlynan, kur su nacių 
viršininkais tariasi dėl nau
jos prancūzų “vyriausybės” 
sudarymo.

Lavalis talkininkauja ašiai.
Jis pranešė, kad iš savano
rių prancūzų organizuojame 
legijonas (falansas) Afriko
je kovoti greta vokiečių ir 
italų prieš Amei iką ir Brita
niją.

Kolonijų imperija 
liksis kaip buvus

LONDONAS, gr. 3.—Au
toritetingai atsakydamas vi
siems kritikams lordas Oran 
borne lordų rūmuose pareiš
kė, kad britų kolonijų impe- kolonijos susilauks ramybės, 
rija ir po karo pasiliks taip j o gyventojai gerovės. Tuo 
kaip buvusi. Anot jo, visos! reikalu jau dabar dirbama.

MASKVA, gr. 3.—Didelės 
sniego pūgos siaučia Mask
vos vakaruose, kur rusai 
vykdo ofensyvą prieš vokie
čius.

Pranešta, kad prieš vokie
čius veikia rusų pačiužinin 
kų batalijonai, kurių karei
viai baltai-apsitaisę, kad ne-

BOSTON, Mass., gr. 3.— 
Cocoanut Grove klūbo gais
ro daugumas aukų vakar 
palaidota čia ir* įvairiuose 
aplinkiniuose miesteliuose.

žuvusiųjų skaičius vakar 
pasiekė 490 asmenų, iš ku
rių tik trys neatpažinta. Su
žeistųjų ligoninėse yra J.74 
asmenys. , .

Žinovai pripažįsta, kad di
džiausia gaisro nelaimė yra

LONDONAS, gr. 3. — Ži
niomis iš Šiaurinės Afrikos, 
Algiers vyksta pasitarimai, 
kad prancūzų valdomą Da
kar miestą ir prieplauką pa
duoti sąjungininkams, nes 
iki šioliai tenai dar vis vy
rauja žinomos Vichy vyriau
sybės pareigūnai, kurie ten

Sąjungininkėms reikia 
daugiau airportų 
Tunisijoje

LONDONAS, gr. 3.—Vie
tos karo autoritetai pareiš
kia, kad britai ir amerikie
čiai Tunisijoje jau turi pa
kankamą skaičių lėktuvų ten 
grumtis su ašies jėgomis. 
Bet yra per mažai airportų, 
iš kurių būtų galima lengvai 
daryti karines išvykas prieš 
ašį. Sako, karo vadovybė tu
rėtų tuo susirūpinti.

v •

Sako, Amerikai reikia 
Churchillio patrijotizmo

WASHINGTON, gr. 3. — 
Šen. Gerald P. Nye (resp. 
N. D.), prieš karą buvęs ne
palaužiamas priešintervenci- 
jonistas, didžiai įvertina 
Britanijos ministrą pirminin 
ką Churchillį, kurs andai pa
sisakė už Britanijos imperi
jos išlaikomybę.

Gen. Sikorski 
Washingtone

WASHINGTON, gr. 3. - 
Lenkų tremtinės vyriausy
bės Londone premjeras gen. 
Sikorski atvyko Amerikon 
ir lankėsi Baltuose Rūmuo
se, kur vakar prez. Roose
veltas jį priėmė.

Gen. Sikorski pranešė pre 
zidentui. kad lenkai visu 100 
nuošimčių kooperuoja su są
jungininkais.

Gen. Sikorski atvyko pa
sitarti su prezidentu apie 
Lenkijos atstatymą, kai ašis 
bus nugalėta ir pasibaigs šis 
karas. Tas lenkams fra svar 

blausia.

LONDONAS. - Tenka pa 
tirti, kad Vokietijos miestas 
Dusoeldorf britų lakūnų ata
komis visiškai išgriautas. 
Ten yra apie 190,000 bena
mių.

daug kuo būtų galima juos sukamosios durys, prie ku- ęhurehiliį
.tflkirtl nnn nnkln,,, rių daugiau kaip 300 VadlDa d“dzlU0JU britų pato
atskirti nuo siuego nuklotų 
laukų.

Anot sovietų, Maskvos va 
karuose kasdien žųsta apie 
po 1,000 vokiečių. Tas yra 
didelis vokiečiams minusas.

Čia turima žinių, kad Mas
kvos frontan Hitleris siun
čia atsarginę kariuomenę, 
kad nedavus rusams pa
laužti nacių pozicijas.

Stalingrado fronte vokie
čių jėgos suremtos iš dviejų 
šonų ir tikima kad korido
rius vokiečiams pasprukti 
greitai bus visiškai uždary
ta*.

* •»' **•
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Ickes paskirtas 
aliejaus viršininku

WASHINGTON, gr. 3. — 
Vidaus reikalų departamen
to sekretorių Harold L. Ickes 
prezidentas Rooseveltas pa
kyri Office of Petroleum 
Administration for War vir
šininku. Iki šioliai Ickes bu
vo petroliejaus koordinato
rium. Naujose pareigose Ic- 
kes tvarkys aliejaus paskir 
stymą. x

asnąenų.

Sušaukta “grand 
tardyti nelaimę.

jury

jotu. Ir sako, kad Amerika 
reikalinga tokių patrijotų.

LONDONAS. — Britų la
kūnai atnaujina atakas prieš 
Vokietiją.CANBERRA. — Austra

lijos vyriausybė svarsto so- 
cialės apdraudos programą. SKELBKITES “DRAUGE“

norėtų ir toliau nepriklauso
mai valdytis. Tačiau virto • 
kitokie laikai ir jie neturi 
stovėti nuošaliai, kai Afrika, 
Europa ir visas pasaulis šau 
kiiasi išlaisvinimo iš ašies 
diktatorių vergovės ir tero
ro.

Konferencijoje dėl Dakar 
žymiausią vaidmenį turi 
adm. Darlan, kurs yra są
jungininkų pusėje, ir dar
buojasi, kad Dakaro gynė
jai prancūzai besąlyginiai 
kapituliuotų. Dakar yra rei
kalingas santarvinin kams. 
Tenai norima įsteigti bazę 
prieš ašies submarinus. Te
nai dar yra ir prancūzų ka
ro laivų, kurie turėtų perei
ti sąjungininkų pusėn.

Pasitarimuose Algiers be 
kitų dalyvauja dar ir pran
cūzų Vakarinė* Afrikos vie
nakojis generalgubernato
rius Pierre Boisaon ir sąjun
gininkų karo jėgų Afrikoje 
vyriausias vadas Įeit. gen. 
Eisenhower, gen. GiraUd, 
Įeit. gen. Clark ir kiti.

Po Nauju Metu mėsa 
bus racijonuojama

WASHINGTON, gr. 3. — 
Office of Price Administra
tion praneša, kad tuojau po 
Naujų Metų visoj šaly bus 
racijonuojama mėsa. Tas bus 
vykdoma su karo knygute 
No. 2, kuri jau atspausdinta. 
Su šia knygute bus gaunami 
ir kiti maisto produktai, jei 
jie bus racijomiojami. O 
kad bus racijonuojama dau
giau įvairių svarbesniųjų 
produktų, apie tai nėra kai-* 
bos. Nes valgomieji produk
tai reikalingi armijai ir 
lend-lease programai.

Japoną konvojus ties Būna, 
Naujojoj Gvinėjoj, išblaškytas

SĄJUNGININKŲ STA
BAS Australijoje, gr. 3. — 
Iš sąjungininkų vyriausios 
stovyklos šiandie paskelbta, 
kad Naujojoj Gvinėjoj są
jungininkų lakūnai numušė 
23 japonų zero lėktuvus ir 
Būna bazės pakrantėse iš
blaškė japonų konvojų, ku
riuo norėta papildyti japonų 
jėga* minėtoje bazėje.

Naujosios Gvinėjos sau- 
žemyje kovos vyksta ir są
jungininkai daro pažangą, 
pažymima pranešime.

Toliau sakoma, kad gen. 
MacArthuro vadovaujamos 
kariuomenės kairysis spar

nas, kurs stumiasi į jūros 
pakraščius tarp Gona ir Bū
na bazių, pasistūmė jau iki 
Sanananda. Dešinysis sąjun
gininkų sparnas jau atsidū
ręs į Būna apylinkes. •

Prieš japonus smarkiai 
veikia ne vien sąjungininkų 
lakūnai, bet ir artilerija.

Su japonų laivų konvo
jum, sakoma, kovota per 
kiaurą naktį ir pagaliau jie 
įveiktas.

Pranešime dar pažymima 
kad sąjungininkų zruoatoliai, 
palyginus au japonų, yra 
maži.

■VIRT 

PAY DAT

BONO DAT

Ragina apleisti 
demokratu partiją

NEW ORLEAIS, La., gr. 
3.—Louisiana gubernatorius 
Sam H. Jonės per vieną sa
vaitę tretį kartą ragina pie
tinių valstybių demokratu* 
išeiti iš nacionalinės demo
kratų partijos. Jis sako, kad 
ši partija su pietiniais de
mokratais elgiasi lygiai kaip 
su kokiais povaikisis, neno
rėdama pripažinti jiems nė 
kokio* lygybė*.
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Yra žinių, kad 
. Mussolini sergu

, LONDONAS, gr. 2. — Iš 

patikimu šaltiniu gauta ži
nių, kad jau dvi savaitės 
kaip Mussolini serga, sako
ma, širdies liga, kuri gali 
palaužti diktatorių.

Kas Italijoje įvyktų dikta
toriui mirus, arba ilgiau ne 
pasveikus ir pasitraukus 
nuo valstybės vairo, niekas 
negali pasakyti. Kai kas spė 
ja, kad tada Italija visiškai 
sužlugtų, nes įvyktų politi
nis perversmas. Sako, jei 
karalius nepaleistų vairo, 
gal jis tada padarytų taiką 
su sąjungininkais. Nes yra 
žinoma., kad karalius buvo 

ofl priešingas Italijos įsivėli- 
ft) mui karan.

WASHINGTON — Gua
dalcanal saloje, 1 Solomons 
amerikiečiai 51 japonų nu
kovė ir paėmė 3 lengvas pa 
trankąs ir 6 kulkosvaidžius

Pereitą trečiadienį Pitts
burgh mėsos išsiunt.mo įs
taiga (mea*: packing house J 
buvo paklausta, ar užtekti
nai turi gazolino, kad galė
tų pristatyti mėsą pardavė
jams. Tos įstaigos vedėjas 
atsakė:

“Mums nereikalingas ga
zolinas. ^fes neturime mė
sos”.

ĮVYKO bemokąs trijų parapijų draugijų

Vieningai pasiryžo darbuotis ’
Lapkričio 28 d. Sv. Jurgio! bai. Jei bus galima galės 

parap- mokyklos salėj įvyko rengti, 
bendras trijų parapijų dr-jų A. J. Berres pranešė, Kad 
atstovų susirinkimas, kurį šiuo metu labai reikalingas 
atidarė kleb. kun. J. Cižaus- Raud. Kryžiui kraujas, Čia 
kas malda. Paaiškinęs tiks-! pat atsikreipta į susirinku- 
lą paprašė sus-mo išrinkti sius ir daugelis pasižadėjo 
valdybą. P. Medonis išrink- duoti savo kraujo. Kurie iš 
tas pirm., S. Atkočiūnas — lietuvių norėtų suteikti R. 
pagelb., M. Šimonis — nut K. savo kraujo, lai kreipiasi 
rašt., A. Savickienė — fin. .adresu 450 W. Fort St. 
rašt., P. Grybas — ižd. Valdybai palikta sušaukti

Pirmininkas, užėmęs vie- bendr^ susirinkimą, 
tą, pakvietė kun. I. F. Bo- 8 Atkočiūnas padarė pra 
reišį tarti žodį. Kun. Borei- 14 Sv- Petro
šis paaiškino, kad au P. Gry- 3°*’ kas tuo reUcaltt nuveik 
bu buvo nuvykęs į Raud. p**iškėjo, štai kas: jai 
Kryžiaus ofisą, kur pasikal- au^°j° Neperatojančios Pa 
bėję su skyriaus prezidentu Panos *****
ir užregistravę tris parapi- ^3.00.00, ir susirinkime na. 
jais: Šv. Antano, Šv. Jurgio aukojo: N. Juzumenė 
ir Sv. Petro, taip pat tų pa- *10 Ą- Pangonienė $1C 
rupijų dr-jas, kurie pasiry- Sevelienė $10 30, J. Juške 
žę nupirkti Raudonajam Kry vi&en* $6-00, M. Sabaliaus 
žiui ambulansa Be to, pa-.i ktėnė $5.00, E. Janulienė $£ 
kvietę R. K. skyriaus prezi- Necelienė $6.00. Viso su 
dentą atvykti Į šį wi«i rinki.- aukota $150.00. Be to, da 
ma ir savo žodžiu paaiškin- aukojo sekantieji: J. Kulbe 
Uka. labiausiai » W * fiitkauska 
Kuo. Boreišiui bekalbant at-' ‘110.00, J. Klimas $5.00. S 
vyko Air A. J. Berres, R*}- pirmiau sudėtomis aukomi 
doamjo Kryžiaus Detroit ak, vi«° turima arti $300.00. Va

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

DR. SELMA SODEIKA
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

AKIS ISTIRINEJA 

AKINIU8 PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku-

DAB ARTINE
DIVIDENTV
RATA

jų kuopų suvažiavimus, Kon
ferencijas svaretymuį sąjun
gos reikalų.

Aš esu pilnai įsitikinus, 
kad šie susirinkimai bus sek- 
mingi sąjungiečių tarpe.

Oaa Aksomaitienė

būrelis artimų giminių ū*| Sumažėjus darbininkams 
darbuotojų linksmai laiką paštas apverstas siuntiniais, 
praleido linkėdami žymiems Pavieniai “Draugo’’ nume- 
darbuotojams ilgiausių me- rai nepavėluoja ateiti, tik 
tų ir sudedami dovanų. skirti pardavimui pundai ną-

------------------- ateina laiku. Todėl, geriau-

8 ui auk us šaltesnių d kuu, šiai užsiprenumeruoti Drau 
ilgesnių vakarų geresniam , ues sekmadieniais ne- 
poilsiui susipratę tėvynainiai visada galina* nusipirkti dėl 
nenori veltui laiką leisti. Jie negavimo iš paėto. Koresp.

ADVOKATAS 
Centrinis Ofisas:

S1SS S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-mos Ud 8-tre 
valandos vakare. 

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 TeL STAte 7K71

ttsnjb—n 
(Anon).

LIETUVIS DAKTARAS
UPTOMETB1STAS

PrttaiUna akiniu* 
atsako mlngai u> 
prieinama

IOS F. BUDBIK
KKAUTLIVKJC

3241 So. Halsted Si.
Telefonas:

Calumet 4591

DR. G. SERNER
IARDVB AIDŲ GYDYTOJAS

Jau keletą kartų esą ra
šius laikraščiuose ir raginus 
eąjungietea, kad būtų įsteig
tas Moterų Sąjungos Michi
gan valstybės apskritis. Į 
mano pageidavimą atsiliepė 
V. Stapulionienč. Ji gnšė> 
gal, būtų ir galima įsteigti | 
apskritis, bet abejoja, ar bus 
galima jis čia palaikyti.

Detroite susilariusios vi
sos trys Moterų Sąjungos 
kuopos (54-ji, 64 ji ir 72-ji, 
susiorganizuokime bendra
darbiavimui ir ruoškime tri-

ADVOKATAS 
7 So. Dearborn St 

Room 1230
Ofise TaL Central 1824

Valandos: 9 ryto iki 4 popiet 
Kitomis valandomis pagal sutartį

Kazimieras ir Anelė Šal
čiai, kurie dąžnai savo namą 
užleidžia labdaringiems tiks
lams ir be to dtfr ’paMdar- 
buoja kilniems reikalams, 
taip pat užsiprenumeravo 
dienraštį “Draugą”, kad ži
notų, kas dedas plačiam pa
sauly.

LIETUVIAI DAKTARAI
N E W VICTORY 

H O 8 PIT AL
Po nauja vadovyste.
828 W. Sėth PLACE
Phone: YARds 2380

24 vai. patarnavimas

PHY8IOZAH AND 8UBGBOB 
4645 So. Ashland A v en ue

OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak. 

NedSIiomis pagal ratartį. 
i Offioe tol YARda 4767 

Nsmg tel PROpect 1680

Dr. A. G. Sack (Sakalaus
kas), 3505 Trumbull Avė., 
per keliolika metų sekmin
gai teikęs žmonėms sąžinin
gą patarnavimą, nuo lapkr. 
27 d. uždaro savo ofisą, nes 
šaukiamas į kariuomenės li
goninę. Dr. A. G. Sack savo 
nuoširdžiu žmonėms patar
navimu turėjo didelį pasi
sekimą savo profesijoj.

Geram katalikui, sąžinin
gam gydytojui, linkime pa
sisekimo naujose pareigose 
ir greit sugrįžti savųjų tar
pan.

Būnant namie ar darbe galite 
gauti gydymo patarnavimą, lank- 
ant mūsų ligoninės kliniką. Kil
ni ko valandoa nuo 2 vai. popiet 
Ud 8 vaL vak. Sis patarnavimas 
tai Iri* mas nužemintomis kainomis. 
«lnai įrengtas MedSkoe Dcpart- 
SSddų^r,^XlktXklU lt<U

Pilnai įrengtas Chirurguos De- 
partmentaa, kur svarbia* ir ma- 
ieanes operacijas atlieka atsako
mingi CMnuųm-OakUraL
Pilnai Įrengta PhyaloSkeramr D©- 
partmentas arlskaitant OmtSer- 
my, Ultra Violet Ray, Slntmoidal 
tr kitus moderniški* metodai 
gydymo.
Pilnai įrengtas X-Ray Depart- 
SHBtos daktarams lr pacientams. 
Nė vienam vertam ligoniui ne-

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Zinių-žinelės
Pijus lr Ona Grybai Lapkr. 

22 d. minėjo 26 m. vedybi
nio gyvenimo sukaktuves. 
Ryto Šv. Antano bažnyčioj 
jubiliatų intencija atlaikyta 
šv. Mišios, o vakare jų pa
čių rezidencijoj susirinkęs

Valandos: 16-1$ ryte, 2-6, 7-6 P. M. 
3147 S. Halsted St, Cbicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Seėtadisniais 

Va^ndoe: 3 — 8 popiet,

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 ild 8:00 va).

Trečiad. Ir Sekmad. tik susitariu*.

DR. C. VEZEUS
GYDYTOJAS EB OHIBUBGAS

4729 8©. Ashland Ava
(2-troa luboa)

Tei. MIDway 2880 Chicago, IR 
0FI8O VALANDOS:

Nuo 10 Ud 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet Ir nuo 7 ild 8:80 ▼. vak. 
Sekmad. nuo 10 Ud 12 vai. ryto,

LIFE’S BYWAY?
KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. VAITUSH, OPT. DR. PETER J. BRAZISAMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUOtfOt KARIAI
DL A. JENKINS

DR. S. BIEŽIS (Lietuvis)
GYDYTOJAS B OHIBURGAS 
2500 West O3rd Street 

Ofiso VALANDOS:
Nuo 1—4 Ir nuo 7—0 vakare 

Trečiadieniais Ir Sekmadieniais 
pagal autartįOA. S. B. PALUTSIS

GYDYTOJAS IB OHZBUBGAB 
Kamp. 15tos gat lr 49th Ct 

Ofiso VALANDOS:
S IU 4 popiet 7 IU 6 vakare.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4148 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 3210 i 
Res. Tel. LAFayette 0004 

Jeigu Neatsiliepia —

OR. P. Z. ZAIATOBIS

4712 South Ashland Av.
Pheae: YARDS 1878 

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijoe akyriua Ii |Wtotag 
Mes spalvų neregijhno — (tolor 
Ukrinam), kretpUUe prie atauga. 
Apsiimu iicydytl

SKAITYKITE ‘DRAUGĄ” ,
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Sveikata - Brangus Turtas
Ražo dr. Račkus. 4204 S. Archer Avė., Chicago 

VĖŽYS
Kas metą vis daugiau ir 

daugiau lietuvių miršta nuo 
vėžio ligos. Tą aiškiai paste
biu ir savo plačioje medici
nos praktikoje, tai pastebi
me ir Lietuvių Susivieniji
mų satistikose. Pergyvena
me tokį laikotarpį Ameriko
je, kad lietuviškai kalbantie 
ji žmonės čia sensta.

Vėžio liga yra baisi, skau
di ir kūną naikinanti liga.

Vėžio liga dažniausia pra
sideda tarpe 45-60 metų 
amžiaus.

Vėžio (cancer) ligos yra 
keleriopos rūšies ir dažniau 
šia pasitaiko šios rūšys: 
karcinoma, sarkoma, epithe-

Kas yra vėžio ligos prie
žastimi? O tai medicinos 
mokslas iki šiol dar nežino. 
Rockefellerio Institutas pa-« 
švenčia milionus dolerių kad 
surasti vėžio ligos priežas
tis ir būdus kaip vėžį pagy
dyti. Ir iki šiol nepavyko 
mokslininkams surasti vais
tų vėžio pagydymui. Kai bus 
surasta vėžio priežastis, tai 
nesunku bus išrasti ir tinka
mų tai ligai vaistų.

Taigi vaistų nuo vėžio dar 
nėra. Net ir brangusis radi- 
umas vėžį nepagydo... Vie
nintelė viltis išsigelbėjimui 
nuo vėžio — tai peilis.

Bet jau daug faktų apie 
vėžio ligą yra sužinota. Re
miantis įgytais patyrimais

skauduliai. Viso to reikia 
vengti.

Vėžys, kaip viliugingas 
“okupantas”, pradžiije sun
ku pastebėti; o kai įsigali, 
tai būna jau pervėlu ir kan
triai reikia laukti mirties.

Pačioje pradžioje, pašali
nus vėžio skaudulį operaci
nių būdu, žmogų galima iš
gelbėti nuo ankstyvos mir
ties. Jokių vaistų nuo vėžio 
nėra. Vieninelė viltis, tai 
ankstyva operacija. Juo il
giau delsiama, tuo mažiau 
teliekia vilties.

Tik patyrę^ daktaras gali 
pažinti vėžio užuomazga. 
Tuomet dar nepervėlu gelbė 
tis. Vėžys, kaip jau minėta, 
atsiranda sulaukus pusės 
amžiaus, kai prasideda “gy
venimo atmaina”, tuomet 
reikia būdėti.

bėti, bet visškai išgydyti ne 
galima.

Atsakymas E. R. — Taip, 
pagydytas skilvio ulceris ga 
Ii vėl atsiverti, jei nepildysi 
daktaro įsakymų. Daktaro 
nustatytoji dieta yfa svarbu 
pildyti, gal net svarbiau ne
gu vaistai.

Atsakymas M. A. —» Ūži
mas ausyse yra kokios nors 
ligos simptomas. Gal tonsi- 
lai yra blogi, gal kraujo spau 
dimas yra perdidis, gal kuri 
nors kita sisteminė liga ran 
dasi. Reikia kreiptis pas dak 
tarą.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

DOCK HANDS Ir FREIGHT HAND- 
LERH reikalingi, uu ar be patyrimo. 
Gera užmokestis. Xreipkit9s J —

ASSOCIATED TRl CK LINES 
5Oū W. ReoNcvclt Romi

lioma, ganglijoma etc. . ,
t: Pas moteris vėžys apsime SyVyb"‘

ta dažniausia į įščių, ar į
tos moterys,krūtis. Ypač 

kurioms gimdymai buvo sun 
kūs, privalo tikrinti savo 
sveikatą pas gydytoją, kaf 
prasideda “gyvenimo atmai
na”. Moteriškė pastebėjusi, 
kad ir mažiausi krūtyje gū
želį, privalo tuoj kreiptis 
pas daktarą, nes tai gali bū
ti vėžio pradžia.

Pas vyrus vėžys įsimeta 
dažniausia į skilvį, ar į bur
ną. Kurie plikina savo pilvą' 
šnapsu, stipriais pipirais, 
karšta sriuba, kuriems vidų 
riai gerai neveikia, tiems 
vėžys gali įsimesti į vidu
rius.

Ir “peptic ulcer”, jei ne- 
sigydoma, gali pavirsti į 
skrandžio vėžį. -------

Taipgi kurių dantys yra 
aptrupėję ir nuolatos braižo 
lūpas, tai į lūpas gali įsimes 

' ti epitheliominės rūšies vė
žys.

Be to, visokios apgamos, 
visokie navikai bei gūželiai, 
gali pavirsti į vėžį, kuomet 
žmogus sulaukia pusės am
žiaus.

Vėžio liga gali atsirasti 
kepenyse, prostatinėse liau
kose, grobuose, vidujiniuose 
organuose ir ant viršaus; 
bet dažniausia atsiranda ten 
kaip aukščiaus sumihėta.

t, Apie vėžio ligą tikrai ži- 
? noma, kad tai nėra limpanti 

liga ir kad tai nėra paveldė-
jama iš tėvų liga.

galima išgelbėti.
Vėžys yra demokratiš

kiausia pasaulyje liga: vė
žys įsimeta lygiai pas skur
džius, kaip ir pas turtuo
lius. Ir turtuolio milioninės 
pinigų krūvos neišgelbsti jo 
nuo vėžio ligos.

DAKTARO ATSAKYMAI 
I KLAUSIMUS

Asakymas V. G. — “Par- 
kinson’s disease” — tai bū
dinga nervų liga, gan dažnai 
pasitaikanti tarp senesnio 
amžiaus asmenų. Tos ligos 
ryškiausias simptomas, tai

Vėžio ligos atsiradimą pa i nesuvaldomas rankų tirtėji- 
skatina iritacija, susižeidi- mas. Liga nelimpanti. Vai- 
mai, plikinimai, chroniški, stais galima šiek tiek pagel

ELZBIETA IAKŠEVICIENE
(PO TĖVAIS MAKARAUSKAITfi)

Mirė Gruodžio 3 d.. 1942 m., sulaukus pusės amžiaus.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., NaujamięSčio 

paran.. Kairiu kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime: vvrą Petrą: teserj ir šVo- 

geri Karolina ir Stanislovą Miaiunskius ir jų šeimą: 7 seserų 
dukteris — Ona Mankus ir jos Šeimą, Stellą Kohler ir jos šei
ma, Julia šiaudikienę ir ios šeima. Martha Ambrose ir jos 
šeimą ir St. Charles. Bronislava VingeleviČiene ir jos vyrą iš 
Elgin, Stellą Norvilienę ir jos šeima, ir Betty Hammer ir jos 
wrą: 4 seserų sūnus — Juozapa žilvitį ir jo šeimą, Juozapą 
Erinsris ir io moteri, Stanislovą Eringis, ir Steponą Grukaus- 
ka: švogerką Justina Pečiukienę ir jos šeimą; ir daug kitų 
giminiu, draugu ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie 8v. Petronėlės draugijos.
Kūnas pašarvotas namuose 507 West 81 st Street.
Laidotuvės ivyks pirmadienį. Gruodžio 7 d. Iš namu 9:00 

vai. ryto bus atlydėta i -St. Leo’s parap. bažnyčią, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus

| nulydėta i šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta

mus dalvvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vvras. Saesno, Švogeris, švogerką, Seserų Duk

terys, Seserų Sūnai. ir Giminės.
Laidotuvių direktoriai: Mateika ir Evanauskas, telefo

nas YARds 1138 — 1139.

'1

I-
ONA PAULAUSKIENE 

(po tėvais Bvtma<tė)
Mirė gruod. 2 d.. ,1«42 m,

9:50 v. v., sulaukus puses am!.
Oyveno: 8530 80. Union Avė. 

t Gimus Lietuvoje. Kilo Iš 
Suvalkų redvoos. Marijampolės 
apskr.. Ba’beriSklo koncel., 

Gudelių kaimo.
Paliko dldelame nuliūdime: 

vvrą Kazimierą.; 4 dukteris — 
Margaret Kstris. Anna Keenan 
Ir žentą Charles, Htephanle 
Yunevlch Ir žentą. Joseoh. Ra
tile Butt Ir žentą Melvln; 2 
sūnus — Jena Ir marčia Ge- 
nevleve, Ir Wllllam (U. 8. ka
riuomenėje) Ir marčią Thelmą: 
lt anūkų, brolj Joną flvlrnąi 
pusbroli Juozapa Savicką ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.
’ Kūnaa pašarvotas Mažeikio 
koplyčioje. 8819 Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieni, 
gruod. 7 d. 15 koplvčlos 8:10 
vai. ryto bus atlydėta J šv. 
Jurgio par. bažnyčią, kurtoje 
Jvyks gedulingos pamaldos ui 
velionės siela. Po pamaldų bus 
nulydėta J Av. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti Alose laidotuvėse.

Nuliūdę;— Vvras. Dukterys. 
Aesital. Kūnai Marčios. Brolis, 
Pusbrolis. Anūkei h- Gtmtnfe.

Lald direkt. Mažeika Ir Evs- 
naurttas. tel. Yards 11tt-8t

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

» f

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Rekordas —
« Firma VM M Metų 

Tos Pačios Šeimos 
Rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL GOST.

Memorials Erected Anywbere

VVorkmanship and Material Unezoelled — 
and Obtainable at Lowest Prices.

BUY U. R WAR BONDS WITH THE SAVING!

nonrems pmb lutuvio

JOHN W. PACHANKIS
DERNI Išvidinė PARODA:! REZIDENCIJA:
SS W. Washlngton Blvd. 5018 South Troy Bt

MO
4585

TeL E8Tebrook 8645 Tel. REPublie 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 ▼. vak-; Šeštad. Ir Sekm. 9-8 vaL

PLATINKITE “DRAUGĄ"

A. "j" A.
IZIDORIUS M. NAUSĖDA

(Gyveno: 917 W. SSrd Sk, tel. Yards 11X34)

Mirė Gruodžio 3 d., 1942 m., 10:30 valandą ryte. 
Gjmęs Lietuvoje. Kilo iš Kauno redybos, Raseinių

apskričio, Pa jūrės Jomantų kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Antaniną; 2 duk

teris — Bronislavą Šegždą ir žentą Juozapą, ir Felicia 
Gilmore jr žentą Joną; 2 sūnus — Izidorių ir Edwardą; 
2 anūkus — Lorettą ir Joseph Šegždą; ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie S.L.R.K.A. 15-tos kuopos Ir 
S.L.A. 36-tos kuopos.

Kūnas pašarvotas Mažeikio koplyčioje, 3319 Li
tuanica Avenue. Laidotuvės įvyks pirmadienį, Gruodžio 
7 d. Iš koplyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio 
par. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o’ iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, Žentai, Sūnūs, Anūkai
ir visi kiti Giminės.

Lajd. direkt. Mažeika ir Evanauskas, YAR. 1138-39.

NULIŪDIMO f -VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

•‘DRAUGAS” HELP AVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP AVANTED — VYRAI

LICENSED ENGINEKR reikalingas 
veikti taipgi kaipo Apsaugotojaa — 
w»tchman. Metų Ifitlaus darba a. Ra
šykite sekančiai; Bo« 0-079,

LITRU ANIAN-DRAUGAS 
127 No. Dearborn St., Chicago

VAIKINAI —- prie lengvų -dirbtuvės 
darbų. Patyrimas nereikalinga. I-a- 
bal įdomus darbas. Dieną Ir naktj 
shlftai. Gera užmokestis laike moki
nimo. Greitas įsidtrbimas.

PLASTIC BI/tDING CORP.
■- 732 8. Sherman St.

REIKALINGI BENCH Ir MACHINE 
MOLDERIAI prie breso. Taipgi Ir 
Grinders. Atsišaukite ) —

DF.IjTA STAR ELECTRIC CO. 
2701 W. Fulton St. ;

CAR ItNIjOADERS — nuolatiniai 
darbai: patyrimas nereikalinga. At
sišaukite , —
HIBBARD SPENCER BARTI, ETT 

211 E. North VVater St.

VYRAI REIKALINGI
Išmėsinėti jautieną Ir veršieną. Pa
togios -darbo sąlygos, labai šviesia
me, švariame, grindinio aukšto šal
dytuve. Nuolatini darbai, su geriau
siu užmokesčiu. Lengvas privažiavi
mas gatvekaru ar busu.

SWIFT & COMPANY 
2618 W. Madison

CABINET MAKERS ir taipgi BOR
ING MACHINE HANDS reikalingi 
prie novelty rakandų Ir krėslų. 
AMERICAN WOOD CA.RVING CO.

2387 No. Groenview

FREIGHT HANDI.ERS 
Gera. užmokestis.

Atsišaukite prie Door 5, House 3:
NATIONAL CARI.OADING CORP. 

13th and Clark Sts.

FACTORY VYRAI — prie abelnų 
darbų. Patyrimas nereikalinga. Nuo
latini darbai, gera užmokestis. Atsi
šaukite | —

TRICO STAMPINGS, INC.
25415 W. O-rniak Rocul

WOODWORKER8 — patyrę su J- 
rankiais, prie lengvų assembly dar
bų. Taipgi reikalingi vyrai, kurie y- 
ra patyrę prie Ripsaw. Bandsaw Ir 
kitų mašinų. Taipgi Pakerls. Atdara 
šeštadlen).

THE HARMONY COMPANY 
3033 So. Racine

LUMBER HANDLERS
TALLY VYRAI

Laikas ir pusė mokama po 40 va
landų. Specialis aprokavimas pa- 
tyrusiems vyrams.
EDVVARD HINES LUMBER CO. 

2481 So. Wolcott Avenue .

REIKIA VYRŲ
Mes išmokinsim jus gerai apmo
kamam darbui. Alga mokama ir 
laike mokinimo.

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE 

SKELBKITES “DRAUGE”

REIKIA TUOJAUS
PORTERIŲ
VALYTOJŲ
STOCKMEN

Pilnam laikui ir nuolatini darbai. 
Puikios darbo sąlygos, valandos ir 
mokestis. Atsišaukite į Personnel 
Departmentą. ,

Sears, Roebuck, Co.
63rd ir Halsted Strbets

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS PRIE DIRBTUVES 
DARŪU reikalingos. Patyrimas ne
reikalingas.

MANDELL MFG. CO.
352 W. Ohlo Street

REIKIA TUOJAUS
APVALYMUI

PLOVIMUI
DŽENITORA  VIMUI

Pilnam laikui ir nuolatini dirbai. 
Puikios darbo sąlygos, valandos ir 
mokestis. Atsišaukite į Personnel 
Departmentą.

Sears, Roebuck, Co.
63rd ir Halsted Streets

MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbų. Patyrimas nereikalinga. 
Labai (domus darbas. Dieną Ir nak
tį shiftai. 40 centai Į valandą moka
ma laike mokinimo. Greitas jsldlrbl- 
mas. Kreipkitės )—

PLASTIC BINDING CORP.
732 S. Sherman St.

MOTERYS reikalingos išimti vidu
rius iš paukštienos Ir supakuoti 
prirengtus kepimui. Patogi ir švari 
darbo vieta. Atsišaukite tarp 8 vai. 
ryto Ir 12 vai. pietų, šeštadlen), 
gruodžio-Dec. 5tą dieną.

PETER FON SONS COMPANY 
1122 W. Fulton St.

PARDAVIMUI

PAKDAVBfn KRAUTUVU 
Randasi geroj vietoj, netoli MeKInley 
Parlt. Labai geri Įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. KrelpkltSs prie: 
Mr. Walter Ntitozr, 2200 W. 37th KL. 
Chlcago. III., tel. LAFayette «0»8

jREAL ESTATE

PARSIDUODA — 6 kambarių mūr. 
bungalow; garadžlus, beismentas ir 
furniso šiluma. Kaina 83.500. Tiktai 
reikia 31.000 (nešti. Kreipkitės prie 
SnvinPnko sekančiai —’

1810 SO. SPRINGFIELD AVE.

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti prenumeratas ir 
Išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas lab-it geras. At
sišaukite ) “DRAUGO”
2334 So. Oakley Avė.. Ch'cago,

Aleksandras Didys-* pa
klaustas, kur yra jo bran 
genybės, atsakė — “drau 
guose”.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

—

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

44105-97 SOUTH HERMITAGE AVENUE .
Tel. YARDS 1741-1742

4SS2-S4 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 
Tai. LAFayatta 0727

RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
iš stoties WGE3 (1390), bu Povilu Saltimieru.
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DRAUGAS
THE LITHCANIAN DAILY FRIEND 

1934 South Oakley Avė. Chicago. Illinois
Published Daily, txcepi Sundaya 

A member of the Catholic Press Association
Subnrriptlon*: One Year — $8.00; Slx Months —- >3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
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A. a. Izidorius Nausėda
Vakar rytą mirė Izidorius Nausėda, sulaukės 70 me

tų amžiaus. Mirė širdies liga.
Velionis buvo vienas pirmųjų Chicagos lietuvių ir 

pirmųjų lietuvių bizzlierių. Jis vienas iš pirmosios Chi 
oagoje lietuvių parapijos (Šv. Jurgio) organizatorių, 
Šv. Kazimiero kapinių steigėjų ir pirmųjų draugijų 
kūrėjų.

Daug metų a. a. Iz. Nausėda išlaikė privatinį banką, 
laivakorčių agentūrą, kelias rūbų krautuves. Per jo a- 
gentūrą daug Chicagos lietuvių iš Lietuvos atvyko. 
Kaipo biznieriaus a. a. Nausėdos vardas Chicagoje bu
vo plačiai žinomas. Būdamas bizny, pasižymėjo kruopš
tumu, rūpestingumu ir teisingumu.

Bet velioniui rūpėjo ne tik biznis. Jis rūpinosi ir sie
lojosi ir mūsų visuomeniniais ir tautiniais reikalais. Jis 
ir dąrbu ir aukomis dėjosi phe suorganizavimo ir iš
laikymo Šv. Jurgio parapijos. Jis priklausė prie ka
talikiškųjų draugijų. Jis savo aukomis gausiai rėmė ir 
Lietuvą ir Amerikos lietuvių religines ir kultūrines į- 
staigas. Daug pagarbos užsipelnė skaitydamas ir rem
damas išimtinai lietuvių katalikų spaudą. Ypač su dien
raščiu “Draugu” veliamą buvo artimai susirišęs.

Velionis huvo žinomas ir plačiau, už Chicagos, nes 
savo laiku aktyviai dalyvavo mūsų centralinių organi
zacijų veikime, šiuos žodžius rašantis po ranka turi 
1909 metų “Draugo ” komplektą, kuriame aprašomi Izi
doriaus Nausėdos darbai, kaipo Lietuvių R. K. Susivie- 
nymo Amerikoj centro pirmininko, kuriuo velionis bu
vo 1908 1909 metais. Iš LRKSA 24-jo seimo, buvusio 
1909 m. birželio men. Clevelande, protokolo pastebime, 
kad a. a. Nausėda tame seime dalyvavo labai aktyviai. 
Organizacijos pirmininku būti daugiau neapsiėmė, ta
čiau huvo išrinktas vyriausiojo Sus-mo teismo nariu.

Čia mes suminime tik kelis bruožus iš velionies veik
los, kad bent truputį pavaizduoti jo nuopelnus mūsų 
visuomenei.

A. a. Izidorius Nausėda kilęs iš darbščios ir giliai re
ligingos šeimos Žemaitijoj. Jo du broliai savo rūpes
tingumu buvo įsigiję nemažą turtą Lietuvoje. Vienas 
iš jų visą savo turtą (dvarą Pajūryje) paaukojo Tėvams 
Pranciškonams.

Mirtis pakirtusi šio tauraus lietuvio gyvybę, dar la
biau praretino pirmųjų Chicagos lietuvių-pionierių skai
čių. Velionies žmonai, taip pat visuomenės veikėjai, duk
terims ir sūnums reiškiame užuojautos.

r •
U. S. Karo Bonų vajus ir lietuviai

Wyoming Klonio, Pennsylvanijoj (Wilkes Barte, 
Scranton apylinkėse), lietuvių organizacijos sudarė ben
drą komitetą U. S. Karo Bonams platinti. Pirmieji to 
komiteto darbai, sulyg tik ką gauto pranešimo, tikrai 
yra džiuginanti. Komitetas pradėjo vejų ir pirmame 
mitinge išplatino už 60 tūkstančių dolerių U. S. Bonų. 
Tai tik pradžia, šis lietuvįų komitetas yra užsimojęs 
iki milijono dolerių ir daugiau bonų parduoti aavo tau
tiečiam*. « /

šio komiteto priešaky stovi veiklus ir apsukrus vyras 
Vincas Kvietkus, LRKSA sekretorius.

VVyoming Klonio lietuviai rodo gražų pavyzdį ir kitų 
apylinkių lietuviams.

Mes, Chicagos lietuviai, esame jau išpirkę bonų ui 
milijonu.es pinigų sumas. Bet mūsų čia yra daugiau 
ir dėl to daugiau ir bonų turime išpirkti.

Lig&iol mes čia dar neturėjome sudarę oentralinio 
lietuvių komiteto U. S. karo bonams pardavinėti. Kad 
jis reik alingai, abejoti netenka. Dėl to ė) vakarą Da 

rlaAiN ir Girėno salėj, kaip skelbiama, bus visų lietuvių 
bendras susirinkimas, kuriame toksai komitetas galu
tinai bus suorganizuotas. Organizacijų ir mūsų finan
sinių įstaigų vadai prašomi atkreipti į tai aavo dėmesį.

DRitOAS
Mussolini dar kalbėjo, bet...

Pranešama, kad Italijos diktatorius yra didelis ligo
nis. Jį kankinąs vidurių vėžys ir širdies liga. Kai už
vakar jis sakė savo ilgą kalbą, klausytojai pastebėjo, 
kad jo kalbą duslus kosulys pertraukdavo, šiuo kartu 
jo kalboj nebuvo to entuziazmo, kokiu Mussolinio pir
mesnės kalbos pasižymėdavo.

Bet tiek dėl jo ligos. Nei ligos nei mirtis niekam išr 
imčių nepadaro. Ar būsi karalius, ar diktatorius, ar pa
prasčiausias pilietis, jei yra lemta sirgti, turi “savo 
atsiimti'’ ir tiek.

Ne tiek čia bus svarbu paties Mussolinio fiziški ne
galavimai, kiek svarbu pabrėžti, kad jo visas kalbos 
turinys buvo liguistas. Jei vadas liguistai kalba, jei jo 
politika prieina prie liguistumo, tai liečia visą kraštą, 
visus jo žmones. Tada jau blogai!

Pasaulis žino, kad Mussolinis per dvidešimtį suvirš 
metų vedė liguistą, italų tautai kenksmingą politiką. 
Jis smurtu užgrobė vsįdžią, atėmė žmonių laisvę, už
puolė Etiopiją, svajojo apie Romos imperijos atstaty
mą. Tai jį vedė prie susitarimo su tarptautiniu geng- 
steriu Hitleriu, kuris įkalbino Mussolini įtraukti italus 
į karą prieš demokratijas ir smogti peiliu Prancūzijos 
nugaron

čia Mussolinis ir susmuko. Kai virš Italijos senųjų 
miestų šiomis dienomis pradėjo skraidyti Amerikos ir 
Anglijos bombonešiai ir grąsinti krašto sugriovimu, 
italų tauta sukilo. Ji norėtų taikos su demokratijoms, 
bet ji yra suspausta naciškomis kruvinomis žnyplėmis. 
Hitleris sergantį Mussolinį, visų italų tautos nelaimių 
kaltininką, iš lovos išvilko ir privertė raminti italus, 
pulti ir kolioti Prezidentą Rooseveltą, Churchillą ir ki
tus. Lyg sužeistas liūtas jis dar mėgina spardytis ir 
liguistu balsu šaukė italus, bėgti iš miestų, bet nepasi
duoti. Anot jo kledėjimo, Hitleris laimėsiąs, Japonija 
esanti nenugalima.

čia tai ir glūdi didžioji tragedija: tauta pristumta 
prie pražūties kranto, bet Mussolinis, vietoj, ją gelbėti, 
pats savo liguistomis rankomis toliau ją į prapultį stu
mia. Jis elgiasi taip, kaip elgiasi visi diktatoriai, tautų 
teisių^ uzurpatoriai,, samozvancai., Jiems nesvarbu tau
ta, bet jų pačių interesai if asmeniška garbė.

SPAUDOS APŽVALGA
raiže

Lietuvos vargo keliai
Šveicariečių ‘ Tages-Anzliger” Lietuvai palankų 
straipsnį baigia:

“Tačiau lietuvių tautos vargai tuo nepasibaigė. Lie
tuvių tautinė vyriausybė pasiliko prie vairo tik kelias 
savaites Kai karo veiksmai pasistūmėjo daugiau į Ry
tus, Lietuvą paėmė išimtinai vokiška civilinė adminis
tracija, kuri tuojau pat pašalino lietuvių vyriausybę. Iš 
trijų Pabaltijo valstybių — Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos — buvo sudarytas, kartu au Gudija, kuri per 20 
metų priklausė Sovietų Sąjungai, naujas padaras — 
“Ostland”, kuris laikomas “reicho komisariatu’’. Kaip 
matyti atsakingų vokiečių sluoksnių pareiškimų, ga
lutinį sprendimą esą norimą priimti ateityje, po karo.
Pagaliau, viskas priklausys nuo karo išdavų.
Naciai smaugia Lietuvos žmones

Jeigu vokiečiai palieka galutinius sprendimus ateičiai, 
tai iš kai kurių požymių vis dėlto matosi, kuo okupaci
nės įstaigos vadovaujasi. Vaizdžiausiai dabartinė padė
tis Lietuvoje aiškėja iš to fakto, kad vokiečių įstaigos' 
nepanaikino rrusavinimų, kuriuos įvykdė bolševikai, ši 
politika tačiau paaiškėja, jeigu prisiminsime, kad kai 
kurie įtakingi sluoksniai Vokietijoje galvoja paversti 
Rytų Europą “ kolonialiniu kraštu”. Tai, greičiausia, 
tėra vieninteliai galimas išaiškinimas, kodėl Pabaltijyje 
ūkininkai pripažįstami tiktai valdytojais, o ne savo že
mės savininkais.

Tiesa, reprivatizacija (t. y. nuosavybės grąžinimas) 
pradėta amatininkams, smulkiems pramonininkams (iki 
20 darbininkų) Ir smulkiems pirkliams. Tačiau ir iš šių 
priemonių matyti, koks vaidmuo numatytas Baltijos 
erdvės tautoms. Visa eilė vokiečių monopolinių bendro
vių jau iš dalies parėmė stambiąją prekybą if pramonę. 
Nueiti net taip toli, jog įsteigti savo rūšies kapituliaci- 
niai teismai.'Byla, kurioje kaipo šalis dalyvauja vokie
tis, negali būti sprendžiama lietuvių teismo; tokią bylą 
sprendžia naujai įkurdintieji vokiečių teismai.

šie trumpi duomenys, aišku, dar neparodo tikros pa
dėties dabartinės okupacijos metu. Visa eilė kitų aplin
kybių šalia to fakto, kad tauta nėra šeimininkas savo 
krašte, sudarė Lietuvoje tą pačią atmosferą, kaip ir 
kitose Europos okupuotose valstybėse. Kai dėl komu
nizmo, tai Lietuva, lygiu būdu ir visas Pabaltijis, į jį 
žiūri panašiai, kaip ir suomių tauta. Betgi lietuvių tau
ta tikisi, kad įvykių eiga jai bus palanki. Pasilieka džiu
ginantis faktas, kad Amerikos Jungtinės Valstybės nei 
kiek nenukrypo nuo savo principinio nusistatymo, pa
gal kurį visos tautos turi t^ pačią teisę į laisvę”.

Penktadienis, gruod. 4,1042

kumpai

Petras Cvirka sudarė ap
kaltinimo aktą dr. Ancevi- 
čiui.

Tasai jo apkaltinimo raš
tas primena pasakėčią: puo
das katilą vanoja ir abudu 
juodi.

Taip ir yra.
Jei Anoęvičius yra parsi

davęs naciams, tai Petras 
Cvirka be jokios abejonės 
yra parsidavęs komunistams.

Jei Ancevičius buvo par
sidavęs Lietuvos fašistų Žan
darams, tai buvo parsidavęs 
ir Petras Cvirka, kuris la
bai buvo artimas “fašistų 
organo” — “Lietuvos Aido” 
bendradarbis.

Lietuviams nepakeliui nei 
su nacių, nei su komunistų, 
nei su fašistų agentais.

•

Gen. Sikorskio, Lenkijos 
premiero, atvykimui Ameri
kon ir jo pasitarimams su 
Prezidentu Rooseveltu pri
duodama daug reikšmės.

Karo eiga, centralinės Eu
ropos konfederacija, Lenki
jos ateitis po karo, šie klau
simai, žinoma, bus smulk
meniškai aptarti.

Lenkų politikai, kaip^zpaz- 
tome, nesnaudžia. Jie gyvai 
reaguoja į kiekvieną svar
besnį tarptautinį įvykį ir iš
naudoja savo tautos reika
lams.

. To jų apsukrumo ir lietu
viams verta pasimokyti.

•

Kai amerikiečių tankai 
dunda, lėktuvai raižo Afri
kos padanges, istorikai pri
simena, kad savo laiku ta
me krašte gražiai klestėjo 
katalikybė.

Tai buvo prieš mahome
tonų įsiveržimą. Jie, maho
metonai, ten įsiveržė, kaip 
Saharos smiltys. Jie naiki
no ir žudė.

Netoli Orano buvo senoji 
Tlemoen diecezija, kurios 
vyskupas Viktoras padarė 
tolimą kelionę Kartageno si-' 
nodan 411 metais.

Pusantro šimtmečio anka-' 
čiau atvyko Natalis iš Tri
poli miesto.

Pirmaisiais amžiais Ksr- 

tagenas, kuris yra netoli 
miesto Tunis, buvo Katali
kų Bažnyčios širdimi Afri
koje.

Ten gyveno iškilbingasis 
Tertulianas. Ten valdė Cip- 
rijonas, kuris su pačiu po
piežium ginčijosi ir abu, pa
galiau, mirė kankinių mir
timi.

Ten kentėjo Perpetua ir 
Fslicitas: ponia ir tarnas a- 
bu mirė vienoje arenoje tuo 
pačiu laiku.

Kai amerikiečių kariai iš 
Algiers miesto žygiuoja į 
Tunisą, jie eina pro šalį Ma- 
daura, kur apie 180 metais 
buvo nukankinti pirmieji Ka
talikų Bažnyčios Afrikoje 
kankiniai.

Netoli Tuniso jie suras vie 
tą, kur kadaise huvo Augus 
tino diecezija Augustinas 

mirė Hippo mieste, barba-

Po svietą pasidairius
Šiandie, tavorščiai, gro- 

mata iš Detroit, Mich. 

“Pašenavotas profesoriau!

“Nesenai propesorius ant 
savo maenaus delno buvai 
padaręs apžvalgą Čikgos lie
tuviškų . radijo programų, 
kaip jų anunceriai ir “žy
mūs artistai” lietuviškai 
anaucina ir dainuoja. Ale 
vašemascis, tur būt, nesi gir 
dėjęs Detroito lietuvišką ra 
dijo programą, kurią kran- 
kliuoja lietuviški balsavikai 
nedėlios rytais. Jei vašemas 
eis pasiklausytum šios pro
gramos anaucininmo ir 
kranklevimo, tai esu šiur, 
kad turėtum daugiau fonių, 
negu čikagiečių anoj" “Kam
pe tupi” dainoj. Pirmiau to
ji programa vadinos 
"Church Program”, ale ka
dangi katalikai tuo metu ei 
na į bažnyčią ir nieks baisa 
vikiskų banaliukų neklauso, 
tai dąįgu^pavadino.“Lithua- 
nian Program”. Aš labai no 
rėčiau, kad prof. Kampinin

(Iš “Draugo” 1917 metų 
gruodžio 4 d.)

Šnipas taikos derybose..,. 
Vladimir Schneur, vienas bol 
ševikų atstovas vesti taikos 
derybas su vokiečiais Brest- 
Litovske, šiemet kovo mėn., 
prieš pat revoliuciją, buvo 
areštuotas Petrograde kaipo 
vokiečių šnipas. Apie tai pra 
nešė Associated Press.

rams laužiantis per to mies
to vartus.

Ar daug kuris iš amerikie
čių karių žino, kad jie ke
liauja tais Afrikos keliais, 
kurie senovėj buvo aplais
tyti krikščionių kankinių 

krauju.

kas išgirstum tos progra
mos staršą anuncerį, kuris 
nemoka nei angelskai, nei 
lietuviškai. Priklodui, vieną 
sykį, vietoj “rengiamas me
tinis koncertas”, jis apgarsi 
no, kad “rengiamas medinis 
kancentas”.

O dabar noriu tiktai prof. 
Kampininkui į ausį pasaky
ti, kad Detroite yra katali
kiškų draugijų ir veikėjų, 
kurie garsinasi per tą radijo 
valandą, ir pinigus už tai 
moka, ir paskui pasakoja, 
kad katalikai su balšavikais 
nieko bendra neturi.

Bruklyno lietuviškų baisa 
vikų gazieta ragina savo 
tavorsčius pamatyti rusišką 
filmą “Masenka”: Esą, pa
matysite “Tautą Šokyje”.

Kam dar raginti eiti j te
atrą. Juk ir be “Mašenkos” 
visiems yra žinoma, kad ru 
sų tauta dabar yra šokyje 
ir ne bet kokiam šokyje.

*7*1 '|
Vakar užėjau pas drau

gą daktarą Nervaitį, Mums 
bešnekant į ofisą įėjo mote
ris. Įsivėdęs daktaras ją į 
egz amina ei jos kabinetą pa- 
kląusė: . .

— Kasi tamstai yra? Kas 
skauda?

— Pati nežinau, — atsakė 
moteris. — Ot, toks kvailu
mas užėjo į ąalvą.
— Gaila. Ne čia tamsta pa 

teikei, — atsakė jai dakta
ras. — Tamsta privalai eiti 
pas mokytoją. Jei nori nuo 
tos ligos pasigydyti. Aš gy
dau tik kūno ligas.

Kaip fai senovėje būta
Mrs. May Peterson pada

vė į teismą Mrs. Florence 
Cicar reikalaudama $5000,- 
00 atlyginimo už tai, kad 
pastaroji jai nematant pa
traukė iš po jos kėdę ir ji 
puolus susižeidė nugarkaulį. 
(“D.” 1917 m.)

Laikraštis pastebi, kad 
toks “juokas” kartais pasi
taiko ir tarp lietuvių.

Laboratory Research Helps in TB Campaign

A typleal laboratory la wbicta medlcal research la under wny to 
aolve unanavrered problema uf laberculoala la ahown In Uila plclure. 
Ona of prtnrlpal actlvltlee tnnde poaatble by Chrlstmaa Seal CampalKn 
ta resfiafet Work op tufeerculosle carrled ou ln 11 uulveraltiea thrnugh- 
eut couatry.

milijonu.es
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IS KELIONES EGIPTAN
Prof. K. Pakštas✓

(Ištraukos iš prof. K. Pakšto knygų “Aplink Afriką’ 
antras tomas, 133-221 pusi. Kaunas, 1936 m.)

(Tęsinys) besisukinėjant jai užtenka
ls Port Saido į Kairą visai dienai P^"0- nea žo

lė aukšta, soti ir tanki, kaip 
Pabaigus įkyrias ceremo- mūras, kad, rodosi, ir pira

nijas su nešėjais, traukiniui to jon neįkistum. Tai ne
pradėjus eiti, buvo gaiima paprastas šios Nilo vande- 
nusišluostyti prakaitą, atsi- nų ir dumblo nutręštos že-
kvėpti, nuraminti nervus. mė8 derlingumas.
Vienoje kupė sėdime ketu-
rieše: anglas, graikas, ara- Pavažiavę šituo derlingu
bas ir lietuvis. Vadinasi, su- Nil° el4nlu apie 20 km • pa‘ 
imam Euiopą iš trijų tolimų Unkame i P4™ą klešnę sto 
kampų. Europiečiai ėmė kai * &****• kuri turi arti 
bėlis apie vietoa gyvenimo j gyv- Jos gyvybę pa-
ir kelionės aplinkybės. Grai
kas nuo ' mažens gyvena 
Egipte, tai gerai pažįsta vie 
tinęs aplinkybes, ir jam te
ko instruktoriaus rolė. Mo
kė jis mane derėt.s, kaip 
pažinti tuos piąigus, ant ku 
rių nėra nė vienos lotyniš-

laiko Moez ar Mu.zz kana
las, kurio aplaistomuose lau 
kuose puikiai auga medvilnė 
ir javai, šita aplinkybė Za- 
gazige sukūrė didelę medvil. 
nės sankrovą, kur daugelis 
Europos firmų turi savo 
atstovybes. Miestas beveik , 
moderniškas. 1925 m. čia įskos raidės, nė vietos europis 

koe cifros. kaip nesiduoti ^S4“
apgauti. Jie papsakojo ir nis '“titulas, kuriame mo-
apie viešbučius ir jų kainas. kosi apie 1400 8tudenlM ir 

dėsto Korano tiesas apie 
Žinoma, dairėmis pro lan- 1100 mokytojų.

gus. Iš Port Saido išėjęs
traukinys pasuko tiesiai į Dar truputį pavažiavę į I 

viena

HEALTHY, WEALTHY AND W1SE '

Freouent BATHS |N HOT 
WATBR ANO FPEOUENT 
CHANGES OF CLOTHING 

WHEN THE CHILD <
PERSPIRES FREE U/j 

\NILL HELP,
AVOID 

PRlCKLV/
HEAT...

ANYKŠČIU PIEMENĖLIO KELIAS Į VYSKUPUS 
IR RAŠYTOJUS
- 40 metu nuo mirties vysk. Ant. Baranausko.
- Žemaitijos mergaitė poetą ragina stot 
seminarijon. - Kaip Baranauskui atėjo mintis 
sukurt "Anykščiu Šilelį". - Kodėl vyskupas 
norėjo steigt dzūkiška laikraštį? - Lietuvos 
vargu poetas. - Kailiniuoti kaimiečiai 
mėto kaulus po vyskupo stalu...

PACT5

*HELPS IN SUDOAIN 
ACCIDENTS" THE VERY 
FIRST BOOK ON FIRST 

i AIDWA5 PUBLISHED &/ 
STEPHEN BRADWELL 

IN 1633/////
&CŪTE MYELLITI5,
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TZPHUS, MEASLES?
_ OR ATUAAOR......

pietus didele lyguma. Kairė ; vakarus, pasiekime 
je Suezo kanalas ir greta jo i dvieJu didžiųjų Nilo šakų —
Gėlojo Vandens siaurutis ka iDamiettą, arabškai Fara- 
naliukas. Dešinėje negilus eTSerki. Prie didelio geleži- 
Menzaleh ežeras arba lagu- ,n*° ^dto čia išsitiesęs Ben- 
na, kurios kreivi kontūrai miestas (30,000 gyv.), , na
kartais visai visai prisiarti- PukiU apelsinų, mandarinų ir sP®il» 11 d 
na prie geležinkelio bėgių, | vynuogių centras. Nuo čia . Konstantas Jurkevičius gi

"LITOVSKIJ KAZAK" PASAULIO DIDŽIUOSE TEATRUOSE
Įdomus Konstantino Jurkevičiaus kelias nuo Subačiaus parapijinio 
iki garsiausio pasauly kazoku cho ro. - Vaikystės "Aukšti kalneliai, 
margi dvareliai" ir dabar dažnai plaukia iš jo krūtinės. - "Avė 
Maria" mėgiamiausia jo giesmė.

Rašo komp J. Žilevičius,L.Ai.

Lavidės. dvare 1908 m

kartais nutolsta per keletą pasukame į p.etus ir per va 
kilometrų. Iki jau " minėtos , landą su viršum pasiekiame 
Izmailijos geležinkelis eina milijoninį žmonių skruzdėly- 
per negyvenamas vietas, tie , didžiausią visos Afrikos 
šia, kaip ištempta styga, li- miestą (apie 1,200,000 gyv.), 
nija. Tik Gėlojo Vandens mums žinomą Kairo vardu, 
kanalo pakraščiuose kur-ne- o arabų vadinamą Masr-el- 
kur pasitaiko pasodintų Kahira, el-Kahira arba dar 
palmių, eukaliptų ar kitokių trumpiau — Masr, įsisprau- 
medžių ir kanalo darbininkų dusį tarp senovės Heliopolio 
trobelių. Apie 80rkm prava
žiavę šiuo nuostabiai tiesiu 
keliu, pasiekėm Izmailiją, 
nuo kurios mūsų kelias pa
suka tiesiai į vakarus Kai
ro, arba EI Kahira, link, kur 
nuo Port Saido reikia va- į 
žiuoti apie puapenktos va
landos ekspresu.

Nuo Izmailijos iki Abu 
Hammad (arti 60 km) gele
žinkelius eina greta Gėlojo 
Vandens kanalo. Dešinėje 
gelsvo smėlio dykumos, ko
pos, kur-ne-kur retų \ žolės 
kelmelių paįvairintos. Kai
rėje Gėlojo Vandens kana
las ir jo pakraščiuose siau
ra žalia juosta kultivuoja
mos žemės, už kurios vėl 
geltonuoja dykumų smėlio 
pusnys. Prie Abu Hammad 
stoties įvažiuojame jau į Ni 
lo žiočių aplaistomą slėnį, 
kur vaizdas griežtai pasikei 
čia. Vietoj dykumų, matome 
intensyviai dirbamą žemę, 
suskirstytą mažučiukais, 
kaip daržai, ūkiais, tarp ku 
rių pasitaiko ir stambių 
plantacijų. Nuo laukų bai
giami doroti kukurz&i. Vie
tomis smarkiai žaliuoja tan 
kios pašarinės žolės: tol vie 
nur, tai kitur ant trumpos 
virvės matyti pririšta kar
vė. Taip, ant trumpos, nes 
je;gu ją pririštų ant kelių 
siekinių virvės, tai ji pasie
ktų jau ir svetimą laftką.
Pagaliau ir mažame rately

ir Memfiso griuvėsių, ten, 
kur Nilas pradeda šakotis į 
atskiras šakas ir kanalus. 

(Bus daugiau)

Kaip atleidimas yra kil

nios dvasios lenkias, taip 

kerštas yra žvėriškos dva

sios ženklas. (Pitakas).

&

mė 1908 m. spalio m. 11 d. 
Lavidės dvare, Latvijoje iš 
tėvo Antano ir motinos Kon
stancijos. Tėvas klarnetistas, 
motina mėgėja kaimo daini
ninkė, tik turėjo gražų sop
rano balsą ir mėgdavo dai
nuoti. Kadangi jaunas Koa- 
tukias augo vienkiemy, neto
li Subačių miestelio, jam ne
teko girdėti tikrųjų kaimo 
dainų apart vienkiemy dai
nuojamų darbininkų grupės. 
Dėlto jam iš jų neteko daug
išsimokinti, bet jo didžiau- 
sik mokytoja buvo gražia
balsė mamytė, kuri jam nuo
lat dainuodavo visokiausių

'DRAUGAS" 
Siuomi Laiku Turi Labai Gražių

LIETUVIŠKŲ - KATALIKIŠKŲ

KALĖDINIŲ KORTELIŲ
ra

1943 M. KALENDORIŲ

Dabar laikas įsigyti artiatttkų kortelių 

KALĖDOMS.

labai mėgiama dainelė, ku- pradėti dainų užvedimą. Jam 
rią nuo mamytės išsimokino, kur kas gražesnis buvo 1921 
‘ ‘Aukšti kalneliai, margi dva Į m. girdėtos lietuvių kareivių 
reliai’’, kurią ir dabar daž- dainelės, negu dabartinės, 
nai dainuoja. Kai jau pajė-' kurias privalo dainuoti, 
gė vienas- nueiti laisvai į j Daug kartų ašaromis veidą 
miestelį, pradėjo giedoti Su- i teko sudfėkinti.
bačių bažnytiniame chore iš 
gaidų. Lankė pradžios mo
kyklą Subačiuose ir pradėjo 
sugebėti, dar visai jaunas 
savaime darbuotis. Tuo la
biau miestelyje buvo lietu 
viška draugija ‘ Šviesa’’, ku
ri rengė vaidinimus su kon
certais. Tam visam vadova 

' vo vietinis vargonininkas 
Zauka (ilgus metus dirbo

Studijos ir pirmieji 
pasirodymai

Grįžęs iš kariuomenės ra
do motinėlę mirusią; širdgė
los slopinamas važiuoja paą 
brolį Juozą, pašto valdinirir 
ką, Rygon, pasisvečiuoti* 
Brolis nieko nedelsdamas su
pažindina jį su šv. Jokūbo 
katedros vargonininku, talt- 
gūdžiu, Franciškum Rutkov- 
skiu. Pastarasis išgirdęs jo 
balsą su džiaugsmu užkvie-

Petrapilyj su lietuvių mėgė
jų grupe teatre kaip vaidy- 
la ir režisierius). Čia Kos
tas turėjo progos pasireikšti i ji į katedros choią ir po 

dainelių. Ypatingai jam iki kaip dainininkas ir vaidyla ! kiek laik<> sudaro galimybei 
šiol likosi neužmirštama ir, Tas laikotarpis į Kostą pa .Kostui studijuoti mušiką
--------------- _------ ---------------  darė didelės įtakos ir įšale- RV?°8 Liaudies Konservato-

pijo giliai lietuvybės meilę 
kuri ir šiandien karštai pas 
jį dega. Turėjo progos čia

rijoje ir gauna pilną stipen
diją pas prof. Maris Vėtra. 
Antrais studijų metais prof.

Skaitytojai laukite*dienraščio “Draugo"
1943 m. Kalendoriaus! Siųskite užsaky

mas | “Draugo" rašttaę. Kalėdinės kor

telės kainuos $1.00 už 21 kortelę (14 lie
tuviškų lr 1 angliškų). Vienas 1049 m. 

kalendorius bus siunčiamas kiekvienam 
skaitytojui dykai! Neskaityto jas moka 

25c.

Visos Kalėdinių Sveikinimų Kortelės yra skirtingos 
ir gražesnės negu praeitais metais. Kalendorius irgi 
visiškai naujas!

išmokti daug įvairių lie Su- padedamas prisirengia prie 
koncerto Rygos radiolont 
(1937 m.). Koncertas buvo 
labai sėkmingas, spauda vien 
balsiai pranašavo didele a- 
teitį. Žinomas solistas daini
ninkas Volkovas jį pasišau
kia pas save. Po ilgesnio pa»- 
sik aibė jimo ir balso bandy
mo užklaustas kokios j i e 
tautos. Volkovas manė jį e- 
sant rusu. nes jis ten guvo 
vadinamas Konstantin Jūri
ni. Nors šis pasakė esąs lie* 
tuviu vis tik neatbaidė to 
ruso dainitiinko nuo jo už 
mačių ir pasiūlė jom savo 
rekomendaciją į garsųjį Do* 
ho Kazokų chorą.

(Daugiau bus)

VNlttD STATK 
KFCNM

viskų dainų. Tai buvo 1928- 
30 m. laikotarpis, kuriame 
Kostas pasižymėti pradėjo.

Kariuomenėj dainų 
užvedė jas

1030 m. kaipo Latvijos pi 
lietis, Kostas, pašaukiamas 
Latvijos kariuomenėn, pas
kiriamas raitelių pulkan it 
apgyvendinamas Dvi n s k e. 
Pulkas pastebėjo jo nepa
prastą balsą ir pasirinko jį 
dainų užvedėju. Čia jis tu
rėjo daug širdperšos: kaipo 
Latvijos pilietis, tautos-lie 
tuvis: pradeda jį kainuoti il- 
gėsys, pastigo to krašto, kur 
girdėjo gražias dainas it 
daug jų buvo spėjęs išsimo
kinti, o čia jam tenka dai
nuoti latviškai, visai sveti
ma jam daina, kuri atbodo 
jam net ir negraži ir nepa 
togi; tą kentė kiekvieną kar
tą, kuomet tik reikėdavo jam

(Pabaiga)

Dzūkų prietelius ir 
kovotojas su rusintojais

Ypač Baranauskui patiko 
dzūkų tarmė. Jisai net pla 
navo — kai spauda bus leis
ta — pradėti spausdinti dzū
kišką Laikraštį, kad ta tar-I \
mė pasiliktų visų priimta. 
Būdamas vyskupu jis buvo 
pamėgęs matematiką ir be
skaičiuodamas praleisdavo 
kartais keliolika valandų per 
dieną. Baranauskas griežtai 
kovojo su rusinimu. Kai ru
sų vyresnybė norėjo siųsti 
savo atstovus, pakontroliuo
ti kaip klierikai seminarijo 
je mokosi rusų kaltus, rusų 
istorijos, Baranauskas jų ne 
įsileido, sakydamas:

— Seminarija yra vaka
rienė, kurioje Kristus moko 
savo mokinius, o ten nega
lėjo įeiti nei Pilotas, nei Ero
das.

Lietuvos vargų poetas

Vyskupas Valančius, tas 
didysis lietuvių liaudies prie
telius, rašė jaunam, moks
lus baigusiam Baranauskui:

— Bijau, bad aukštais da
lykais užimtas neužmirštu- 
mei Lietuvos... Reikia, kad 
savo rašymo darbą skirtu- 
mei tiems iš kurių tarpo esi 
kilęs’’.

To “mužikų vyskupo" pa
ragintas Baranauskas ir ra
se apie tėvynės vargus.

— Netaip skamba akmenė
liai patkavom daužyti.

Kaip vaitoja mūsų broliai 
šiaurėn nuvaryti;

Netaip staugia platus plen 
tas gniaužtas diližonai?

Kaip vaitoja mūsų žemė 
po svetimais ponais,

Netaip puola drėgnas rū
kas, kai dienelė švinta

Kaip gausingai mūsų bro
lių ašarėlės krinta.

Tasai baudžiauninkų ainys 
Lietuvos nelaimę laiko “po
nus ir dvarus’’ ir ypač pa
vergėjus rusus, apie kurir 
turtus ir upę Nevą taip dai 
navo:

— Maž jai vandenio nepj 
kaktų sraujo,

Be mūsų verksmo, prakai 
to ir kraujo,

Maž ir šilkai jų taipe 
nečižėtų,

Maž ir jų auksas taipe 
neblizgėtų,

Kad nebūt mūsų prakai 
tu išspaustas,

Mūsų ašaroms lr krau
ju nuplautas.

Baranauskas rimavo jaut
riai lr nuoširdžiai. Kartais 
smuiku užrėšdavo ir grieš 
damas savo poeziją dainuo
davo.

Dėl mielosios Lietuvos...
įtūžęs ant Lietuvos skriau

dėjų rusų jisai rašo;

— Kad tu gude nesulauk
tum, nebus kaip tu nori,

Bus kaip Dievaa duos, ne 
tavo priesaikai nedori!’’

Rusai ištrėmė jo daug pa
žįstamų, nukentėjo net jo 
broliai, bet Baranauską tas 
dar labiau uždega; — Ne
įveiksi, sūnau šiaurės, mūsų 
širdys tvirtos.

Seniai buvo išmėgintos, se
niai kep'.os, virtos.

Tėvynė, jam kaip motina 

ir savo “Pasikalbėjime gies
mininko su Lietuva” rašo:

— Ko taip gailiai verki, 
Motinėle brangi?

Ko taip gausiai tau per 
veidą ašarėlės krinta?

Ir jisai sukuria tą puikią 
visų mylimą dainelę:

— Giedu dainelę, savo gies 
melę,

Apie rūpesčius vargelius...
Praėjo jau 85 metai, kaip 

ji parašyta, o mes ją vis te- 
bedainuojame. Mirė Bara
nauskas, mirsime mes. o jo 
ta dainelė skambės iš kar
tos į kartą.
Giesmių kūrėjas,

Šv. Rašto vertėjas

Daug kas giedame, o ar 
visi žinome, kad Baranaus
kas parašė tas puikias gies
mes:

— Varvinkit rasą dangūs 
iš aukštybės...

— Skaisčiausioji, gražiau
sioji dangaus lelija...

— Sveika Marija, Dan
gaus lelija...

— Linksma diena mums 
prašvito....

— Piemenėliams vargdie
nėliams...

Baranauskas ryžosi išvers
ti į lietuvių kalbą šventąjį 
Raštą. Prie šio darbo jisai 
išsėdėdavo kai kada po 12- 
valandų per dieną, keldavo
si jis 5 vai. ryto, o jo jėgos 
silpnėjo. Viename laiške jis 
rašė broliui:

— Nuolatinis sėdėjimas 
surengė man atakas į galvą 
ir į krūtinę, o du kartu į a- 
kis... Jėgos mažta. senatvė. 
Visų krūminiu dantų nete
kau. Vienu dantimi trupią 
mėsą dar suvalgau, bet jau 
sukramtyti negaliu. Nepoil- 
go košele ir kruoputėmis 
teks pasitenkinti...

Mirtis

Kas rytą Bai ataustas vyK 
davo į bažnyčią porai valan
dų pasimelsti. Kartą atėjęs 
zakristijonas pranešė, kad 
baisiai slidu, bet vyskupas 
nepaisė jo noro sulaikyti nuo 
bažnyčios, tik pratarė:

— Kaip tu galėjai ateiti, 
taip at galiu nueiti."

Baranauskas vedė pilną 
Išsižadėjimo gyvenimą: visą 
gavėnią pasninkaudavo be 
pieno, penktadieniais, mėtų

(Nukalta 1 6 pusL)
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
VILKAI JAU IŠSINERIA IS AVIES KAI! IŲ

Komunistu pastangos sugriauti lietuviu 
organizacijas. Kovos Kęstučio draugijoj. 
Tragiškas likimas Lietuviu Kultūros Ratelio. 
Prie ko prives Žemaičiu, Suvalkiečiu, Zaga- 
riečiu Joniškiečiu, Eksmainerių ir kitas dr-jas.
Daugeliui dar yrsa nežino

ma, kad komunistai turi or
ganizuotą grupę žmonių, ku
rie skleidžia savo propagan
dą tarp įvairių įsitikinimų 
žmonių, tarp jiems priešin
gų pažiūrų organizacijų. To
ji grupė yra gerai aplavinta 
organizacinėje techni k o j e, 
gerai apmokyta kaip užsi 
maskavus įsibriauti į orga 
nizacijas, kaip ten gauti sar 
simpatikų ir kaip esant rei
kalui pravesti komunistą mr

tų. Prieš pora metų , gana 
stipriame Lietuvių Studentu 
Klube (LUC) i si vyravo ko
munistų būrelis (gal kokie 
7-8 tarp 60 nariu). Jie buvo 
gana drąsūs ir aktinei. Bu
vo pastebėta, kad bičiuliau
jasi su komunistiška spau
da, todėl buvo kiekviename 
susirinkime pridabo i a m a. 
kad kokia šunvbe neiškrės- 
tu. Ir kain tik viename susi- kioje draugijoje sunku, bet
rinkime iškelia oasiulvma L w . , .....
ttz-. .. .. . . visi žinos, kas iie tokie.TTC prijungti prie American J

palankius balsavimus. To- Youth Congress. kuri tais Skandališkiausias Lietuviš 
kius slapukus paprastai va- metais buvo pasireiškusi oro kų komunistų pasielgimą* 
diname vilkais avies kailyje, komunistiškumu savo šuva- buvo su Lietuvių Kultūros 
Iš lietuvių Chicagoj apytik- žiavime. Studentai girdėto j Rateliu. Lietuvių vKultūro~ 
riai prisksitoma apie 100 pe,. ra.rU0 jr skaitė soaudoie Ratelin buvo susispietę iš 
gerokai priruoštų komunis- Drez Roosevelt rimta nas- Į Lietuvos atvykęs jaunimas, 
tų propagandistų. Jie jau ne taba tame suvažiavime, k^d Jau turėjo arti šimto nariu

ir daug rėmėjų. Jis buvo su
daręs gana stiprų chorą, kv 
ris pastatė keletą gražių o 
perečių (“Kuprotas eželis’’

vienoje organizacijoje buvo įr jaunesnis simpatiza- 
į.beišlendą iš savo kailių, bet vea tomB idėioms. bet isiti- 

apsvilę nosis. Gi kai kurias kinę8< kad ioa tai vra tiks- 
£ organizacijas visai suardė, ]ag g,auįį rimpatizatoriu sve-

suskaldė (LSA) arba paėmė timai valstybei. Tai žinoda- “Senbernio piršlybos” ir ki
savo įtakon. Net kai kurios į m- LUC nariai griežei tų). Ratelis kasoje turėjo 
religinės draugijos: Šv. Jo-į prote8tavo prieš valdybos $500.00.
no, Šv. Petro tapo komunis
tiškomis joninėmis, jurginė- 
mis draugijomis (Brookly- 
ne). Ypatingai komunistai
skverbiasi į pašalpines ir e- matyti nariu prokomunisti

pasiūlvma klūta priiunrti , j rateJį isibriovS ke,etM
prie American Youth Co"- energingų komunistų ir iž 
gress. Balsavimai parodė, 
kad tik aštuoni tenori LUC

“bepartyvio” ratelio padarė 
aiškiai bolševikišką. Apie sa 
vo veikimą terašė tik lietu
vių bolševikiškuose Laikraš
čiuose, visus spausdinimo
darbus davė jų spaustuvei, Kultūros Ratelio gana sun- 
programas sutiko pildyti tik | kiai uždirbti pinigai, A. Pa

komunines draugijas. Chica 
yra keletas bendrovių,

kur daugumas narių yra pro- 
sovietiški. Gi didesnėse, taip 
vadinamose bepartyvinėse. 
draugijose, jų kuopose dai 
tebeina kova tarp komunis 
tų, socialistų ir. tautininkų. 

Kas paabejotų šiais mane 
‘ tvirtinimais noriu čia duot 

keletą neseniai įvykusių fak
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nės organizaciios. Gi šiais 
metais nariai nubalsavo vi
sai neduoti korespondencijų 
nei skelbimų lietuvių bolše
vikiškai spaudai.

Neseniai skaitėte spaudo
je apie “antrąjį frontą” Kęs
tučio klube. Jau seniai ko
munistai briaupasi į gana 
didelę ir stiprią Kęstučio pa
laipinę draugiją. Jie buvo 
užsimaskavę ir nedrąsu?. Tik 
dabar sovietams esant są-1 
jungininkais šiame kare ir 
labiau leidžiant pro pirštus 
komunistų veikimui, lietu
viški bolševikėliai, geriau 
pasakius surusėję lietuviai 
išlindo iš avies kailių. Jie 
pradėjo spirti Kęstučio diru 
giją remti komunistus ir ak 
tingiau dalyvauti komunis 
riškose konferencijose, kon 
gresuose ir kitaip pavadin 
tuose jų parengimuose. Gin 
čai privedė prie muštynir 
ir prie teisimo. Kęstučio cho
ras griežtai ap’ivalė nuo ko 
munistų, o Kęstučio psšal 
pine draugij.a dabar žino,
kas buvo vilkais avies ksi 
lyje. Nors jų pažalinti 'o

VnAu/i&d 

Protcction 
lor your

REMONTĄ VIMTT1 ARBA REFINAN8AVIMI□

ant Lengvų Mėnesinių Išmokeiimu 1
PSNSfmOKITK PROGA DABARTINU** «FMOW* 

NFOAIMMO RATOMB

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi *4.000.00 apdrausti per Padera) 8avtnga and Loan In* 
snranoe Corporation. Mokame Jūsų pinigai greitai liraoka-
ml ant pareikalavimo.
4RN1AFRIA IR ŽYMIAUSIA IJRTITVię FINANSINĖ IŠTAIGA

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jo*. M. Mcnerta. 8ec'y. MM 80. HALSTED 8T.

Former Patient Helps in Victory Effort

Young man (above) recently recovered in a sanatorlu® trom tjjfcsr- 
culoaiB and is now ono ot army of workmen employed hv war indu?.'
tries. Rehabilitation of patients is part of activities made pof<we 
by Christmas Seal Campaign.

| nos nosies į mūsų tarpą. Da
bartiniu metu komunistai 
veidmainingai dangstosi pc 
patriotizmo skraiste. Į save 
propagandines konferencijas, 
pavadintas gražiais užmas
kuotais vardais, drįsta kvie
sti ir gana rimtas organiza 
cijas. Kai kurie žmonės net 
ir susiklaidina jų ‘‘karščiau 
e i ai s norais” prisidėti prie 
karo laimėjimo, “fašizmo ar 
galėjimo. Tačiau mes žino 
me, ko jie nori ir kam jie 
padeda. Jų norai, kad bolše 
vizmas valdytu Europą ir 
net visą pasaulį. Jų tikslas 
yra naikinti laisvę, religiją, 
kultūrą, griauti valstybes ii 
ant jų griuvėsių sukurti in
ternacionalą. To nepermate 
kai kurių lietuviškų organi 
zacijų veikėjai. Štai neseniai 
skaičiau, kad Šėmaičių Kul 
tūroe Klubas, žagariečių. 

pinigų ruaams neišduoti. Bol Eksmainerių ir kiti klubai 
ševikėliai, kurie savo raudo- išrinko delegatus į Chicagos 

! na j a politika besi versdami bolševikiško lietuvių laikraš- 
ratelį nusilpnino, norėjo iš čio savo propagandai šau- 
banko pinigus išsiimti, bet kiamą pergales konferenci- 
Mutual Loan and Savings , ją. Jei minėtos ir kitos drau- 
Ass’n direktorius, pasinau- gijos dar ilgiau leisis už no- 
dodamas dviejų parašų dės-| sies vedžiojamiems kelių šu
niu, pinigų neišdavė. Už to i i bolševike jusiu lietuvių, tai 
smarkuoliai jį teisman pa-1 gali susilaukti panašius Ii 
traukė, bet direktorius teis-. kimo, kokio susilaukė Lie- 
man nevyko, nurodydamas, tuvių Kultūros Ratelis. Ge- 
kad tas priešinga įstaty-1 riau apsivalyti nuo komu- 
mams. Komunistai nieko ne nistų propagandistų dabar, 
pešė. Tada jie iškėlė bylą
prieš A. Jakutį ir pareika-

kol dar nevėlu, kol jie da
bar visiems aiškūs. Jie da

lavo ratelį likviduoti ir pi- bar drąsūs ir net akiplėšiški 
nigue išdalinti. Lapkr i č i o Dabar gerai įsidėmėkite vil- 
pradžioje buvo teismas. Ts<- ( kus, pradedančius išlysti iš 
rėdami savo pusėje gerą ad- avies kailių. S. K.
vokatą bylą laimėjo. Patrauk
rieji teisman gavo advoka
tą, kuris net liudininkų iš 
antros pusės nepaėmė. Taip

komunistiškoms organizaci
joms. Dauguma narių tuo 
pasipiktino ir pradėjo at
šalti, nuo jų veikimo šalin
tis. Nemažai narių atsiliko 
nario mokesčių mokėjime. 
Liko tik nedidelė saujelė, iš 
kurių dauguma buvo “ištiki
mieji” bolševikams. Jie su 
darė skymą likviduoti rateb 
ir pasinaudoti pinigais. Ne 
pranešus visiems nariams, 
sušaukė probolševikiškus na 
rius ir nubalsavo likviduot' 
ratelį, o pinigus $500.00 bū< 
tai paskirti “Russian Wai 
Relief”, jau aišku per kie 
no rankas tie pinigai būti 
ėję ir kam jie būtų tekę 
Kai su tuo nuturimu atėjr 
pas iždininką A. Jakutį pa 
imti pinigų, šis griežtai at 
sisakė išduoti pinigus. Jb 
au sekr. P.Dantiene sušaukia 
visų buvusių narių sus-mą 
sumoka užsilikusias duokles 
ir mitariA ratplin nelikvi

duoti ir iš lietuvių surinktų

vilonio, bylos iškėlėjo nuro
dymu, buvo išdalinti po ly
giai dėl Russian Relief Fund, 
ŪSO, Navy, Red Cross ir 
Chinese Relief Fund. Šis lie
tuviškų ruselių: railų, jud- 
zintavičių, pavilonių, kislai- 
čių, pasielgimas yra tiesiog 
kiauliškas. Jie iš “Lietuvių 
Kultūros Ratelio’ ’ pavertė 
“Rusų Kultūros Gengė”. 
Gi lietuvių tautai pa
rodė špygą ir dabar iš visų, 
kurie į rateli įdėio daugiau
sia darbo, isteriškai juokia
si, kad pasisekė apgauti. 
Kaip tokius "‘draugužius” 
reiktų pavadinti? Lietuviu 
tautos niekšais. Tarptautinio 
komunizmo aklais vergais, 
bet kokios valstybės ir tau
tos priešais.

Minėtasis įvykis Chicago 
lietuviams yra nesmagus. 
Sakau nesmagiu, kad mes 
dar tiek nesusiorientuoiame 
ir įsileidžiame į savo tarną 
išnaudotojų, svetimu valetv- 

agentus, kad mes dar ne
mokame išskirti vilkus avies 
kallvje. Jie surenka pinirus 
iš lietuviu ir paskiria bolše
vikiškai propagsndai. ile net 
gauna tamsesnius lietuvius 
sau talkininkais.

Reikia tikėtis, kad šių me
tu komunistu išsišokimai ir 
SDgauJės lietuviams psdės 
atskirti vilkus avies kailiuo
se ir juos kiek galima izo
liuoti. išskirti. Lai būna vi
sų lietuvių šūkis — esi ko
munistas, eik { grynai ko
munistišką draugija: esi pro 
rusas, tai eik į rusišką drau- 

bet nekišk savo raudo-

Mano garbė yra mano gy 
venimas; šie du dalykai ne 
atskirtam!. Atimkite m a i 
garbę, ir aš neteksiu gyve 
nlmo. (Šekspyras). *

/r

Anykščių piemenėlio kelias į vyskupus
(Tęsinys iš 5 pus).)

ketvirčiais, vigilijomis irgi 
valgydavo sausai. Geriems 
dalykams jis nesigailėdavo 
’ėšų. Išspausdinęs knygų jis 
paprastai nepardavinėdavo, 
o taip išdalindavo. Pažymė-

Savo gyvent šalelėj,
Širdį man skaudžia, skau

džia ir graudžia 
Svetlmojon važiuojant.
Ir mes drauge su juo klau

siame — “kažin ar grįšim, 
gal kitur supūsim”, “o ir su
grįžę savon šalelėn gal aša

rina, kad jis nesidrovėdavo relėm pąplūsim”, nes:
savo kaimiečių giminių ir, 
atvykusius su kailiniais už 
vyskupiško stalo pasisodin
davo. Jis nepykdavo, kad tie 
savo įpratimu bevalgydami 
kaulus po stalu mesdavo.... 
Nesidrovėdavo tuos anykštė
nus kaimiečius pavėžinti sa
vo vyskupiškoj karietoj.

Nežiūrint nusimarinimų ir 
didelio darbštumo, vysk. Ba
ranauskas išgyveno 67 me
tus. 1902 metų lapkr. 24-26 
dieną dar atliko rekolekci
jas, nors jautėsi silpnas. Dar 
lapkr. 26 d. išvertė 3 sky
rius šv. Rašto, bet berašy
damas žodžius: “Padarė, jog 
man niekas nebesiseka”, pa
tyrė paskutini priepuolį ir 
vakare mirė. Tas buvo ly
giai prieš 40 metų: 1902 m. 
lapkr. 20 d.

Kaip gi daugelis tremti
nių šiandieną ašarodami gie
dame Baranausko gražią- 
liūdną giesmelę:

— Sudiev, Lietuva! man 
linksma buvo

— Maž rasiu vargus, ne
laimes bėdas,

Maž nerasiu tėvelių;
Maž visa mano širdies pa

tieks
Bus ant šaltų kapelių...”

K. J. Prunskis

Naciai Pabaltijo 
valstybes vadina buvu
siomis valstybėmis

“Frankfurter Zeitung”, po 
lemizuod&mas su anglų vy
riausybė dėl jos susitarimų 
su bolševikais, tiek Pabalti
jo valstybes, tiek Lenkiją 
vadina “buvusiomis valsty
bėmis” (IX. 16).
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Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atst’ankydami 

i šia Modernišką Lietuvių įstaigą! 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI
Ultra-Violet Sunahine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Massage ir Movementa.

Moterims — Trečiadileniais. .
Telefonas: VIRginia 9493

A.. F. C2ŠESNA, savininkas MASSACI
1657 W. 45th St.... Kamp. Paulina St

SIŲSKITE U2SAKYMUSL,

LIETUVIŠKOS-KATALIKISKOS 
KALĖDINES KORTELES

DABAR PARDUODAMOS 
* visiškai skirtingos nuo praeitų metų

(14 LIETUVIŠKŲ IR 7 ANGLIŠKOS)
Lietuviškiausios visų spausdinamų Katalikiškų Kalėdinių Kortelių visoje 

Amerikoje.
“Draugo” spaustuvė yra pirma visoj Amerikoj, kuri spausdina Lietuviškas 

Kalėdines Korteles.

SIŲSKITE UŽSAKYMUS:

DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Chicago* Illinois



Vesi Pullmano 

naujienos

and bunco party). Teko su- Pranešame iš anksto, kad 
žinoti, kad sodalietės turės gruodžio 13 d. parapijos sa- 
labai daug ir naudingų vj- Įėję 3 vai. po piet ir 7 vai. 

siems dovanų. Be to bus ir j vakaro bus rodoma jodomi 
tos brangiosios kavutės bei paveikslai iė Šv Jono Bosko 
užkandžio. Įžanga 50c. Mū- gyvenimo. Paveikslai yra 
sų sodalietės labai gerai gy gražūs ir pamokinanti — 
vuoja ir veikia. Jos praeitam j verta juos pamatyti. Įžanga 
nn.r»niirks hnnirioto miiirio- su taksais 38 centai. Tuomi

Tėvų Marijonų Bendradar- bius ir visus geruosius prie- 
bių Chicagos apskrities me- telius, kad šiuo tarpu reikia 
tinė vakarienė Įvyks gruo- daug dirbti ir rengtis prie 
džio 13 d. 6 vai. vakare Auš karo pabaigos. Šiuo tarpu iš 
ros Vartų parapijos salėje. Tėvų Marijonų, čia Ameri- 
Mielas lietuvi bei lietuve, ar koje tikimasi ir laukiama 
esi pasirengęs dalyvauti šio- labai daug, — kad jie būtų 
je rengiamoje puotoje, jei prisirengę po karo vykti į 
dar nesi, tai padaryk kuo visus pasaulio kraštus su 
greičiausiai, šiandie ar ry- dvasine'pagalba, misijomis į 

toj, Įsigyk tikietą iš kalno, talką ten, kur bus didžiau- 
tas palengvins rengimo ko- šia stoka kunigų. Tą viską 
misijai ir gerosioms šeimi- reikės padaryti Tėvų Mari- 
ninkėms numatyti ant kiek jonų vienuolijai čia Ameri- 
asmenų pagaminti valgio, koje. Jie turi skubiai ruoš- 
Gerai žinote, kad šiuo laiku ti ir auklėti daugiau kunigų- 
viskas labai brangu, ir dar vienuolių. Tam reikalinga pa- 
neužtenka' to brangumo, bet galba iš mūsų lietuvių, kad 
turime būta ir taupūs, sulyg: tuos kunigus greičiau išmoks 
Amerikos vaidilos reikalą vi-1 lintl ir priruošti. Užtat, ir 

mų; taigi, numatytas skai- rengiama ir ši Tėvų Marijo- 
čius gruodžio 13 dienai puo- nų Bendradarbių Chicagos 
tautojų, kaip tik būtinai rei- apskrities vakarienė, kad 
kalingas, kad vienokiu ir ki- duoti progos prisidėti kiek- 
tokiu būdu galėtumėm pri- vienam mylinčiam tą gražų 
ai taikyti. Ar ne teisybė? Jei ir kilnų katalikišką darbą.

Parapijos savaitiniam laik 
raštelyje “Žiūrėk Žinių Ži- 
neiei” praeitą savaitę buvo 
paskelbta, kad parapijos me
tinė vakarienė, Įvykus lapkr. 
22 d., gryno pelno jdąvė $310. 
Klebonas kun. M. švarūs la
bai dėkoja visiems už taip 
skaitlingą bankietan atsilan
kymą ir šeimininkėms už šau 
nų pasidarbavimą.

Reikia pasakyti, kad šei
mininkės, vadovaujant E. Me 
teišienei, sukolektavo nuo 
biznierių ir parapijiečių vis
ką, kas buvo reikalinga va
karienei nepadarydamos jo
kios parapijai bilos ir, kas 
svarbiausia, po bankieto dar 
atnešė Į parapijos raštinę 
$22.00 (caah). Tai bent šei- 

' mininkės!

ALTHOUUi «be haa two chiHren to 
support on her w«ges u ■ power- 
pross operalor at a war phnt, Mrs. 
Mabel puts 18 pereent of her pay 
every week into War Bond* throagh 
the Fay-Roli Sevings Plan.

Mra. W. think, ef every bond ahe 
buys in terma of what it ean do for 
her soldier husband out in Aus- 
tralia. “Alreedy,” she fays, “I’ve 
bought Jim • Carand rifle and a 
gas mask in War Bonda. I fed I’m 
helping to bring him beck aafe and

JŪS IR JŪSŲ VISI DRAUGAI ESATE *
MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI Į

PALM GARDEN 
TAVERN

4177 Archer Avenue

Valandėlei užkliuvau pas nas ūetuvis daktaras, kurie 
buvusius Chicago Heights pavardės nepamenu. Daugiau 
biznierius, A. ir A. Butkus, lietuvių nesutikau ir nei vie- 
kurie įsigijo gražų aparta- no lietuviško žodžio negir- 
mentinį namą, 6042 S. Wash- dėjau. Dabar su jumis pir- 
tenaw Avė. Jų sūnus kapito- mą kartą per du metus, kal
nas dr. Walter Butkus tar j bu lietuviškai.
nauja Dėdės Šamo kariuo-' — Ar pastebėjote kokią 
menėje, 54th Medicai Bat-j atmainą Čikagoje? 

talion, Camp Edwarde. Mass. _ Taip, daug kariuome 
Šiomis dienomis jis viešėjo nės mieste ir šviesios nak- 
pas savo tėvus. tys. Pas mus tamsu, nema-

— Sveikas gyvas dakta* tysi nei vienos švieselės gat-
re! Kaip čia jus pavadinti, vėse, nei namuose, čia taip 
rodos, jau ir kitą titulą tu- pat visur kalbama apie ka
rite? rą. Pas mus niekas apie ka-

— Vadink Walter. Titu- rą nekalba. Kariuomenėje
lai nesvarbu. rūpinamasi ~ tik tvarka, lie

— Kokios gi pareigas tu-1, pia eiti — einame, ateitį — 

važiuoti — va-

Grand Opening
Šeštad. ir Sekmad.* Gruod. 5 irLapkričio 22 d. mūsų baž

nyčioje per visas šv. Mišias 
buvo rinkliava šv. Tėvui. 
West Pullmano neskaitlin
gos parapijos žmonės sudė
jo aukų $90.00. Be to, tą 
pačią dieną parapijos reika
lams buvo kolektos suvirš 
$100.00. .

Bus skanių valgių, gėrymų ir taipgi gros gera 
orkestrą šokiams. Visiems atsilankusiems bus smagu 
dalyvauti Grand Opening iškilmėse su mumis.

Nuoširdžiai kviečia:

Domicėlė Grigaliūnaitė ir Stanley Draus, sav.

Gruodžio 6 a., 4 vai. po 
piet parapijos salėje Mergai 
čių Sodalicijos draugijėlė ren 
gia šaunią pramogėlę (card

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

| KAINOMIS
ateiname, 
žiuojame,‘ viskam pasiren
gę. Laikraščių daug neskai 
tome, o jei skaitome, tai 
daugiau apie football, negu 
apie karą?

—' Bijote eiti į frontą ?
— WelL... tik metai laike 

kaip vedęs...

W. Butkus yra jaunas ga
bus daktaras — kapitonas. 
Baigęs Chicago Heights pa
rapijinę mokyklą, Loyola u- 
niversitetą ir praktikavęs 
žymiose ligoninėse. Nugir
dau, kad jo-Jaukia graži a 
teitis. Laisvutė

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRČIŲ MORGIČIU
GREITAI 'IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKfiJIMAIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ Ut KAILIŲ 

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė
telefonas skamba, 
užsisako bilietas 1

West Side. — Teko au-0 
girsti, kad sekmadiea^ gno- 1 
džio 6 d. 7 valandą vakare 1 

rengiamoji Weat Side jaunų 1 
moterų “bunco party” ausi- ’ 

lauks daugybės žaidėjų ne ‘ 
vien vietinių, Aušros Vartų • 
parapijiečių, bet taip pat ir 1 
svečių iš *kitų kolonijų. Visi, 1 

matyt, žingeidauja pamaty- - 
ti jaunų moterų pramogą ir 
jų vadovavimą. Klebonas ku
nigas J. Dambrauskas ir jo 
asistentas kun. Mykolas Jod- 
ka pranešė, kad gerieji prte- 
teliai iš kitų kolonijų užsi 
sako sau vietas, įsigydami 
bilietus iš kaino per telefo
ną. Tikrai gerai daro, įr mes, 
vesttaidlečiai, ypač rengėjos, 
jų laukia, gražiai ir manda
giai statika, priims ir ant 
galo dar ir apdovanos.

Taigi, rengiamoji pramoga 
jau Čia pat, vietiniai, nepa- | 
mirikite, kad svočiai Iš Įritu j 
kolonijų mūsų “ nesubytytų”. j

gero* rOAies moterų kailiuku, kailiukai*, papuoštai, arba 
clotti kotai parsklulda nuleniluUimts kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
U W. 47th St Yards 2588

nARCUTIZ 4

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

UQCOR
IŠTAIGAPlunksnų Kaldras

Amerikoj*!
- VIENUOLIKTI METAI!

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. 
KITOMIS Dienomis 9:80 v. n 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

APDENGALAI — 
Drapes — pritaikomi VELTUL 

Didelis Pasirinkimas •
I h i- v

SENĄ
H draugą.

I. RAMTER, esv.
MUTUAL LIQUOR CO 
z 4707 So. Halsted St.

Pirmiau buvo ten vie-

WHFC-I45O kil

8221-25 S. HALSTED ST 
Pteoaa: TAROS 4771

žcL' 4 ? >*■ "*T/
Visai darbas ii prekės yra

WHOLESALE 

FURNITURE 

• BROKER

SIUTAI sa dvejosite kelnėmis, 1M% vilnoniai, $55.00 nn
vertės Melose out” kaina *.........................................

Pirkite dabar ir sutaupykite pinigą.
TTRŲ ŽIEMINIAI O’COATS. ei A CftS29.M vartės, parsiduoda dabar ni .....................>14.0U*
MOTERŲ IB MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT 00AT8,

iki $16.75 
.............. $29.00

VAIKU DRABUŽIAI, Valkams 4 Hm otų QC !_ f«O QC
vilnoniai slfltal, $15 .vert enfemit kaina *0.00 U

MERGAIČIŲ KOTAI Ir DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos 83.95, parsiduo tf 1 QQ 
ds po tiktai ................... ,..............................

115.M vertės KOTAI, *o nr
parsidoods po tiktai ........................... ........................»J>O./3

GRANE COAL CO.
A TY-------X WE8T VIRGINIA GENUINEQ|n > POCAHONTAS

Kol dabartinis stakas dar naišparduo- 

\ ' J t&8’ neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog Iš gelešm- 
fcelio ^aro jums:

GENUINE POCAHONTAS, $Q ĄC
Mine run — labai lumpsuoti, tonas už tiktai OaOU 
GENUINE POCAHONTAS, $Q OZ\

Pečiams dydžio — Tikras Bargenas...............  /»£v
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri ŠIA CA 
kepimui pečiuose Ir namų šildytuvams.. IVsOV

Mm kalima perkant 4 toana ar ko v Iri
5382 SO. LONG AVK. TEL. PORTSMOUTH 9022

FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Westem Aveaut, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 8051

Mūrio*



Lietuvis chicagietis herojus dabar 
tarnaus Dėdei Šamui

9

Sūnus iš Anglijos karišką uniformą 

persiuntė savo motinai
Tris metus Al. Lukas, chi

cagietis. pasižymėjęs oro 
mūšiuose, tarnavo RAF An
glijoje. Jis savanoriu buvo 
įstojęs į RAF.

Šiomis dienomis Al. Lu
kas persiuntė motinai Uršu
lei Vaišvilas, gyvenančiai 
4405 So. Talman avė., (an
glišką karišką uniformą, 
kurią prašo išvalyti ir pa
laikyti kaipo suvenirą. AL 
Lukas taip pat praneša mo
tinai, kad dabar jis jau yra 
perėjęs į Amerikos Air 
Corps, bet taip pat jis dar 
turi komisą ir RAF ir galįs 
anglišką uniformą dėvėti.

• Al. Lukas kitame ilgame 
ie rašo, kad jis trejus

etus tarnavo RAF ir daug 
įs patyrimo todėl dabar 

galės daug daugiau pasitar
nauti Dėdei Šamui.

A. Lukas laiške sako, kad 
jis manęs su savo žmona 
grįžti apie Kalėdas į Chica
gą, bet dabar, turbūt, teksią 
išbūti iki karo pabaigos.

A. Lukas Anglijoje vedė 
Marjorie Kingsley, Londono

KOKIS CIGARETĄS DUODA RŪKYTOJAMS KO JIE NORI

Atyda lakūnams
Jeigu jūs turite 

Ueiercijinio piloto leidimę

iom. yra tikras darbas

ie tiesiai ant

!♦«, Laeom t Unu Toomco C*

dainininkę, ir tikisi abu grįž 
ti į Ameriką.

A. Lukas ne kartą yra 
bombardavęs Vokietijos mie 
stus.

Dėl mėsos mažėjimo 
jau užsidarė 500 
mėsos krautuvių

Iš 5,000 Chicagos mėsinių 
krautuvių (bučemių), ku
rios leidimus gavo pereitą 
sausio mėnesį laikyti šias 
krautuves, 500 mėsos krau
tuvių dėl mėsos stokos jau 
uždarė savo duris.

Jei mėsos sąlygos nepage
rės, tai per sekančius 6 mene 
sius sumažės dešimt ar pen 

I kiolika procentų- mėsos krau 
tuvių. Taip pareiškė George 
Dressler, president of the 
Retail Meat Dealers Associ
ation of Chicago.

Gyvenk taupiau, būk nar
sus ir visuomet būk paten
kintas, tokiu savo žygiu pri 
sidėsi prie karo laimėjimo.

NIEKO SAU JAUTIS

(“Draugas" Acme telephoto)

Štai koki jautį jaunasis ūkininkas išaugino. To jaučio 
i vardas yra T. O Masterpiece, gimęs iš Hereford karvės. 
Šis nutukintas jautis priklauso T. Richard Lacey, 16 m., 
iš Kansas, III. šis jautis išstatytas Chicagos Fat Stock 
parodoje. Ne karo laiku ši paroda vadinosi International 
Livestock Exposition.

Apžiūri tavernus, kad 
išvengti gaisrų pavojų

Deputy šerifai savaitę lan 
ko Cook kauntėj i,000 ta
vernų ir naktinius klubus, 
ir apžiūri ar randasi ten 
gaisrui kilti pavojai.'
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Žuvo tris vaikai
Siaučianti audra, gruo

džio 1 dieną, Winnsboro, S. 
C., nupiešė namų stogus. 
Čia audra užmušė tris vai
kus ir 50 asmenų sužeidė.

SKELBKITfiS “DRAUGE”

Lengvumo 
ir Skonio
TEISYBĖ, ir svarbiausia 

priežastis kodėl Chesterfield yra tik* 
ras būdas gauti ko pageidaujate ui- 
sirūkyme yra jo tinkama kombina
cija pasaulio geriausių cigaretų ta
bakų.

Šis puikiausias Chesterfield mi*. 
sinys duoda jums užsirūkymą, kuris 
yra Lrngvmnis, Vėsesnis ir Gere- 
snio-Skonio. Jie pagaminti duoti 
jums daugiau malonumo rūkyme ir 
jie taip daro.

IZ |a ivv I avKalinys iššoko is 
traukinio, bet vėl 
buvo sučiuptas

Pereitą trečiadienį į Loul- 
siana traukiniu buvo veža
mas kalinys, jis buvo veža
mas į teismą. Kaliniui ant 
rankų buvo uždėtos grandys 
ir jas laikė deputy. Tik stai
ga prie pietų Bloomington, 
III., kalinys iššoko pro lan
gą ir vos neištraukė kalinio 
sargą. Kai kalinys iššoko, 
tai tuojau buvo sustabdytas 
traukinys.

Kalinio sargas gavo tro
ką ir* išvažiavo' ieškoti pabė 

i gūsio kalinio. Kai trokas 
važiavo netoli Shirley, tai 
pabėgęs kalinys paprašė pa
vežti troko vairuotojo^ Taip 
pabėgęs kalinys vėl pateko 

į to pačio sargo rankas, iš
kurio buvo pabėgęs.

Kalinys šokdamas iš trao 
kinio nusilaužė kairę ranką 
ir sužeidė dešinės kojos ke
lią. Kalinio žaizdos buvo su
tvarkytos, aprištos kalėji
mo ligoninėje, Blooming- 
ton’e IU. Kitu traukiniu ka
linys išvežtas į paskirtą vie 
tą. Kalinio vardas — Green 
Jonės, 36 m., negras.

Jei turi kokį seną metalą — 
atiduok karo produkcijai.

Kaip naciai iš Lietuvos 
išvežė darbininkus 
į Vokietija

“Kauener Zeitung” apra
šinėja vokiškų “darbo įstai
gų” (Arbeitsamt) veikimą 
Vilniaus srityje. Kai vokie
čiai atėję į Vilnių, ten buvę 
priskaitoma 30,000 bedar
bių. Dabar taa skaičius te
siekiąs 2,436, kurių 1,299 
moterys. Į Vokietiją esą iš
vykę 8,430 žmonių. Laikraš
tis* atvirai pripažįsta, kad 
bedarbiai gavę įsakymą at
vykti į “darbo įstaigą”, kuri 
visus tinkamus darbininkus 
pasiuntusi Vokietijon.

55 armijos pilotai iš 
Australijos vizituoja 
Chicagų

Penkiasdešimt penki Aus
tralijos royal air force pilo
tai šiandien atvyksta į Chi
cagą ir jie čia bus svečiais 
keturias dienas. Šitie austra 
liečiai lakūnai — pilotai mo 
kės Kanados aviacijos mo
kykloje. X

Atvykę australiečiai į Chl 
cagą taip pat dalyvaus atei
nančio pirmadienio skau
džiame metiniame paminėji
me, kaip klastingas priešas 
užpuolė Pearl Harbor.

Nuskendo trie ežere 
fag; žuvo 13 vyrų

Iš Toledo į Cleveland lal- 
vukas (tug) vilko, tempė 
Erie ežeru sunkiai prikrau
tą krovinį (barge). Šio kro
vinio vardas — Clevecko, o 
laivelis, kuris traukė šį kro
vinį vadinosi Admiral. Per
eitą trečiadienį vakare kilo 
didelis vėjas ir atsirado ban 
gos. Laivelio Admiral įgula 
buvo iš 14 asmenų. Praneša 
ma, kad 13 įgulos vyrų nus
kendo. Jie net nespėjo pra
nešti apie nelaimę tiems vy 
rems, kurie sėdėjo ant kro
vinio (barge). Greičiausia 
nelaimė įvyko dėl virvės nu 
trūkimo ir siaučiančių ban
gu-

Ant krovinio esantieji vy
rai tuojau nuleido inkarus į 
ežerą, bet bangos vistiek 
juos nešė į ežero gilumą.

Audra 5 užmušė 
ir 20 sužeidė

Netoli Lincoluton, Ga., 
gruodžio 1 dieną, siautė vie
sulas. Penki žmones užmuš
ti ir 20 sužeisti. Per audrą 
penki negrai buvo užmušti, 
kai audra penki negrai bu
vo užmušti, kai audra nu
vertė jų namus.

Sumažėjo judėjimas
Kada Chicagoje, gruodžio 

1 dieną, buvo įvesta gazoli
no pardavimas pagal korte- 
mas žymiai sumažėjo. Ten 
kur pirmiau apie 9 vai. rytą 
parkindavo apie 1000 ar 
1500 automobilių, tai gruo
džio 1 dieną tose vietose ry
to metu stovėjo kokia 200 
automobilių.

Penktadienis, jruoo. 4, 1942

mu
X Izidorius Nausėda, vie

nas seniausių Chicago lietu
vių veikėjų, vienas pirmųjų 
biznierių, per ilgus metus 
patarnavęs lietuviams pini
gų persiuntime ir laivakor
čių parūpinime, turėjęs pla
čiai žinomą krautuvę Bri
dgeporte, vakar mirė širdies 
liga. Velionis Chicago lietu
vių tarpe paliko gražią at
mintį. Amžiną jam atilsį.

X Lindžių, Gėčių, Rimkų, 
Vilimų, Rudokų, Valauskų, 
Mažeikių namuose, Brighton 
Parke, Barborų vardadieniai. 
Visos Barboros sveikinamos 
ir apdovanojamos, šia pro
ga reikia pažymėti, kad vi
sos tos Barboros yra “Drau
go’ ’ skaitytojos ir dabar tal
kininkauja “Draugo” vaju
je šioj kolonijoj.

X Brighton Parke “Drau
go” vajus, dėl netikėto šal
čio, kuris sukaustė Chicago 
ir apylinkes, bus pratęstas. 
Vajaus vedėjas A. Daugir
das yra pasiryžęs aplankyti 
kiekvieno lietuvio kataliko 
namą ir parkviest! malonų, 
nuoširdų ir įdomų svečią — 
“Draugą”.

X P. ir B. Cicienai, pla
čiai žinomi townoflakiečiai 
veikėjai, šiomis dienomis mi 
nėjo 6 m. vedybinio gyveni
mo sukaktį ir ta proga su
laukė daug draugų, kurie ne 
tik veikėjus sveikino, bet ir* 
apdovanojo.

X Žebrauskų, ilgą laiką 
gyvenusių West Side, o pas
taraisiais metais išsikėlusių 
į Brighton Park, kur įsigijo 
nuosavą namą, du sūnūs tar
nauja kariuomenėj. Vienas 
Alfonsas jau pakeltas į ant
ro leitenanto laipsnį.

X Už Rusijos ir kitų tau
tų atsivertimą daugely baž
nyčių įvedamos ypatingos 
pamaldos. Šv. Jurgio lietu
sių bažnyčioje ta intencija 
kiekvieno mėnesio pirmą 
penktadienį vakare bus šv. 
Valanda ir prie išstatyto Šv. 
Sakramento bus kalbamos y- 
p&tingos maldos.

X Ateinantį sekmadienį, 
gruodžio 6 d. Aušros Vartų 
parapijos salėj (West Side) 
įvyks nepaprasta “bunco” 
pramoga, kurią rengia jau
nosios vietos moterys. Kaip 
vietiniai taip ir svečiai iš ki
tų kolonijų nuoširdžiai pra 
šomi dalyvauti ir pasilinks
minti. Klebonas kun. Dam
brauskas irgi patieks kokį 
tai surprizą, apie kurį ir aš 
pats nežinau, tik girdėjau, 
užtat tik atvykę sužinosime.
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