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Nutraukė Leningrado Susisiekimą
Žemės drebėjimas

bažnyčios engėjai
National Catholic Welfare
Conference praneša gavusi
dokumentų įrodymų apie
nacių žygius prieš Katalikų
Bažnyčią Austrijoje. Be jo
kio pagrindo jie tenai užgro
bė kuone visas Bažnyčiai
priklaususias nekilnojamas
nuosavybes ir kitus turtus.
Užgrobtos
(konfiskuotos)
74 abatijos, seminarijos, vie
nuolynai ir studijų namai.
Ir nė vienam atsitikime ne
pavartota kokia nors teisinė
procedūra. Viskas stačiai
pavogta tik dėlto, kad tas,
girdi, reikalinga nacių tvar
komos valstybės “gerovei”.
Nenorėjusieji apleisti abati
jų ir vienuolijų tikrieji ir t
teisėti savininkai vienuoliai
ir vienuolės, pajėga išmesti
laukan ir jų daugumas uždą
ryta koncentracijos stovyk
lose. Kaip yra Austrijoj,!
taip yra ir Vokietijoj. Juk
Vokietijos naciai yra Rusi
jos bolševikų idėjiniai bro
liai.
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SUSIDARO NAUJI PAVOJAI
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Nesusitaria dėl
iškilusio anglies
kasyklą streiko

Vokiečiai pasistūmėjo pirmyn Tūlos
apylinkėje. Kovose žuvo 6,000 nacių

WASHINGTONAS, lapkri
čio 16 d. — Prezidentas
Rooseveltas šiandie atšaukė
savo ankstesnius planus vy
kti į Warm Spriug, Ga., kad
pasiliktų Washingtone kai
John L. Lewis pradėjo nau
jąjį angliakasių streiką
Manoma, jog kariuomenė
bus pasiųsta į anglies kasy
klas dar prieš šios savaitės
pabaigą, jei nebu3 skubiai
susitarta. Sakoma, jog Pre
*
Jt
X
zidentas esąs pasiruošęs vei
ksmams.
Šiandie įvyko pasitarimai
(“Draugas” Acme telephoto)
taip Levzis, dviejų jo padė
Smarkus žemės drebėjimas tomis dienomis įvyko Los Angeles srityje. Roger Mullin
jėjų ir plieno pramonės at
stebi
sugadintą savo garažo mūrinę sieną, Torrance, Cal. Kai kur daug nuostolių pa
stovų, r»ei abej. jama, kad
.lutų prieita sucitarimo.
daryta, bet nė vienur žmonės nenukentėję.
53,000 darbininkų

Oficialiai streikas prasidė
jo vidurnaktį, bet kadangi
sekmadienį kasyklos nedir
ba, tad streikas prasidės tik
pirmadienio rytą. Šis strei
kas apima 53,000 anglies ka
sykių darbininkų.
Beto, manoma, jog šio
streiko palaikymui gali pas
kelbti streikus dar 40C.000
minkštosios anglies darbi
ninkų ir Illinois valstybėje
gali sustreikuoti visos an
glies kasyklos.

J. A. Valstybių žemės
ūkio departamento sekreto
rius Wickard sako, kad iš
šios šalies kas mėnesis An
glijai pristatoma apie 250,000 tonu įvairių maisto pro
duktų. Be to, Anglija dar
daug maisto apturi iš Kana
dos, Australijos ir P. Ameri
kos mėsos. Nepaisant to, an
glams vis gi stinga maisto
ir jie tik paviršiniai tegali į Tikimasi daugiau paramos
savo alkį nutildyti. Anot sc
kretoriaus Wickard, šiandia Taip pat tikimasi, jog visos
anglai per visą savaitė rei CIO unijos, įimant ir galin
kia maitinti tokiu maisto gą automobilių darbininkų
kiekiu, kokį amerikietis vie uniją ir plieno darbininkus,
ną kartą gali suvartoti. Ir parems streiką.
tai jaustųsi nepersivalgęs.
Šis anglies streiką smar

Kanados kariuomenė
atvyko Hongkongan

Išžudė 350,000

jugoslavų

LONDONAS, lapkričio IG
d. — Gen. Dusan Simovič
ištremtosios jugoslavų vyHQNGKONGAB, lapkričio Hongkongo gywntojai bu j?iauąybės^ i»ręirj^Įas .Londo
— Į šią stračeginę anglų vo labai nustebinti, kai ne ne pareiškė, jog paskutiniai
laivyno tvirtovę netikėtai at tikėtai uostan įplaukė Ka siais pranešimais Jugosla
vyko didelė grupė Kanados nados laivas ir iš jo paaipy vijoje vokiečiai sušaudė dar
kariuomenės, kurią ypač lė gausi kariuomenė.
8,100 serbų po koviį tarp par
nuoširdžiai sutiko Kinijos
tizanų ir nacių okupacinės
Po savaitės
gyventojai.
kariuomenės
Kiek anksč'iu jugoslavų
Ši kariuomenė, kurios tar
vyriausybe
buvo pranešusi,
pe yra ir nemažas skaičius
jog
apšaudyta
2,300 asmenų
Prezidentas
Amerikos savanorių, Hong
kongan atvyko lygiai po sa Kraujevace.
dainuos
vaitės, kai Anglijos premje Simomavioiaus pranešimu
ras Churchill paskelbė, jog šie 8,100 serbų sušaudyta
WASHINGTONAS, lapkri Anglija tuojau paskelbtų Belgrade, serbų sušaudyta
čio 16 d. — Nacionalis spau Japonijai karą, jei iškiltų vace ir Kraljeve.
Iš viso Jugoslavijoje iki
kiai paliečia plieno pramonę dos klubas šiandie gavo iš karas tarp Amerikos ir Ja
šiol
esą sušaudyta 350,000
Prezidento
Roosevelto
pasi

ponijos.
ir netrukus gali beveik vi
ANGLAMS PORCIJOS
asmenų.
žadėjimą kitų klubo pietų
Lankę Angliją žemės ūkio sai sustabdyti plieno gamy metu padainuoti dainą už Įspėjimas japonams
departamento
valdininkai bą.Visi pranešimai skelbia, nedalyvavimą klubo pietuo
Sąryšyj su Kanados ka Naciai užėmė rusų
patyrė, kad tenai vyriausy
se pereitą naktį.
riuomenės
pasirodymu Hong
bė pavieniems asmenims tu jog kongresas esą3 nusista
Dėl slogos negalėdamas
ri paskyrusi tokias porcijai tęs prieš streikus į kelias dalyvauti pietuose, kurie bu konge Shanghajaus diplomą tvirtovę
pastebi,
per savaitę: sviesto 3 unci dienas gali būti paskelbta vo surengti jo pagerbimui, tiniai sluogsniai
jas, o kiaušinių tik 2 per mė prieš streikus įstatymas.
jog
tai
esąs
tiesioginis
įspė
Prezidentas pasiuntė klubo
BERLYNAS, lapkričio 16
jimas
Japonijai.
nesį, jei galima gauti. Jie
pirmininkui laišką, kuriame
d.
—'■ Vokiečių kariuomenės
sako, kad Anglijoje šeimi MASKVOS, lapkričio 16 pareiškia, jog jis esąs labai
Tuo pačiu laiku saugiau
štabas
šiandie paskelbė, jog
ninkės be jokių varžymių d. — Maskvos radio šiandie tą ir kartu pasižada kitą pasijuto ir Shanghajuje esą
gali įsigyti miltų, kięk tik paskelbė, kad nežiūrint esa kartą padainuoti.
Amerikos ir Anglijos preky nacių kareiviai šturmuoja
nori, nes pakankamai miltų mosios padėties ir sokiečlų
bininkai, nes iš Shangha Sevastopolį ir užėmę vieną
“
Aš
padainuosiu
dainą
ki

ganama iš Kanados ir Aus orlaivių ir tankų perviršio,
jaus lapkričio 25 dieną iš stipriai fortifikuotą tvirto
tuose
pietuose
“
,
rašo
Prezi

tralijos. Anglija namie pro Rusija organizuojanti savo
plaukia visi Amerikos jūri vę.
dentas.
“
Gal
būt
aš
būsiu
Pasak pranešimo, aviaci
dukuoja daug bulvių ir dar rezervus ir reikmenys iš An
ninkai namo.
pašalintas
iš
klubo,
bet
tai
ja bombarduoja aplink mies
žovių. Tačiau to nepakanka. glijos ir Amerikos kaskart
gali būti populiariausia dai
tą esančias fortifikacijas ir
gausiau pasiekia Rusiją.
na. Dėl to tos dainos teises Nebus Europoje
uosto įrengimus. Pataikyta
KOMUNISTAI PRIEŠ
į sovietų karo laivą ir du
aš sau pasilaikysiu — e ne
turi “begalines” vyrų atsar klubas“.
CHURCHILLĮ
transportinius laivus.
laisvų valstybių
Komunistų ir bolševisti- gas ir nori svetimos kariuo
Vokiečiai tvirtina, jog nuo
nės Rusijos šalininkai Angli menės.
spalių 1 dienos iki lapkri
Kurusu ir Hull
jos parlamente susimetė ata
COLOGNE, lapkričio 16 čio 9 dienos sunaikinta 2,kuoti ministrą pirmininką
d. — Vokietijos komisiouie- 174 rusų orlaivių ir vokiečių
konferencijos
Churchillį. Jie yra nuomo BOLŠEVIKŲ TERORAS
rius Olandijai vakar pareiš orllaivių rusų kare težuvę
nės, kad Churchilliui stinga Gauta žinių, kad bolševi WASHINGTONAS, lapkri kė, jog “naujosios Europoje tik 183.
nuoširdumo remti bolševi kų armija bėgdama nuo vo čio 16 d. šiandie Amerikos santvarkoje“ olandams bus
kus, kurie esą kariaują už kiečių Stalino mieste sušau ir Japc.ujos ofiualieji žmo suteiktos lygios teisės su
LONDONAS, lapkričio 16
laisvę ir demokratiją. Jie dė 183 asmenis tik dėl to, nės paskyrai
kenleruoja- vokiečiais, bet nė viena Eu d. — Pereitą naktį ir anksti
reikalauja, kad Churchiilis kad tie atsisakė evakuoti pasiruošiaaosioms
konfe ropos valstybės neturės pil šį rytą Anglijos bombanešiai
iš savo vyriausybės viršūnių miestą. Tarpe sušaudytųjų, rencijoms ir pasitarimams nos nepriklausomybės.
atakavo Emdeną ir kitus
pašalintų visus bolševizmo sakoma, esąs ir amerikietis dėl susidariusios padėties “Ateities Europoje nebus Vokietijos uostus.
priešus ir sovietams gelbėti inžinierius Leon Lndberg. Ramiajam vandenyne.
niekam suteikta pilna nepri
pasiųstų britų kariuomenę Nieko nuostabaus. Juk
Rytoj įvyksta pirmieji po klausomybė“, pareiškė dr.
Rusijon.
žmonių žudymas yra papras sėdžiai. Pirmiausia Kurusu Seyss-Inąuart, nes, pasak
ORAS
Yra žinių, kad ministras tas bolševikų užgimimas. Ne pasimatys su sekr. Hull ir Ijo, bendroje valstybėje bū
pirmininkas ignoruoja tuos šindamies iš Pabaltijo bolše tuojau bus pakviestas į Bai sią sudaroma bendroji ap
Debesuota, galima lietaus
jam keliamus priekaištus ir vikai žudė visus tuos, kurių tuosius rūmus pas Preziden sauga ir nustatoma santy ir šalčiau. Aukščiausia tein
reikalavimus. Juk sovietai nespėjo pagrobti.
tą Rooseveltą.
kiai su užsieniu.
per&tūra 45 laipsniai.

Įspėjimas Japonijai

KUIBIŠEVAS, lapkričio Ibi ir vidurio fronte pasistūmė
d. — Raudonosios armijos ti arčiau Tūlos.
nepasakoma,
atstovas šiandie pareiškė Pranešime
vokiečiams pavykę perkirsti kurioje vieto ši geležinkelio
svarbų ir strateginį Lenin linija perkirsta, bet galima
grado-Valogdos geležinkelį spėti, kad ji perkirsta, kur
nors netoli Leningrado.

Posėdžiauja japo
ną parlamentas
Į

TOKIJO, lapkričio 16 d.
— Japonijos
parlamentui

šiandie premjeras gen. To
jo pi reiškė, jog Kinijos ka
riuomenės pajėgumas ir mo
ralė žuniai susilpninta, bet
Chungtdego
U u hionienčs

skaičius iki šiol dar turi 2.(‘00,000 kareivių.
Šios dienos specialus par
lamento posėdis sušauktas
premjero gen. Tojo prašymu
nes prieš Japonijos akis
stovįs svarbus tarptautinis
klausimas. Japonams gre
siąs konfliktas^su Jungti
nėmis Valstybėmis ir Ang
lija.
Tikima, jog premjeras
patieks parlamentui .Japo
nijos . ateities diplomatinę
politiką.

Mussolini pašalino
aviacijos vadą
ROMA, lapkričio 16 d. —
Pagaliau Mussolini pašalino
gen. Fracesco Pricolo iš Ita
lijos aviacijos vadovybės.
Tuo būdu Italijos karo va
dovybės pakeitimas, prasidė
jęs dar Graikijos karo metu,
šiandie baigtas.
Gen. Pricolo vieton pas
kirtas gen. Rino Corso Fougier, kuris vadovavo italų
aviacijai šiaurinėj Afrikoj
ir kiek anksčiau vadovavo
italų aviacijai prie Anglijos
sąsiaurio.
Tuo tarpu karo vadovybės
komunikatas pranešė, jog
anglų bombanešiai pravedė
naujas atakas Gatanijoj ir
šalimoj Acirealijoj, Sicili
joj. Šiose vietose, sakoma,
esą 29 žuvę asmenys ir 20
sužeistų.

žuvo 6,000 nacių
Rusų pranešimai sako, jog
dešimties dienų kovose prie
Tūlos žuvę 6,000 nacių ka
reivių. Šiose vietose vokie
čiai siunčią daugiau rezervų
ir tolimojo šaudymo armo
tos jau bombarduojančio 3
miestą.
Vokiečiams perskirtus Le
ningrado-Vologdo3 geležin
kelio linija apsuptajam mieu
tui darosi vis didesnis pavo
jus nes jo gynėjams greit
pritruks įvairiausių reikme
nų.
Tuo tarpu užsienio viceko
misaras Maskvoje per radio
paskelbė, jog įvairiose fron
bo dalyse vokiečiai perėję ir
į gynimąsi ir, jog pozicijos
prie Maskvos ‘ vėl pagerė
jo“.
Rytinis sovietų komunik
paskelbė, jog šeštadienį .
no slėnyje išžuciya 2,5<
italų ir sovietų bombanešia.
išnaikinta 3,000 vokiečių.
Kryme, pasak rusų, rau
donarmiečiai tvirtai laikosi
Sevastopolyj ir Kerč uoste,
nors padėtis Kryme esanti
labai rimta.
i

Nauji Vichy ir

Berlyno pasitarimai

VICHY, lapkričio 36 d. —
— Gen. Maxime Weygand,
Prancūzijos
prokonsulas
šiaurės Afrikoje šiandie sku
biai atvyko orlaivių į Vi
chy, kai tuo pačiu laiku vy
ksta prancūzų-vokiečių nau
ji pasitarimai.
Iš Paryžiaus
atvykęs
gen. Char>s Huntziger laido
tuvėms vokiečių atstovas
Paryžiuje Otto Abetz pasi
liko Vichy pasitarimams su
valsybės galva maršalu Pe
tain ir sakoma, jog jis ap
lankęs ir buvusį vicepremje
rą Lavalį jo Chateldon pily
je.
Kai kurie sluogsniai pa
Prieglaudai
reiškia, jog esą galima lau
kti visiško Vichy ir Berlyne
$2.713.61
X
susitarimo ir tuo atveju vo
CHICAGO, Iii., lapkr. 17. kiečių naudojimui būtų pa
— Vakar įvykusiam Labda vesta Prancūzijos laivynas.
rių są-gos seime delegatų
dalyvavo vięš 200 ir senelių VICHY, lapkričio 16 d. —
prieglaudos namams seimo Prancūzijos produkcijos mi
metu sukelta $2,713.61. Sei nisteris praneša, jog šiuo
mui pirmininkavo adv. J. laiku Prancūzijoje pradeda
ma jausti didelis anglies (r
Peters, vicepirm. — M. Šru- aliejaus
trukumas
pšienė ir B. Cicienienė, rast.
MASKVA, lapkričio 16 d
— Mozeris Ir Ivinskaitė.
Seime padaryta gražių ta 1— Lozovskis pareiškė, jog
dabartinė Suomijos vj riau
rimų ir užsibrėžta kogrei- sybė nebesanti nepriklauso
čiausiai baigti prieglaudos ma ir jos noti Amerikai
statymo darbą.
asenti beverti.

ORAUOA8

Pirmadienis, lapkr. 17 1941

Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Iš Brooklyno, N. Y.,
pilni dėkingumo ir
linksmaus ūpo
grižo
Philadelphia, Pa. — Šv.

Kazimiero parapijos lošėjų
. .
n
grupe (sodalietes) lapkr. 9|
u. buvo nuvažiavę į Brooklyn N. Y., su komedija: “Mo
te.", s neišsimeluosi.” Vai
dinta šv. Jurgio parapijos
salėje.
Lošėjų grupei vadovavo
kunigai vikarai: V. Vežis ir
S. Raila. Philadelphiečiai
buvo nuoširdžiai brooklyniečių priimti. Labai patenkin
ti visi grįžo. Visi džiaugia
si, kad turėjo progos su!
brooklyniečiais lietuviais su
sipažinti, ypač su jaunimu.
Dėkingi Šv. Jurgio parapi
jos dvasiški j ai ir visiems,
kurie pasidarbavo, kad va
karas pasisektų. Per vaaarienę, sako, turėjo progos
pasidalinti mintimis. Vaide
ly tės sako: “taip buvo sma
gu, kad ir kitą sykį norė
sime vykti į Brooklyną.'

DINGĘ DIPLOMATAI

Kas ne su tautininkais,
tas beprotis

GARY. IND.. LIETUVIU ŽINIOS
kienė, aukojo dovanų. Vi
siems dėkojama. Ypač Ame
Lapkr. 9 d. įvyko “bun rikos Lietuvių Pašalpos klu
co” pramoga parapijos sa bui už skaitlingą atsilanky
R. K.
lėje seserų naudai. Visuo mą.
menės gausiu atsilankymu
pramoga pavyko.

Pramoga pavyko

So. Boston, Mass. — Lap

kričio 5 d., lietuvių svetai
nėje įvyko tautininkų drau
gijėlės susirinkimas, į kurį
Laiškais, kaip tos draugijė,
. . . ,
. ,
les pirmininkas Tuinyla sa5 .
..
kė, kvietė du šimtu lietuvių.
Iš tų dviejų šimtų kviestų
dalyvavo tik apie 20 asme
nų.
Susirinkimo tikslas priim
ti A. Smetoną Bostone.

Komisijos susirinkime nu CONRAD
Fotografas
tarta viešai padėkoti pub
likai. Daug tam padėjo An Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
užlai
tanas Mickevičius su užkan derniškomis
domis ir Hollywood
Darbas
džiais. Marijona Kanžienė ir šviesomis.
Garantuotas.
Eli Pakkonen daug tikietų
(“Draugas" Acme telephoto)
420 W. 63rd Street
Susirinkimas buvo labai
Iš Sov. Rusijos lėktuvu skridę į Iraną nežinia kur dingę šie trys diplomatai: Ma- išplatino. Agurkienė, Tačkenetvarkiai pirmininko veda
TeL: Biznio - ENGletvood 5883
nienė, Brazauskienė ir ŠimRsz.: • RNGIewood 5840
mas. Dauguma dalyvių bu xim Litvinov (kairėje), naujas sovietų ambasadorius Washingtonui; Sir Walter
Monckton
(
centre)
r
,
britų
informacijos
ministras;
ir
Laurence
A.
Steinhardt
(dešinė

vo nepatenkinti Tuinylos
je), U. S. ambasadorius Maskvai.
vedama politika. Kai kurie
ADVOKATAI
Rvlievi
>; ^Scraichisif ItchFast
griežtai pasisakė prieš A.
-orMoni- .«Ji
vario.
•
j Dalyviai išleistuvėse buSmetonos kvietimą.
Forųuidt reiie irom iiching of eczema, pu ip*cs,
Chorai veikia
foo*. scabies, rashes r.nd othcr ?xValdžia, nenorėdama, kad vo šie: M. Povilonienė, J. athlete’scaused
Whitney E. Tarutis
skin troubloa. ūse uurld tumaus,
Waterbury, Conn. — Rū- pritrūktų metalo dėl apsi-' Rakauskai, K. Gluodeniai, ternally
Kalbėta daug, pasikoliota,
cooling, antiseptic, liųuid D D. D Prcscnption.
GreaseleM, štai n lesa. Soothcs irrilatton and
, ADVOKATAS
stops intense itching. 35r trril bottle
bet prie jokio nutarimo bei pėsčiu Vargonininkų Sąjun- gynimo darbų, paėmė jų P. Baniai, dr. ir žmona M. guickly
proves it, or your money back. Ask your
CENTRINIS OFISAS:
.
komiteto sudarymo nepriei-' gos, neseniai tapo suorgani- kontrolę į savo rankas.
J. Colney (Aukštikalniai), druggist today for D. D. D. P
3133 SO. HALSTED ST.
ta. Nei vienas iš dalyvių ne- zuota Conn. provincijos pa(Lietuvių Auditorijoje)
Dirbtuvės, kuomet turi P. Vasiliauskai, Sylvia Posutiko įeiti į komitetą. Ka-į rapijinių chorų sąjungos užtektinai valdžios užsaky-; vilionytė, Dorma ir Marė
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos
Rezidencija REPUBUC 5047
vai. vak.
da vienas iš dalyvių paklau-' skyrius. Į valdybą išrinkta: mų, tuomet dirba pilną lai-! Gudiškaitės, Ona Bogušytė,
Tel. CALomet 6877
pagal sutartį
sė, kas to komiteto pirmi- muz. J. Balsis iš Hartford ką ir viršlaikius. Kuomet Anastazija E. Petrauskaitė,
134 NO. LA SALLE ST.,
Room
2014
Tel. Stote 7572
ninkas, tai Tuinyla atsakė: pirm., A. Jarus iš Waterbu- užsakymai sumažėja, tuo Juozas Vyšniauskas, Jadvy CHAS. P. KAL
Visa tai surinkęs pasiųsk met būna priversti atleisti ga Stulginskaitė ir Pranas
“Aš”. Pasiūlyta keli į raš
ADVOKATAS
Tel. PROspect 3525
tininkus, bet nei vienas ne port vice pirm., muz. A. Sta- darbininkus ir likusieji dir- Katilius.
Rap.
Kasdien vai. 10 iki 8
nišauskas iš Bridgeport raš ba trumpesnes valandas. Dėl
Vedybos
apsiėmė.
V. W. RUTKAUSKAS
Treč. ir Penk. 10 iki 6
tininku,
Ona
Kasmonaitis
iš
Šv. Širdies Jėzaus bažny
kitokių darbų negali gauti
Kada M. Venis pasakė su
ADVOKATAS
čioje moterystėn įstojo Al sirinkimui, jog jis skaitęs Hartford fin. rašt., komp. medžiagos.
6322
S.
VVestern
Avė.
DR. SELMA SODEIKA,
6158 So. Talman Avė.
bertas Bernotas su Genovai- Darbininke”, kad dr. P. Ja- A. Aleksis ižd. ir jungtinio Išleistuvės
Telefonas
PROSPECT
1012
Chicago, UI.
O. D.
te Langley. Jaunųjų tėvai kimavičius ir dr. P. Galinis choro vedėjas; Anelė Stan
Dr. ir žmona M. J. Colney,
AKIS I8TIRINĖJA
iškėlė puikias vestuves. Per išsitraukė iš komiteto, tai kaitis iš Bridgeport ir T. sekmadienio vakare, suruoLIETUVIAI DAKTARAI
w
*
šliūbą bažnyčioje ir vestu pirmininkas jį pavadino “be Spelis iš Hartford ižd. glo se savo namuose išleistuves AKINIUS PRITAIKINA
Telefonas: YARds 3146
Ofise randasi kiti pataisymo
vių puotoj dalyvavo daug pročiu.” Kiti dalyviai, kurie bėjai ir Marcelė Andrikis iš Pranui Katiliui, LRKSA geDR.
P.
ATKOCIONAS
metodų įrengimai akims, ku
VVaterbury
korespondente.
žmonių.
neraliam organizatoriui. P. rioms akinių pagelba neužtenka.
kalbėjo ne taip, kaip pirmiDr.V.A.ŠIMKUS
DANTISTA8
Nutarta
surengti
tris
ben

Tegul meilė, vienybė gy- nįnkas norėjo, taip pat gavo Į
Katilius darbavosi mūsų tar
1446 So. 49th Court, Cicero
VALANDOS:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
drus koncertus, kurie įvyks pe LRKSA reikalais per peAntradieniais, Ketvirtadieniais
vuoj visados, jų gyvenime. į “kornplimentų.”
IR AKINIUS PRITAIKO
Nuo 10 iki 5 vai. kaa dieną.
ir Penktadieniais
Antradienio ir ketvirtadienio
V®
reit« “«»«•!• Čionai J* paK. Dryža
3343
So. Halsted Street
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M
vakarais.
Rap. lapkr. 23 d. Bridgeport ir
3147 S. Halsted St, Chicago Valandos: 11-12; vakarais 7-9. Pir
lieka daugelį draugų, kurie
137 No. Marion Street
madieniais tik vakare nuo 7 iki 9.
po
Naujų
Metų
Hartford,
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Šv. Kazimiero bažnyčioj
jo nepamirš. Jis šią savaitę
šeštadieniais: 11-12, 2-4, ri 7-9.
Oak
Park,
Illinois
ir Šeštadieniais
uždūšinė diena švęsta įspū ras Jurgaitis, 219 Mifflin Conn. Bendras choras bei , išvyksta į Chicagą darbuo
Šventadieniais 11-12
Valandos:
3
—
8
popiet,
(Prie kampo Lake St.)
St.
Gydosi
namuose.
Sukvies
Telefonas; CICcro 4276
solistai
išpildys
apie
25
dai-i
dingai. Išvakarėje buvo pro
tis tarp lietuvių.
Telephone: — EUCLID 906.
Tel. CANaI 5969
ti
iš
toliau
išsiskirstę
sūnūs
nas
įvairių
kompozitorių.
cesija nešant kryžių prie
UR. F. C. WINSKUNAS Dr. Walter J. Phillips
tam tikrų altorėlių. Uždūši- bei dukterys, kurių tarpe iš Kalbės viršminėtų kolonijų
PHYSICIAN AND SURGEON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nės dienoje kunigai važia kviesta iš Chicago duktė Ci dvasios vadai ir po progra
2156
VVest Cermak Road
Ofisas ir Rezidencija
LIETUVIS
DAKTARAS
Oftoo toL OAHal 2841
vo į Šv. Kryžiaus kapines ną-vienuolė sesuo Dovydą, ir mos bus šokiai.
2155
VVest Cermak Road
OPTOMETRISTAS
Būkite
malonūs
Ofiao VaLi 2—4 ir 7—6
duktė
slaugė,
kuri
aavo
my

Mūs
brangiąją
lietuvių
vi

OFISO
VALANDOS
Pritaikina akinius
ir lietuvių sekcijoj atlaiko
rrsetoduntolsjtocai autorų
Nuo
7
Iki
8:30
▼. vakarala
Ba
Tet:
O
Mi*
HM
SAVO AKIMSI
.atsako mingai ui
pamaldas už visus, kurie pa limą tėvelį diena iš dienos suomenę prašome šiais kon
ANTRAS OFISAS
Tik viens pora aklų Tisam nprieinamą kainą.
YARda 2248
2017 8. VVestern Avė.
venlmul. Saugokit jaa leisdami
laidoti tose kapinėse. Buvo prižiūri. Petras Jurgaitis, certais susidomėti ir jauni
itetuamlnnotl Jaa moderniškiausia
TeL Canal 7171
kaip
ir
Ona
Jurgaitienė
pa

mo
lietuviškos
dainos
dar

metodą, kurto regšjlmo mokslas
DR.
C.
VEZEUS
ir pritaikintas pamokslėlis.
Nuo
8
ryto
iki 5 po piet kasdien
JOS
F.
BUDRIK
gali suteikti
sižymėję
visam
veikime.
buotę
paremti.
Lyra
M METAI PATYRIMO
Žmonių atsilankė daug. K.D.
DANTISTAS
rlschipi iom

• KRAUTUVĖJE

Maldaujama gerojo visų
Sunkiai serga senas visų malonių Davėjo-Dievo, kad
žinomas ir pažįstamas Pet- J Petras pasveiktų.
K. D.

Leading the Way to Victory Over TB.

Iš mūsų padangės
Waterbury, Conn. — Kai
kurios dirbtuvės pastarai
siais laikais atleidžia dar
bininkus ir sumažina savai
tės darbo valandas. Tas įvyksta iš priežasties stokos
įvairių metalų, ypatingai

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO
PAŠAUKITE:

YARDS 3088

pririnkime akinių, kurte
vtoų aklų

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

1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Chlcaco
OFISO V AI AN DOS
Kaadlen 8:00 a. m. iki 1.80 p. m
Treč. Ir fteftt: 8:80 a. m. Ud
f:M p. as.

■

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
vai.: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

OflM TaL:
VIRginia 1888

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefornas; HEMlock M48

1853 VVest Sfith Street

DR. PETER T. BRAZIS

LIGONIUS PRIIMA]

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kasdien

6757 So. VVestern Avė.

6958 So. Talman AVO.

Rm. ToL GROvehiU 0617
Offica toL HEMlock 4848

LIETUTIS
AKTO GYDYTOJAS
, SPECIALISTAS

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suvlrt 80 metų praktikavimo aklų
taiHymc tr gydyme
GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
patalnya kreivas akla, trataparegysts
ir tollrsgystų;
palengvina aklų įtempimų,

prakaltos

tsL OAMal 6181

DR. S. BIEŽIS

Popiet — nuo 1 Iki lt Vak. 7 Iki t
Nedėliomis pagal sutartį

1913 So. Halsted St.
Ofisas virš Boehm’s Drug store
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal antartį.
Rea. telefonM 8EEley 0434.

REZIDENCIJA:

2423 W. Marųuette Road

Ofiso tel.: VIRginia 0636
Rezidencijos tek: BEVerly 8244

OR. STRIKOL'IS
PMYBIOIAH AHD BURGBOH

4645 So. Ashland Avenue

TelefonM REPnblie 7868

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

4157 Archer Avenue

OFISO VALANDOS:
kartų.
Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M.,
šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
MODERNIAKIAIT8I, TORVL.IACS8
Nedaliomis pagal entartį.
EGZAMINAVIMO BODAI
Trečiadieniais pagal sutartį.
Rpeclato atyda atkreipiama | valkų Offica tel. YARda 4787
Narni) tol. PPOspset 1980
•kia
TaL CANaI 0257
ūkiniai pritaikomi tiktai kada rutkto
Rm. bai.: PROspect 666
Tat
YARda
5991.
VALANDOS:
KENvood 6107
10-tos Iki 8-tos valandos kasdien.

galvos skaudėjimų, svaigimų lr aklų

8ekmadl«niats pagal sutartį.

4712 So. Ashland Avė.
ToL YARDS 1373
CHRISTMAS SEAL YOUR CHRISTMAS MAIL

OR. A. J. BERTASH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v

6631 S. Califomia Avė.

DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
RmidoncIJa:
8600 So. Artesian Ar
Oftoo vai. noo 1—8; nno 6:30—8:90
VALANDOS: 11 v. ryto iki 8 ©opi*
756 VVest 35th Street
6 iki 9 vaL vakaru.

iki

8:00

vaL

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.

DR. PETER J. BARTKUS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis aųsitaroa.

2:00

Ofiso valandos:

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI Telefonas CANaI 4796

DR. VAITUSH, OPT.

ano

Trečiad. lr Sekmad. tik susitartu!.

(2-troe luboe)

TaL MIDvay 2880

Chicago, UL

OFISO VALANDO8:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki I
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak
Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MAURICE KAHN

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.

Kamp. 15tos gat Ir 49th Ct

TaL YARda 0904
Rea TeL KENvood 4300

OFISO VALANDOS:
Noo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 0 vak. VALANDOS
Nbo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
ir papai entartį.
Nedaliomis nno 10 iki 12 vai. dienų

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

DR. A. JENKINS
(Iietnvia)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir ano 7—0 vakaro

Talpai parai ■atarti
Ofiao telefonas PROspect 6737
Namų telefonai VIRginia 2421

TELEFONAI:
Office: HEMlock 5524
EMERGENCY: call MIDvvay 0001

Rea.: HEMlock 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

f

2403 VVest 63rd Street

A

Pirmadienis, lapkr. 17

DR

1941

QAB

PRAŠOME Į

MOTINA

MŪSŲ
VIRTUVĘ

AUKLĖTOJA

Moterys

Mūsų

tos džiovintos baltos duo
4 puodeliai pieno, 1 šauk nos, pusantro šaukštelio
štas
smulkiai
sukapoto kapoto svogūno, 3 šaukštai
sviesto, truputis druskos ir
svogūno, 3 šaukštai sviesto,
pipirų, truputis paprikos.
3 šaukštai miltų, truputis
druskos, 3 šaukštai tarkuo Nupiauti ploną riekelę nuo
to sūrio, 2 šaukšteliu smul kiekvieno pipiro nuo to galo,
kiai kapotų petruškų.
, kuriame yra kotelis, ir iš
imti sekliukes.
Pavirinti
Užkaisti pieną su svogū pipirus apie dvi minutes panu ir užvirinti.
Ištirpyti sūdintame vandeny, nusau
sviestą ir, pridėjus prie jo sinti ir prikimšti visais li
miltus ir druską, išlengvo kusiais dalykais. Ant kiek
pilti karštą pieną, visą lai-1 vieno dar galima ant vir
ką gerai maišant. Pavirin-1 šaus užbarstyti tarkuoto
j ti apie penkias minutes. Įpy sūrio. Kepti vidutinio kar
lūs į lėkštes užbarstyti sūrį ščio pečiuje apie dvidešimts
ir petruškas ir tuojau pa-1 minučių, ir prieš išimant iš
duot* į stalą.
1 pečiaus, padaryti ugnį karš
tesne ir dar kepti apie 5 mi
nutes.
žali pipirai su sūriu
1
6 žali pipirai, pustrečio į
puodelio tarkuoto sūrio,
Nešvariems viskas atrodo
pustrečio puodelio tarkuo- nešvaru.
'Sūrio Sriuba

PAGARBA
(Tęsinys)
Jei norite, kad vaikai jūs
gerbtų, jei norite išugdyti
jų širdyje tą taip reikalingą
pagarbos jausmą, tai pirmų
pirmiausia patys gerbkite,
kas gerbtina.
Privengkite
savo tėvų, nešmeižkite ir
nepeikite patys gerbtinų
asmenų, nesijuokite iš se
nesniųjų. Nespręskite savo
menku protu tikybos klausi
mus, nepeikite pamokslų,
nelaužykite ir neniekinkite
f Bažnyčios įsakymų.
Jei to
nedarote, kaip galite norėti,
kad jūsų vaikuose augtų pa
garba? Juk vaikai visa tai
mato ir girdi ir visa tai
sunkias į jų sielą ir, kaip
t nuodai užkrečia ją visą.
^Vaikuose tuomet kyla min
tis, kad nėra nieko aukštes
nio už mus, kam reikia nu
silenkti, pasiduoti, ko reikia
klausyti, nesipriešinant. Jie
tuomet ima manyti, kad
kiekvienas gali savo protu
viską išgalvoti ir suprasti,
kad kiekvienas pats sau yra
didžiausias viešpats ir po
nas. Ir, žinoma, tuojau tas
savo mintis jie pradeda ver
sti darbais, liaudamies klau
sę ir gerbę tėvus. Tat pir
miausias ir svarbiausias da
lykas yra čia pavyzdys.

Kad kalbėdami su jais, vi
suomet atsistotų, kad įžū
liai nesiginčytų su tėvais,
kad nešvilpautų ir nekeltų
didelio triukšmo, tėvams
esant ten pat kambaryje,
kad nedaužytų durų. žino
ma, vaikai turi pasilinks
minti ir pabėgioti, bet tegu
jie tai daro tokiu laiku ir
tokioje vietoje, kur tinka
ma.
Raginkite vaiką tarnauti
tėvui.
Parėjus tėvui nu
vargusiam,
nusidirbusiam
per dieną, tegu vaikas pa
deda jam nusivilkti, tegu jnuauna, ir pagelbsti jam
kiek tik reikiama.
Neuž
mirškite apie tėvo vardines
ir paraginkite vaiką, kad
jis gražiai pasveikintų, kuo
nors pradžiugintų tėvą tą
dieną: ar nupirkęs kokį
mažmožį už savo pinigus, ar
pats ką padirbęs.
Neuž
mirškite ir paties vaiko
varduvių ir jam palinksmin
kite tą dieną: duokite do
vanėlę, iškepkite kokį pyra
gą, pakvieskite jo mylimų
draugų. Vis tai yra maž
možiai, bet iš tų mažmožių
susidaro gyvenimas.
lr
kiekvienas sutiks, kad jis
daug malonesnis ten, kur
tais meiliais mažmožiais
rūpinasi.
Be to, visi tie
mažmožai kursto tėvų meilę
vaiko širdyje, o kartu su
meile auga ir pagarba.

TRYS POROS DVYNUKŲ

CDraugas”

Acme

telephoto)

Mr. Dennis Henke (kairėje) žmonai gimė dvynukai. Prieš tai jiedu jau turėjo dvi
poras. Dabar turi tris poras. Vyriausieji dvynukai yra 3 metų amž. ši pora gyvena
West Point, Neb. Kas įdomiausia, kad Henke neturi nuolatinio darbo.

Šį ir kitą mėnesį, kaip Dalyvaukime kuopų susirin
vo nuotaika ir veikimo pro
grama gali būti visoms ki skelbiama dienraštyje, Chi kimuose. Kurios dar nesa
toms kuopoms gražiu pa cagoje ir apylinkėse bus ve me narėmis, sužinokime,
damas intesyvesnis naujų j kada ir kur įvyksta mūsų
vyzdžiu.
narių prirašinėjimo prie Su kolonijoj veikiančios kuopos
Iš to aiškiai suprantama, sivienijimo vajus. Tam tik susirinkimas, atsilankykime
kad jei tik mes norėsime, slui yra atvykęs iš centro ir prisirašykime. Tai mums
Susvienijime galėsime vai generalinis organizatorius, pačioms bus naudinga, nau
dinti labai svarbų vaidmenį, kuris pagelbės kuopoms ir dinga mūsų vaikams ir vi
nė kiek nuo vyrų neatsilik- jų veikėjams šį vajų įju sai mūsų organizuotai lie
dinti. Susidomėkime šiuo tuvių katalikių visuomenei.
damos.
Be to, labai svarbu yra
Narė.
vajum ir mes, lietuvaitės.
pratinti vaikus iš mažens
Ypatingai
svarbų vaid
menį mes, moterys, galime
mandagiai elgtis su tėvais
suvaidinti įtraukime į šią
ir vyresniaisiais žmonėmis.
organizaciją jaunimą, kad
“Tai ką kunigai mano? nei kaip turi jie pasielgti.
užtikrinti stiprią jam ateitį.
Mes ir LRKSA.
Į daugybę tokių ir pana
LRKSA turi šaunius vai Ar jie laiko moteris maši
kams skyrius, į kuriuos mo nomis vaikams perėti? Juk šių klausimų atsakymus gir
Mes, Amerikos lietuvai- Kuopose taip pat vyrai dau- kesčiai yra pigesni negu bet moteris yra žmogus. Ji turi dėsite rengiamoje “5e;mų
tės, turime šaunią organiza- giau darbuojasi. Bet tak kurioj insurance kompani turėti džiaugsmo, jai reikia Savaitėje”, Brighton Parke.
ciją — A.L.R.K. Moterų Są- nereiškia, kad moterys ne- joj. Kurios auginame vai “funių”, jei reikia išvažiuo Mergaitės ir moterys kvie
y jungą. Visos sąmoninges- galėtų įeiti į centro valdy- kus, apdrauskime juos sa ti, pasilinksminti. Vaikai čiamos lankytis į pamoks
nės katalikės, kurios tik tu- ką, į apskričių arba kuopų voj lietuviškoj katalikiškoj pririša moterį prie namų,! lus nuo 16 dienos iki 23 šio
rėjo progos susipažinti su vadovybes. Tai pareina nuo organizacijoj. Tuo būdu ap ne laiku pasendina, ne vie mėnesio, vaikinai ir vyrai
Motei ų Sąjungą, p *ie jos mūsų pačių.
Jei gausian- drausime ir jų tautybę ir ną be laiko į kapus nuvaro. nuo 23 iki 30 dienos.
prisirašė ir gražiai darbuo- giau priklausysime, jei da- pinigus dėsime į lietuvišką, O jei per didelį vargą Ir už
Nepamiršk dalyvauti “Sei
jasi.
Bet mes, moterys, lyyausime
susirinkmuose, 1 bet ne į kitatautišką įstai augina keletą vaikų, tai vis mų Savaitėje”!!!!
turime dalyvauti ir kitų or- j jeį daugiau domėsimes or-1 gą. Tiesa, Susivienijimas tiek senatvėje negali jais
J. Vėtra
ganizacijų veikime ir savo ganiZacijos Ūkimu ir veiki- neturi nuo durų iki durų' pasidžiaugti. Kaip dažnai
dalimi dėtis prie bendrų vi- mu, netenka abejoti, kad ir vaikščiojančių agentų, kaip vaikai išveja savo tėvą mo
suomeninių reikalų ir darbų. mes turėsime progos būti apdraudos kompanijos, bet tiną iš namų!... Ar ne ge
Keturi krikštai
• Šiame rašinyje noriu at išrinktomis į. valdybas, nes reikia pačioms kuopas arba riau tik vieną ar du geru
kreipti malonių sesučių dė mums yra suteikiamos ly jų valdybas susirasti, bet vaiku išauginti, negu kele
Tai buvo sekmadienio va
mesį į mūsų lietuvių di gios teisės su vyrais ir, be jei būsime sąmoningomis tą “bomų" į svietą paleis karas. Nekalto Prasidėjimo
džiausią ir seniausią orga rods, nėra buvę atsitikimo, lietuvaitėmis, tai didelių ti?"
,
Pan. Šv. parapijos klebonas
nizaciją, kuri šiomis die kad mums vyrai būt mėginę sunkumų nesudaro.
Tiesa
“Vaikai kaštuoja daug pi kun. A. Briška savo kasdie
nomis jau mini 55 metų gy užkirsti kelią į bet kokią ir tas, kad apdraudos kom nigų. Reikia juk išmokyti, niniu papročiu vaikščiojo
venimo sukaktį. Ta orga pirmenybę. Kiek man žino panijos turi išmiklintus aprengti, reikia jiems gyve šalygatviu prie bažnyčios.
nizacija yra vyrų ir moterų ma, centro valdyboje yra agentus .kurie, atėję į mūsų nimą prirengti. Kam augin Paskui, atsirėmęs ant tvo
ir ji vadinasi — Lietuvių buvusių ir moterų. Savo namus, moka gražiai kal ti biednų žmonių pulkus, ku ros vartelių šnekėjosi su kai
Romos Katalikų Susivieniji-1 laiku iždo globėjomis buvo bėti, daug žadėti ir dėl to rie per visą savo gyvenimą kuriais parapijonais. Tuo
mas Amerikoje su centru p. Nausėdienė ir O. Bendo- dažnai įkalba mums arba nematys geros dienos?”
tarpu prie jų priėjo nepa
Wilkes Barre, Pa., ir su ravičienė.
Lietuvių Kata mūsų vaikams tai, ko mes
“Šiais laikais yra labai žįstama moteriškė. Jos vei
kuopomis beveik visose lie likų Susivienijimo konstitu- nenorime, arba po kiek lai sunku tėvams išauginti ge de matėsi susijaudinimas ir
tuvių kolonijose Ameriko cin“3 komisijose ir dabar ko apsižiūrėjusios atranda rus vaikus. O juk reiks prieš susirūpinimas.
je. Susivienijimas yra griež gražiai darbuojasi p
K. me, kad gavome ne tai, kas Dievą atsakyti jei vaikai
— Moterėlė norėjo ką tai
toj valdžios kontrolėj ir Šlamienė ir p. M. šnupšie- mums buvo žadėta. Lietu bus blogi. Tai ar ne geriau tokio pasakyti klebonui, ku
priežūroj, turi daug moder nė. Daugely kuopų taip viškoje organizacijoje tokių visai neturėti vaikų, negu ris pasitraukęs nuošaliau iš
niškai sutvarkytų skyrių, pat nemažai moterų valdy nesusipratimų nepasitaiko, paskui už juos degti skais klausė jos kalbos. Ji papa
turtas siekia pusantro mili bose priklauso.
Pažymėti* nes Susivienijimas yra mū tykloje ar net pragare?"
sakojo šį-tą iš savo gyveni
jono dolerių, apdraudžia na j ra, kad Chicagoje veikia sų pačių idėjinė, fraternaliŠtai mūsų laikų tėvų rū mo ir prisipažino, kad dėl
rių gyvybę ir sveikatą.
_ šios organizacijos 117 kp., nė organizacija, suorgani pesčiai ir abejojimai. Ir dau neturto ir kitokių pvežasTiesa,
centro vadovybę kuri išimtinai susideda iš zuota mūsų pačių naudai gelis tėvų nežino ką reikia čių dar jos vaikai nekrikš
į tokius klausimus atsakyti, tyti.
sudaro daugumoje vyrai. mergaičių. Toji kuopa sa ir gerovei.

1

Moteris ne mašina

Tuo tarpu prisiartino ir
nepažįstamas vyras. Tai bu
vo tos moterėlės vyraą, ne
krikštytų vaikų tėvas. Jis
patvirtino savo žmonos kal
bą. Po to moterėlė pasitei
ravo, kiek reikės atlyginti
už suteikimą krikšto. Kun.
A. Briška paklausė: “O kiek
turite nekrikštytų vaikų?”
Moterėlė atsakė: “Ketū
nus". Klebonas tada pareiš
kė: “Nesirūpink apie atly
ginimą. Atneškite, atveski
te vaikus tuojau ir bus pa
krikštyti. Mes čia esame
tam, kad teikti patarnavi
mą šios apylinkės katali
kams. Jei esate suvargę,
joks atlyginimas nereikalau
jamas.
Sekančią dieną 2 vai. ke
turi vaikai buvo atvežti į
Nekalto Prasidėjimo Pan.
Šv. bažnyčią ir kun. J. Stan-

kevičius juos pakrikštijo se
kančiais vardais: Elaine,
Joanetę, Bruce ir Gloria.
Tas prašalino slegiantį
rūpestį iš tėvų širdžių, gy
venimas pasidarė malones
nis ir iš naujo apsireiškė
šypsena jų veiduose.
Klebonas gi džiaugėsi at
likęs gerą darbą ir iškarto
gavęs 6 naujus parapijie
čius.
Namiškis

PAMOKOS

WHOLESALE

Mix lemon Juice
_
AT HOME
£ TO RELIEVE

RHEUMATIC PAINS
Money Back—If This Recipe Fails
Oooa news travclt fut—many ofthe thousands of folks who now take lemon Juice
for rheumatic pain—have found that by
addlng t«o tablespoonfub of Allenru to one
tablespoonful of Lemon Julce ln a giau of
water, they get faster relief for the aches
and pains caused by rheumatism, lumbago.
It's no surprise elther, for Allenru ls a
15 year old formula to relieve rheumatle
aches and pains. In fact—if lt does not help
—your money back. What could be falrerf
Oet Allenru today at any llve druggist. Only
15 cents—Do lt Now.
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Chicago, Dl.
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RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

— DEŠIMTI

METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.
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6755 So. Western Avenue
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Jūsų dtenrafitis ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodamas
apls įvairius katalikams įdomius dalykua bet nurodo tikėjimo tie.
•aa gina ir sauso las nuo amtlnojo Itganymo prletų.
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si
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4. AMDETO OIOVANNI CICOCMANl.
IsUMlleea Arkivyskupas,
ApsttsliftkaH Delegatas

Komunizmas ir nacizmas
Cincinnati arkivyskupas John T. McNicholas nese
niai paskelbė ganytojišką laišką tikintiesiems, kuris
yra vertas visų kuo rimčiausio dėmesio. “
Šiame laiške labai vykusiai analizuojami popiežiaus
Pijaus XI žodžiai, savo laiku pasakyti apie nacizmą
ir komunizmą.

“Mūsų kraštas — sako arkivyskupas — yra teisin
gai susirūpinęs ne tik apie daugybės tautų visuotiną
karą, bet ir apie-visuotiną netekimą laisvės prie dvie
jų sistemų, siekiančių pasaulio dominacijos — naciz
mo ir sovietizmo.”
Šio krašto žmonės, toliau sako arkivyskupas, baisiau
siai yra pasipiktinę religijos persekiojimu ir išžudymu
daugybės asmenų, atsisakiusių išsižadėti savo privati
nės nuosavybės, savo šeimos, savo religijos laisvės.
Ligos, kurios plis iš karo zonos ir iš badaujančių
žmonių okupuotose šalyse, virs pasaulio epidemija ir
pakirs daugiau žmonių gyvybių negu pats karas. Tai
mus verčia susirūpinti, nes tai gali skaudžiai paliesti
ir mūsų kraštą.
Arkiv. McNicholas karštai ragina tikinčiuosius mels
tis, kad Aukščiausias sutrumpintų karą, pagreitintų
taiką, išlaisvintų pavergtuosius žmones ir pašalintų
visas karo užtraukiamas nelaimes ir baisenybes.
Karą sukėlė naujosios gadynės “carai” diktatoriai.
Popiežius Pijus XI pasaulį perspėjo. 1937 m. Pijus XI
nurodė nacizmo pavojus. Naciai paneigė Dievą, nelai
kė tarptautinių sutarčių, dievina valstybę, falsifikuo
ja krikščioniškąją terminologiją, paneigia moralybės
dėsnius, atėmė žmonėms Dievo duotas jiems teises ir
laisvę. Popiežius Pijus XI nacizmą pavadino bedieviš
kuoju tironu.
Arkiv. McNicholas, tačiau, sako, kad dėl nacizmo iš
kilimo ir siautimo nėra kalti visi Vokietijos žmonės.
Pijus XI dėl to Vokietijos žmonių nekaltina. Nekaltin
kime ir mes jų.
Kalbėdamas apie ateistinį komunizmą ir Rusijos
žmones, arkivyskupas tą patį pasako, pasiremdamas
to paties popiežiaus Pijaus XI žodžiais.
Popiežius Pijus XI labai aiškiai atskyrė kruvinojo
bolševizmo sistemą nuo Rusijos žmonių, kurie visai
nėra kalti dėl tų visų baisenybių ir nusikaltimų, ku
riuos papildė bolševikai. Komunizmą Pijus XI pasmer
kia visiems laikams. Enciklikoj Ateistinis Komuniz
mas (58 paragraf.) aiškiai pasakyta:
“Budėkite, šlovingi Broliai, kad tikintieji nepasi
duotų apgaunami! Komunizmas yra klaidingas savo
giliausioje esmėje, ir nė vienoje srity negalima stoti
’ su juo į bendrą darbą, jei norime išgelbėti krikščio
niškąją kultūrą. Jeigu kai kurie, suklaidinti, ir pri
sidėtų prie komunizmo pergalės savo krašte, jie kris
tų pirmieji, kaipo savo paklydimo aukos. Juo kraštai,
kuriuose įsigali komunizmas, yra senesnės ir dides
nės krikščioniškosios kultūros, juo daugiau apsireiš
kia juose naikinanti neapykanta žmonių “be Dievo,”
Tikroji šio enciklikos paragrafo reikšmė pasidaro
aiškesnė, kai perskaitai pirmesnį paragrafą, būtent 57-

“Pradžioje ateistinis komunizmas pasirodė • toks,
koks jis buvo, t. y. visame savo sugedime, bet labai
greitai jis p?Įstcbėjol kad tuo būdu jis atstumia nuo

savęs tautas. Todėl jis pakeitė taktiką, ir dabar sten
giasi patraukti mases, vylingai pridengdamas tikruo
sius savo norus idėjomis, kurios iš savęs yra geros
ir patraukiančios. Sakysime, matydami, kad visi trokš
ta taikos, komunizmo vadai dedasi uoliausiais pa
saulinės taikos judėjimo skatintojais bei skelbėjais,
bet tuo pačiu laiku jie kursto klasių kovą, kuri pralieja upelius kraujo, o jausdamiesi neturį tikrų iš
vidinių taikos garantijų, metasi negirdėtai smarkiai
ginkluotis. Jie steigia sąjungas ir žurnalus, kurių
pavadinimai nė kiek neprimena komunizmo, bet ku
rių tikslas yra paskleisti komunistiškas idėjas tuose
sluoksniuose, kurie šiaip jau jiems sunku būtų pri
eiti. Dar daugiau, jie apgaulingais būdais stengiasi
įsibrauti net į aiškiai katalikiškas bei religines or
ganizacijas. Tokiu būdu, neatsisakydami nuo savo
klaidingų principų, jie kviečia katalikus dirbti su
jais bendrai vadinamose humanitarinėje ir labdary
bės srityse, pasiūlydami kartais dalykų, kurie visiš
kai sutinka su krikščioniška dvasia ir Bažnyčios
doktrina. Kitur jie veidmainiškai stengiasi įtikinti,
kad gilesnio tikėjimo ir aukštesnės kultūros kraš
tuose komunizmas turėsiąs švelnesnį pavidalą, kad
jis netrukdysiąs religinio kulto ir gerbsiąs sąžinės
laisvę. Atsiranda net tokių, kurie, matydami kai
kuriuos paskutinių laikų pakeitimus Sovietų legislacijoje, daro iš to išvadą, kad komunizmas esąs pa
siryžęs atsisakyti nuo savo programinio punkto —
kovos prieš Dievą.”
Šį enciklikos paragrafą pacitavęs, arkiv. McNicho
las pastebi, kad jį reikia aiškinti ta prasme, kad tikin
tieji jokiame darbe negali bendradarbiauti su komu
nistais, kuriems jokiu būdu negalima pasitikėti.
Bet, kaip griežtai Pijus XI smerkia ateistinį komu
nizmą, taip maloniai ir gailestinga širdimi atsineša prie
Rusijos žmonių. Jisai už juos meldėsi ir visą krikščio
nišką pasaulį ragino melstis. Jisai šelpė badaujančius
Rusijos žmones.
Turint galvoje popiežiaus pareiškimą apie komuniz
mą ir Jo tėvišką atsinešimą link Rusijos žmonių, ga
lime puikiai orientuotis ir dėl šiandieninės Rusijos pa
dėties. Vadinas, jei dabar yra teikiama pagalba So
vietų Rusijai, teikiama ne komunizmui palaikyti, bet
Rusijos žmonėms.
Kaip popiežius Pijus XI, smerkdamas nacizmą, nepa
smerkė Vokietijos žmonių, taip ir smerkdamas komu
nizmą, nepasmerkė rusų tautos.
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(“Draugas” 1916 m. lap
kričio 17 d.)
Užgins pardavinėti mėsą...
Anglijos vyriausybė suma
nė keletą dienų į savaitę už
ginti valgyti ir pardavinėti
mėsą. Tomis dienomis taip
pat bus užginta kepti pyra
gėliai, kuriems reikia daug
cukraus, sviesto ir kiauši
nių. Rusijoje keturias die
nas per savaitę negalima
pardavinėti mėsą.
•
Nedovanotina klaida... Lie
tuvių Diena visoj Amerikoj
gerai pavyko, bet buvo ap
sileidimų, nes kai kurios ko
lonijos negavo iš centro ža
dėtų dėžučių “tagių”, raikš
čių, jo paliudijimų ir t.t.
Skundžiasi, kad tų dalykų
negavo: Reading, Pa., De'
troit, Mich., Providence, R.
I., Worcester, Mass., Hart
ford, Conn.

nekctsfi
Po svietą pasidairius

Amerikos lietuviuose, ta
vorščiai, dabar eina šnekos
apie sudarymą Lietuvos
valdžios Amerike.
Iš to
sumanymo išeina ir visa
eilė kitokių labai gerų su
manymų. Man ypatingai
patiko
cicilistų gazietoj
P. Gulbio sumanymas, kad
susidariusi tokia valdžia
galėtų apgarsinti net karą
Hitleriui
ir net Lietuvos
armiją organizuoti Sov.
Rusijoj, ir kitur, kurion
būtų galima primti ir tokį
Mizarą, ir Bimoą, ir Pruseiką, ir Šolomską ir pasiųsti
juos į pirmą ugnį prieš
Hitlerį, kad jie ne liežuviais,
kaip iki šiol, ale savo krauir “traškytų” hitlerizrną.
ir “tariškytų” hitlerizrną.
Puikesnio sumanymo, ta
Aukos surinktos Lietuvių vorščiai, negali būti.
Dienoje... 1916 m. lapkričio
1 d. Lietuvių Dieną Chica
Pagal sovietų užsienio ko
goj aukų Lietuvos gelbėji misaro Šmuilos Lozovskio
mui surinkta $23,000; Bos pranešimą iš Maskvos, žino
ton, Mass. — $10,000; New mas bedievių savaitraštis
York, N. Y. — $10,000; Wa- “Bezbožnik” buvo sustabdy
terbury, Conn. — $10,000; tas “dėl popieros trukumo”.
Cleveland, Ohic — $3,000
Vienas užsienio korespon
ir t.t.
dentas užklausė Lozovskio,
•
kodėl “Bezbožnik” taip stai
Vokiečiams sekasi... Vo giai buvo sustabdytas. Lokiečiams sekasi prie Somzovskis atsakė: “reikia tau
mos, nes atmušė visus an
pyti popieros atsargą”.
glų užpuolimus.
Po to korespondentas už
klausė, ar buvo sustabdytos
Spaudos savaitė... Išsijuo
ir kitos gazietos dėl popie
sę platinkime dorus katali
ros stokos?
kiškus laikraščius ir knyLozovskis atsakė, kad
ford, Conn. ir t.t.
taip.
nėms neša laimę.
— Kokia ? — paklausė ko
•
Žinios apie Lietuvą... Lie respondentas.
— “Bezbožnik”, — atsakė
tuviai nėra nei slavai, nei
rusai, nei lenkai, bet visai Lozovskis.

sijuokė Ena. — Aš svajo
ju apie geresnį. Aš esu
praktiška ir į gyvenimą
kitaip žiūriu.
— Tai, gal, svajoji apie
kokį barabanščiką, kaip kad
ana žydelis, kuris gyrėsi,
kad jo sūnus kariuomenėj
yra pat vyriausias, nes ve
da ne tik kariuomenę, bet
ir generolus, t. y. jis buvo
barabančikas.
— Ne barabanščiką! Aš
svajoju apie kukorių, — pa
sisakė Ena. — Apsiženijiis
su kukorium, jam grįžus iš
armijos man nereikės val
gio gaminti — turėsiu pui
kiausi kičino šefą.

Sandariečių tarpe svar
biausios naujienos yra to
kios; kaip “S.” daneša:
“Pas mus, Worcesteryje,
yra trys ypatos, kurios
mėgsta visą laiką smalą vir
ti.
Vienas tai atvykęs iš
Chicagos, antras anarchistiškas bolševikas, o trečias
— smalaviris požemio žmo
gus, išlindęs, kaip šeškus
iš urvo.”

Jurgis Pustelninkas sėk
mingai išlaikė automobiliui
vairuoti kvotimus. Dar rei
kėjo išlaikyti kvotimus iš
“road tęst”, bet niekur ne
gauna pasiskolinti automo
bilio. Visi užimti. Motina
Savas pas savą
liepia jam eiti pas tą, pas
Tai yra gražus obalsis, kurį galima puikiai pritai
kitą, pas trečią ir taip to
kinti visose mūsų visuomeninio gyvenimo srityse. Tai
liau. Kada motina paminėjo
kykime jį ir prie organizacinio veikimo.
paskutinę pavardę, Jurgis
Šiuo metu ne tik jaunesnioji karta, bet ir senesnieji
atsiliepė:
lietuviai puolasi prie kitataučių organizacijų. Ten ap
— Pas tą Raulą Skupaitį
sidraudžia ir ten darbuojasi, visai lyg ir užmiršdami,
eiti? Jis yra toks šykštus,
kad mes, lietuviai Amerikoje, turime puikias savas, lie
kad gavęs centų taip sus
tuviškas organizacijas, kuriose galime apdrausti savo
paudžia, jog net Linkolnas
gyvybę ir sveikatą, kuriose galime darbuotis ir savo
gvoltu sušunka. (Mat, ant
tėvų krašto ir šio krašto gerovei ir visiems kitiems atskira ir labai garbinga
amerikoniško cento yra Lin—
Ena,
—
aną
dieną
pa

geriems tikslams.
coln’o portretas).
Indo-Europeiška tauta. Lie
klausiau vienos savo pažį
Mes, lietuviai katalikai, turime šaunią organizaciją tuvių kalba yra daug senes stamos. — Dabar daugelis
Jei kas neturi kito tikslo,
— Lietuvių R. K. Susivienymą Amerikoj. Nesiblašky- nė už rusų ar lenkų kalbą. Dėdės Šamo kareivių žekime kur kitur, bet prisirašykime prie Sus-mo. Tuo Mokslo vyrai tvirtina, kad nijas. Galėtum ir tu gauti išskyrus teisybę, jis trum
pame laike gali pasakyti la
neblogiau kaip kitur apsidrausime ir tuo pačiu laiku lietuvių kalba yra viena iš kokį seržantą.
Steele
— Seržantą ... — nu bai daug.
sustiprinsime lietuviškąjį katalikiškąjį visuomeninį vei gražiausių pasauly kalbų.
kimą ir vykdysime į gyvenimą tą gražų obalsį — savas
TRYS DARBINI NKŲ VADAI
pas savą.

Bolševiku "lankstumas”
“Dirva” pastebi:
“Su gera pagalba is Amerikos ir Anglijos, bolše
vikai plieksis su naciais nepalikdami akmens ant ak
mens — save silpnindami žudys ir vokiečių jėgas. ,
“Kaip gražiai Maskvos bolševikai manipuliuoja sa
vo veiksmus parodo jau ir pakeitimas Sovietų am
basadoriaus Amerikai:„štai atšaukiamas dabartinis
ambasadorius ir jo vieton atvyksta Litvinovas, bu
vęs Sovietų valdžios aukštas narys, bet Stalino pa
šalintas. Gal Stalinas ir labai džiaugiasi kad Litvinovo “nelikvidavo.”
“Stalinas pagaliau pareiškia noro kad jis norėtų
sudaryti pasimatymą su Rooseveltu. Suprantama, tai
būtų didžiausias įžeidimas Rooseveltui su tokiu žmo
geliu vykti pasikalbėti, bet gi Stalinas reikalinga
bovyti, kad rusai kariautų. Stalinas ir kiti bolševi
kai visaip lankstysią ir raitysis prisišliejimui prie
Roosevelto ir Amerikos pagalbos šaltinių, savo kailių
išgelbėjimui, o tuomi daug pasitarnaus rimtoms ka
pitalistinėms demokratijoms išmušimui hitlerizmo,
kuris iš savo pusės nusmukdys nuo koto komunlz-

("Draugas“

Acme

telephoto^

• Šie trys organizuotų darbininkų vadai: (iš kairės pusės) angliakasių prezidentas
J. L. Lewis, CIO prezidentas P. Murray ir UMW sekretorius iždininkas T. Kennedy
praeitą penktadienį matėsi su prez. Roose veltu ir nusprendė kol kas atidėti angliakaaiiį streiku plieno kompaniją kasykloje,
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KAIP STALINAS UŽSINĖRĖ SAU KILPA

Moterys Raudonojoj Audroj

BALSAS IŠ SENŲJŲ LAIKŲ

— Kerčios miestas, kur Laiškus į Kerčios miestą
dabar vokiečiai su rusais' gaudavau dažnai, tik rašykapojasi. — Kai eidavom davo rusiškom raidėm, tada
- Ar gi komunizmas nori visame pasauly įvesti stalinišką
Vienos Rusės Dienoraštis
i miestą, tai su kardais.: taip temokėjau, vėliau išdiktatūrą? - Kas parodė Mussoliniui kelią į Romą ir kas pade — Kada Bridgeporte gat- mokau ir lietuviškom,
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė
vės medžiu buvo grįstos Mainose ir stokiardose
da Hitleriui tapti diktatoriumi' - Kodėl Stalinas išdavė 1938 ir varlės šokinėjo. — — Kai grįžau iš kariuo(Tęsinys)
Kaip gražu čia buvo, palyginus tuos nykius vagonus,
Kaip gyventi, kad vedęs menės, tai neužilgo patraugeležiniais langų virbais! lr svebėtna, dar nė ketvrues m.demokratijas. -Bet kodėl demokratijos padeda Rusijai?
sulaaktum 50 metų jubi- kiau į Ameriką. Trys brovalandos nepraėjo, man išėjus iš miesto, rodėsi, kad pa
liejaus.
lliai, ūkyje tiek daug darbo
RAŠO DR. KRIVAITIS
saulyje tėra tik grožis, džiaugsmas ir laimė.
Šimtai smagių
lietuvių ‘nebuvo tei ir įvažiavau,
Prieš mane gulėjo sandėlis, apkaltas milžiniška tvo
(Tęsinys)
valdžią ir uždaro vLao par- nistai nesnaudė. Iš Sovietų mergaičių, kurios Čikagoje Pataikiau i mainas. Po 10
ra, bjaurių lentų, prieš didžiuosius vartus daugybė susi
tijas net savo buvusius Rusijos duotos intsrukcijos kasdieną renkasi į vienuo valandų per dieną rausdavo5. Komunistai pi a veda
grūdusių sodiečių rogių.
draugus socialistus. Jei ko- reikalavo: 1 kelti krašte ne- lyno ' akademiją t ir kurių mės po žemėmis, o uždar
Beeinant pro vartus, prieš mane pasirodė du karei Musoliniui kelią į Romą
munistai nebūtų kėlę nėra- ramumus ir 2 — išplėsti pro dauguma, neabejoju, prisi bis — po 2 doleriu, kartais
viai, atstatę durtuvus, vesdamiesi viduryje jauną mergai
daugiau kiek. o kartais ir
Keista, ne keista, bet tu- mumų ir revoliucijų Itali- pagandą, kad kuo daugiau
tę. Jos mėlynos akys buvo pasruvusios ašaromis, lupos rime pripažinti, kad Euro- joj, jei jie nebūtų paskelbę komunistų būtų pravesta j rašys prie Adomo ir Ievos mažiau, žiūrint kiek pripi
vienuolyno, gal būt nė neži
virpėjo, o visas kūnas drebėjo, kaip drugio krečiamas. poj diktatūros atsirado dė- partijos diktatūros Rusijoj, parlamentą.
Demonstraci- no, kad kitoje gatvės pusė li į vagonus anglių. Matau,
Paskui šią grupę žingsniavo plačiapetis, šviesiaplaukis ka komunistų. Ne kas kitas, Musoliniui neimtų buvę ke- jos, riaušės, fabrikų mašije gyvena porelė, kuri jau kad darbas sunkus, o uždar
vyras,
pikto
veido,
iš
Ro
aš
tuojau
spėjau,
kad
tai
esama
.
.
, kaip bolševikai buvo uioky- lio į Romą ir jis nebūtų tu nų daužymas ir net ginkluo švenčia auksinę penkių de bis mažas, tai iš mai
komisaro. Jau yra ir savotiškas komisaro tipas įssidir-! f-.
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dzią 1 vienos partijos ran- pavyzdžio, gal visai ir fa- visoje šalyje. Gi komunis- sukaktį.
Gal šitokie daly stokiardus.
pusnya, su siauram, prie blauzdų įtemptais, auiais, nau- ka5 ,r WrinkM
dikta- Siamas nebūtų atsiradęs
tų partija ir organizacijos kai dabar jau Amerikoje riau. Kai Bridgeporte kųrė
jutėiaitis rudas švarkas, riesta plunksna ant kaktos, kaip toriy nevaiuikuotą jokia'
augo ir plito nepaprastu ’ nebe pagal “stailą,” bet va parapiją, teko keletą metų
anksčiau kazokai turėję, tik daugiau išriesta. Tuojau karūna, dažniausiai išėjusį 6. Kaip komunistai
spartumu. Tačiau šie komu-! jie gyvena ir džiaugiasi, darbuotis jos komitete. At
pastūmėjo Vokietiją prie
mano mintį patvirtino jo žodžiai, kuriais jis plūdo mer iš vidurinio luomo.
menu, toj vietoj, kur dabar
nazizmo ir padėjo Hitleriui nistų darbai i6šaukė dldclio mums gi įdomu pasiknai- bažnyčia, buvo tada tik pel
gaitę:
daugelio syti po tos sukaktuvininkų
Italija po 1915-1S metų atsisėsti į valstybės sostą nepasitenkinimo
— Aš jus pamokinsiu dirbti! Dabar nėra joks caro
kė.
vokiečių
patriotų,
buvusių
poros
širdies
paslaptis,
taikaro,
kaip
Prancūzų
ir
Ang

režimas ar Kolčako laikai! Aš jus pamokysiu, kaip rei
Komunistai seka Marx’o karių tarpe ir šiaip ramioje Į gi tų minčių raginamas ir Kai Bridgeporto girtuokliai
kia rašomąja mašinėle tinkamai rašyti! — Ir plaukė dau lų sąjungininkė, išėjo laimė
nurodymų
ir patarimų. Jis visuomenės dalyje. Vieni jų, ' užsukau į jų prietehngą bū- virsdavo. į . . . balą
gybė plūstančių žodžių, įvairiai besityčiojančių iš kiekvie jusi, ji padidino savo terito
riją pietų Tiroliu, Triestu, gi pasakė, kad darbo klasės ypač buvusieji socialistų tą, į Urbų namus.
no pasipriešinimo.
Ir joje antys veisėsi?
kai kuriomis DaLuacijos sa- djktatūrai tada ateh laimė- partijos vyrai ir kariai, su
Komisaras, pamatęs mane, staigiai liovėsi plūdę3,
7 vaikai ir 9 anūkai
— Antys tai ne, bet varjimo dienos ir jie galės pa daro
Bavarijos sostinėj
lomis
ir
dykumomis
LybiLinksmutė anūkė, pasi- lių buvo pakankamai. Gatkad net kareiviai su mergaite į jį atsisuko.
Tačiau, ji buvo labai!™“ valdžią iš kapitalistų, Munchene savo naują parjojRamiu, beveik švelniu balsu jis kreipėsi į mane, že
kai krašte rasis kuo didės- fįją pavadinusią “Tauti kvietusi dar draugę į talką, vės buvo grįstos medžio kaišvarginta,
ekonominiai
sumai ir mandagiai nusilenkdamas.
nės masės nepatenkintų ir nįaj Socialistine Vokiečių prie stalo jau karpe auksi- ladžiukėmis, šalygatviai pabiednėjusi.
Demoi
alizuota
— Kuo galiu aš Jums patarnauti?
lapelius sukaktuvių daryti iš lentų. Jau jei kusuvargusių žmonių. Ir ko- Darbo Partja”, arba trum— Atėjau malkų. Mes trys mėnesiai negauname jo- armiJa sugrįžusį namo nesvečiams papuošti. Mudu rie išsigerdavo gerokai, tai
munistai ne tik kad laukia Darbo Partija,” arba trumkių malkų ir turėsime sušalti!
i 8a^j° Ka'Jti 4 nė darbo nė
šu tėvuku ir mamyte, joms tikras vargas — į balą nutų neramumų, bet dažnai kurių tarpe, kaip karštas
'
pragyvenimo
šaltinių.
Libe— Kodėl Jūs nesikreipėte į mane anksčiau? — aš va
susėdome į krypuodavo.
patys juos nukelia. Mat kalbėtojas prieš komunizmą, netrukdydami
,
ralistinė
vyriausybė
nesuge

— Kai šv. Jurgio bažny dinuosi komisaras Kalašnikovas. Jei Jūs būtumėte į ma
drumstame vandenyje už-1 prješ tautos skaldytojus ir
bėjo
surasti
priemonių
iš

ne kreipusis, bematant būtumėte gavusi malkas. . . Drau
— Ot tai surišo judu stip-' čią statyti pradėjo, uždar
mestais tinklais lengviau išnaudotojus
pasireiškia
vesti
kraštą
iš
suukio3
page Veršinkovai, drauge Veršinkovai?
riai, nė per 50 metų to biąi buvo menkesni, o per
sugauti žuvis. Visi žino, Hitleris. 1925 met. jis pasdėtes.
Esant
krašte
nepa

Jis mane nusivedė į didelį kambarį, kur daugybė jau
mazgo neatnarpliojot! . . . j metus tekdavo aukoti po 25
kokios sunkios gyvenimo kelbia savo garsiąją knysitenkinimams,
socialistai
ir
nų žmonių, vyrų ir moterų, sėdėjo prie mažų staieiių ir
— Tai jau surišo, kuni-, dolerius, lr žmonių gi ne
komunistai
pakėlė
galvas
sąlygos
buvo
Vokietijoj
po
gą
“
Main
Kampf
”
(
“
Mano
rašė. Tuo tarpu šauktasis draugas Veršinkovas atsis
gas Kolesinskis, 1891 me- tiek daug buvo. Statytoruošdami
neramumus,
propralaimėto
karo.
Ji
nustoKova
”
),
kurioje
išdėsto
ša

kubino ir prisistatė komisarui šuniškai atsidavusia poza
tais.
Turiu jo ir “pikče- jams tekdavo aukos rinkti
Gana savotiškai veikė kontrastas, kuris buvo tarp žiban- Pagrodami savo prcgiamas, i° kolonijų, turėjo mokėti vo partijai ir vokiečių tau rių.” Pagyvenom draugėj, ir rinkti. Bažnyčia, rodos,
čios komisaro uniformos ir suplyšusių valdininko rūbų. o komunistai tiesiog orga- karo reparacijų dideles su- tai programą.
Septynis vaikus išaūginom, per tris metus statė, pinigų
fabrikai sustojo ir di
(Bus daugiau)
Jis taip pat buvo kareivio uniforma, bet kelnėse ties ke nizuodami revoliuciją, kad
jau devynis anūkus turime, nelengva buvo sukelti. Kai
įvedus
proletariato
diktadėlės
masės
darbininkų
su
liais vėpsojo tokia skylė, jog pro ją matėsi nuogas kūnas.
Seniausia — 22 metų, jau- jau bažnyčia, parapija susi/"Relieves Disiress Frontu
turą.
Musolinis,
geiai
pašeimomis
atsidūrė
be
pragy— Pakvieskite man draugę Brianskają! — komanda
niausis gal tik kokio mė- tvarkė, kunigai lietimui
žįstas
komunistų
ir
socialisvenimo
šaltinių.
Vokietija
vo jį komisaras.
nėšio.
Į gražiai pasidarbavo lietuvytų
visą
veikimą,
pats
buvęs
buvo
valdoma
demokratišV-pi
Pasirodė senyva moteris.
Tėvukas, nors 78 metų,
socialistas
ir
jų
laikraščio
kai,
turėjo
savo
parlamentą
— Kur jūs slapstotės? Kur velnias jus buvo išstaudar gerai atrodo. Plaukai, j Negailiuos atvažiavus,
gęs? — riaumojo komisaras. — Kodėl tu šitai pJietei redaktorius, pats pasišauna ir prezidentą (po kaizerio
tiesa, balti, betgi blondinus Į negailiuos apsiženijus
organizuoti savo partiją — Vilhelmo II-ojo abdikaviKuris Padaro
nedavei malkų?
daug kas mėgsta,
veidai
Jus Pavariusias
Pasišaukėme ir motiną —
— Prašau pasakyti savo pavardę? — paklausė ji fašistus« YPa® jaunuomenės ™ ir išbegimo Vokietijoj
Ir Silpnas 1
už tat tebėra raudoni.
jubiliatę, kuri nežiūrint sa
manęs išbaldama.
[‘“pe, bet jis nę; a sirenka buvo paskelpU demokratija
Šimtai tūkstan
čių moterių ku
vo amžiaus buvo nuėjusi
Daug pasaulio turbūt
— Daktarui Raehmanovui.'
I vis0 P"»«bo gelbėti kaip «• Veimare pritinta konsti-,
rios kenCia galvaskaud), nugartrustis į virtuvę.
teko matyti?
skaudį; kurios Jaučiasi nu— Drauge komisare, — atsakė ponia, — jūs pats bu bolševikai skelbėsi, bet savo tucija). Įvairios vyriausysilpnėjuslos, nesmagios Ir t.t.
kraštą Italiją.
Savo par- bės viena po kitos ieškojo
— Negailiuos atvažiavus.
Iš priežasties mėnesinės li
vote įsakę jų dalį sulaikyti, nes jis yra išsiųstas!
Kai paėmė kariuomenėn,
gos. surado tikrą palengvi
tijai
drausmę
griežtą
įveda
būdų,
kaip
atgaivinti
šalyje
nimą vartodamos Lydla E.
1885 metais, tai nusiuntė ''
Pasakoti, nega;— Kąąą? Aš įsakiau? Norite savo vyresniuosius
Ptnldvuii’s Vegetable Com
panašią
Lenino
Sovietų
Runormalų
gyvenimą,
pramo

huos
apsiženi
jus. Sunkiai
pound.
diskredituoti? Drauge Veršinikovai!
Draugė Brianstiesiai į Krymą, į Kerčios
Reguliariai vartojant Pinksi
joj,
partijos
ženklą
vietoj
nę
ir
prekybą,
tačiau
tai
|
liam’s Compound palengvi
kaja gauna tris dienas arešto. Supranti?
miestą, kur dabar vokiečiai dirbom: jis darbe, aš aiūdana skausmus, sustiprina svei
piautuvo
ir
kūju
—
parenka
tegalėjo
įvykti
tik
pamažu,
Septynis išaigiPonia buvo visai nusiminusi, ji sakė, jog vyras ser
katą. Vertas Paraėglnlmo.
su rusais kapoj asi. ‘ Ten liavau.
ryšulį
rykščių
(berovęs
šitame
laikotarpyje
komu
išbuvau beveik puspenktų ncm» du mir^
Netekdav y
gąs ir be jos pagalbos neapsieisiąs. Tada pradėjau aš už
Romėnų
valdžios
ženklą).
metų. Žiema ten lengva, |iiūrgti nei Primosi,
2
ją prašyti, ir tuojau tarė komisaras:
Vietoj
internatcionalo
jis
pa
visgi Azovo jūros sušalda- Į ‘ šov*” _kiek buvau n^uai’
— Prašau, jei jūs pageidaujate, supratnama! Drau
vo, o Juodosios jūros ne,'Lai gal®čiau suskaityti. Ir
ge Brianskaja, padėkite šitai pilietei! — Tada jis krei- s^renka nacianalizmą, patri
Jau
Laikas
Nešiot
Vilnonius
Šveterius
pėsi į mane:
oUzm*- 7x10 būdū -i3 lai‘
mat tos labai sūrios. Vasa- kuni£ai
atvažiuodavę
Moderniškai Gražūs —Gerai Padirbti — Šilti Visokiam Ore
- Prašau, jei jūs pageidaujate, suprantama! Drau- im®j° 33,11 simpatijų tautoje,
rą tai ten beveik kaip Lie- vis dažniausia pas mus apikala
imta
autvarkvti!
nemažai
paseki
jų
ir
1922
tuvoj, neperkaršta. Žmonių sisto<iavo, pati ant ženus
kų reikalą pats sutvarkyti!
DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ
metais
t-j
savo
f
ašiniais
atvisokių - turkų,
totorių. | i’a3iklodavt”1 kad tik s-eSportiškų Viršutinių Vyrams Marškinių, baltų ir
Su baime nusekiau paskui jį. Kabinetas paviršutispalvuotų. Vilnonių šveterių. Paniekų, Pirštinių
aiiškai buvo puikiai įrengtas, bet matėsi iš pirmo žvilgs-i
’*
tadaro
Žmonės kaip žmonės, tik čiams būtų kur apsinak
ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių.
nio, kad viskas buvo suvilkta be tam tikro parinkimo iš Į.rev°bucdl ’r i sav0 -nka8»
vieton kepurių vaikšto sa- voti.
I bolševikų pavy zdžiu, paima
- - Tai kai jūs penkiasdevaip galvas apsiraišioję,
įvairiausių žmonių namų. Prieš gražų raudonojo medžio
BRIDGEPORT KNITTING MILLS
\mts
metų išgyvenote, kokį
kelnės plačios nepaprastai.
stalą stovėjo fotelis iš juodojo medžio, kampe buvo pu
504 WEST 33rd STREET------------ Arti Normai Ave.
Šiaip jie mūsų neužakabinė- Pntarhną duotumėte, kad
siau lenkta, baltai lakiruota sofa, kuri tiko ponių budua
Telefonas: VICTORY 3486
F. SELEMONAVICH, Sav.
davo. Kai eidavome į mie- k‘^ tiek išgyventų?
re prie tualeto stalelio ir veidrodžio. Įvairių bylų ryšu
Atdara kandlen, vakarais Ir Sekmadieniais
— —---- — r stą, tais vis su kardais, biliai gulėjo ant juodai poliruoto gaidų stalelio, paskui
— Svarbu, kad sutartų,
jodavom.
Dirbau fabrike, kad meilėj, ir kad negirtauriogsojo didelis marmuro stalas, kokių galima rasti pi
prie armotų kulkų.
Išva- tų, susiklausytų, labiau nągiuose restoranuose. Ant šito gulėjo gabalėlis duonos, o
Ar
lūs
Galite
Pasistatyti
Sau
Namą?
iiuodavome jūromis pasi- mus dabotų e moterys kad
šalia ilga dešra, prakąstu galu. Šita dešra daugiausia
važinėti. Atsimenu kartą labiau gaspsdinystės rai
mane žavėjo, nes tokių dalykų seniai buvau nemačiusi.
ARBA ATNAUJINTI DABARTINI SAVO NAMĄ.
kai užklupo audra, kai pra- kėtų, nevestų svetimtaučių
— Sėskis, piliete! — pasiūlė komisaras man manda
Mes parūpins me jums Statybos Medžiagą, o jūs galėsite
iimokėti
lengvais
mėnesiniais
mokėjimais.
Nereikia
nieko
dėjo laivelį mėtyti, rodos, jr kitatikių
giai vieną krėslą. — O tu, senas kiaule, prapulk iš čia Į
įmokėti.
išvers,
ir tiek. Sirgdami į
j. pf
kaip matant! — kreipėsi jis į sėdėjusį kampe seną žmo
•
PASISTATYKITE SAVO NAMĄ PATYS
parvažiavome. Kerčios mie I
gų, kurio aš lig šiol nepastebėjau. Jis pamaži atsikėlė
PLANAI DUODAMI DYKAI
stas gana didelis, mūro na Atsiprašome suinteresuo
ir išslinko pro duris laukan. Aš tuoj pažinau, kad tai
mai. Mačiau “Drauge” mi- tuosius, kad šis straipsnelis,
buvo vienas iš “vadų”: pavargęs akių žvilgsnis, visiškas
DOUGLAS LUMBER COMPANY
Murinę ,oothei, cleini-t and refresher
irritated, reddened membranea cauted
navojo tą miestą, dabar ton turėjęs tilpti anksčiau, dėl
bejėgiškumas ir beviltiškumas, kurį reiškė jo laikysena,
by head colda, driving, winda, moviea,
2700 WEST ROOSEVELT ROAD
cloie work, late houn. Iree dropper
tearas. “Draugą" skaitau techniškų kliūčių tebuvo ga
ir tas žinomas kažkas, kas išskiria žmogų iš “draugijos.”
with each bottle. At all Drug Storea.
PRONE: KEDZIE 3840
*
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DRAUGAS
NAUJAS PREZIDENTAS

Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois
(lietuviu Prekybos Butas)

Jr

Du nuteisti
Valstybės nedarbo kom
pensacijos biuro du buvę
tarnautojai teismo nuteisti
po vienerius metus kalėti
apskrities kalėjime.
33 m., ir Carter Ashford, 32
m. amž. Abudu negrai.

(Viršminėtos organizacijos vardu J. P. Varkala,
vicepirmininkas ir sekretorius, daro pi. 'ieš'mus kiek
vieną ketvirtadienį 7:45 P. M. per radio stotį VYHI'C

1450 K. C.)
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TURTAS VIRS.. $6,500.000
APART APSAUGOS, TURIME

C CA nflfl

ATSARGOS FONDĄ VIRŠ.................... $OOU/UUU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigu
MES MOKAME 3% ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

minėtą skaičių, $630.00 iš
leistų per metus maistui, ga
Suomijai gresia
..bas vakaras!
lima paskirstyti sekamai:
š buvusių pranešimų jūs
Bučernėms už įvairios rūi infliacija
irėte, kad visos lietuvių, šiea mėsą $189.00;
LOAN ASSOClATIONofCHicaf*
! HELSINKIS, lapkričio 16
mos Chicagoje išleidžia
JUSTIN MACKIEVVICH, Pre*.
Grosernėms už daržoves,
i d. — Čia reiškiama vilčių,
..gyvenimui šiais laikais vaisius ir “canned goods” ir
I kad Suomija pergyvpnsianti
4192 Archer Avenue
. o $5,000,000.00 į metus, gi $189.00;
i antrąjį karą su Rusija neįVIRginia ilki
iena lietuvių šeima iš
| vesdama infliacijos. Tačiau
Už miltus, duoną, keksus
oficialieji sluogsniai įspėja,
;.uių $1,300.00 bendrai $126.00;
kad pavojus nepraėjęs.
("Draugus” Acme telephoto)
.'...t.
Už pieną, sūrius, varškę
•AKT, OTO. LAIDOTUVIŲ DttUTOlUI
Suomijos parlamentui pa
.š minėto uždarbio, 25 ir kiaušinius, maždaug $126.
Ed Dudley (kairėje) iš Colorado Springs, Colo., iš
tiekta
įstatymo
projektas,
uoš., arba $450.00, į meKELNER - PRUZIN
Visos lietuvių šeimos Chi- rinktas nauju Professional Golfers .Ass’n prezidentu
pagal kurį pajamų taksai
PatanurtaM — Moterį* patarunja
i lietuvių šeima išleidžia Cagoje per metus išleidžia: per įvykusį Chicagoj suvažiavimą.
būtų pakelti 50 nuošimčių
Phone 9000
620 W. 15th Ave.
uomomis, arba išmoka už- $4,725,000 bučernėse, pirknuosavybės takiai visu 100
aikymui buto, o visi Chica- damos įvairios rūšies mėsą; žoves ir vaisius tokius pat kuri randasi prie 39th St. ir nuošimčių. Vyriausybė įsi
;o lietuviai butų užlaikymui $4,725,000 grosernėms už ir ten pat, kur ir kitos gro California Ave.
tikinusi, kad -taksų pakėli
□leidžia $11,250,000.00. Kas daržoves, vaisius ir “canned sernės perka.
Joseph Mažeika — lietu mas labai prisidės prie iš
|j "Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save'*
įleidžia nuomoms, arba na- goods”; $3,150,000 už milPieno biznyje mes turime vis barzdaskutis, turįs savo vengimo infliacijos pavojus.
o užlaikymui daugiau ne- tUs, duoną keksus ir iš kė- tik vieną lietuvį. Lietuvių barbernę adresu 3232 South
ju 25 nuoš. savo uždarbio, pyklų; $3,150,000 už pieniš-1 Prekybos Butas ragina dau Halsted St.
Ruses siunčia
<; ■
PAMINKLAI
jkia šeima pajus nedatek- kua produktus: sviestą, sū-1 giau lietuvių eiti į pieno
Ralph Puslis — tavern sa
ių ant valgio, drabužių, ar !
pieną( varškę ir klauši-1 biznį, nes vien iš lietuvių vininkas adresu 2553 West Vilioti vokiečius
MENISKAS DARBAS
kitų reikmenų.
nius.
BERLYNAS, lapkričio 16
turėtų virš $3,000,000.00 biz 69th St.
ŽEMOS KAINOS
Praeitą ketvirtadienį bu-Į Dabar paklauskime vienas nio į metus. Pieno biznyje
Ateinant’
ketvirtadienį d. 1— Naciai paskelbė, jog
1
4
TEISINGAS PATARNAVIMAS
. o smulkmeniškai išanali- i kito, ar lietuviai grosemin- yra geras pelnas.
kalbėsim apie $9,000,000.00, rusai parašutais siunčia vo
’
v
kiečių
frontan
prie
Mask

zuota, kas tuos pinigus ga-! kaį? bučerninkai, kepyklos
kuriuos lietuviai išleidžia vos merginas kad šios 3u,,;A
vo. Katrie negirdėjote šios įr restoranų užlaikytoj ai Mūsų nariai
drabužiams ir skalbiniams. vyliotų vokiečių karius.
kalbos, tai gaukite “Drau- gaUna šį biznį? Dabar aš
*
Vokiečių pranešimai skelŠiandien suminėsiu kelis O iki ateinančio ketvirtadiegą”,. “ Naujienas,” arba 'San-, paklausiu mūsų šeimininkių, narius, kiek radio laikas nio, vardu Lithuanian Cham bia, jog piaeitą trečiadienį
527 N. Western Ave. Tel. See. 6103
darą’ praeitos savaitės ir ar jūs reikalaujate Narvido,
ber of-Commerce, 3241 So.!Maskvos fronte suimta 12
man leidžia. Jie remia vei
perskaitykite, nes šie laik Pivarūno ar kitų lietuvių
Halsted St., telephone Calu-'Jauml rusiV kurios buvukimą šios organizacijos sa
met 7358, linki-1 geriausios!
. Pasi.Įatos sužavėti voraščiai kalbą išspausdino.
kepyklų duonos?
vo duoklėmis ir darbu:
I
kiečių
karius ir tuo budu
Išlaidos maistui 35 nuoš.
0
ies
‘
1
sabotažuoti
nacių karo veik
Chicagoje yra 62 lietuvių
Michael Narvid — pirmi
uždarbio
smus. Pasiųstosios mergai
grosernių, 45 bučernių,
PASKUTINIS
ninkas Narių Priėmimo Ko
Šiandien mes įsigylinsim,
tės
daugiausia
buvusios
Ma
36 restoranų ir 13 kepyklų misijos; jis turi duonos ir
kiek šeima, ir visi Chicago
skvos universiteto studen
PAGERBIMAS
pyragų
kepyklą
adresu
2424
Pradžioje
1930
metų
žino

lietuviai, išleidžia pinigų
tės, kurios parinktos dėl
kalbų mokėjimo.
mas čikagiečiams veikėjas W. 69 St.
maistui.
Pennsylvania
geležinkelio
Keturioliktoj kalboj, kurią ir istorikas, Juozas J. HertDominic Pivorųnas — vie
per šią radio stotį pasakiau manavičius, atliko didelį dar nas direktorių šios organi keleivinis traukinys važiuo1 Chicagą Gary mieste
spalio 30 d. šių metų, pa bą. Perskaitė kiekvieną ei zacijos; jis turi duonos ir
reiškiau, kad, bendrai imant, lutę Chicago Telefono Direc-' pyragų kepyklą adresu 4622 sudaužė ant bėgių užvažia• ūse MUSTEROLE for
vusi automobilį.
įiekviena šeima iš savo į- tory ir iš jų išskyrė visus S. Marshfield Avenue.
Automobiliu važiavo vy
plaukų nupirkimui maisto lietuvius biznierius ir pro
William
Kareiva
—
iždi

j ras ir moteris ir abu užmuš
išleidžia 35 nuoš., arba $52.- fesionalus. Surado tuo lai
ninkas
šios
organizacijos
ta.
Žuvusieji yra:
Tho
50 į mėnesį, $630.00 į me ku, kad Chicagoje buvo 62
Mother—Glve Your CHILD
Gerai
žinomas
kaipo
“
Whole
Šame Export Corel
mas L. Lanham, 68 m., iš At theThis
tus, o visi Chicago lietuviai lietuviškos grosernės, 45 bufirst zign of the Dionne Qulnsale
Butter
and
Egg
Man.
”
eatching cold—their chests and
. . . . ,x_
„i East Gary, Ind., ir Mrs. Eli- tuplcts
išleidžia $15,750,000.00. Tai černės, 36 restoranai ir 13 „
throats are rubbed with Children’a
Reikale
kreipkitės:
4644
S.
.
Mild Muaterole — a produet made to
kepyklų, kurias lietuviai ve „
4
zabefh Sadler, 55 m. amz., promptly
graži pinigų suma.
relieve the DISTRESS of
Paulina Ave.
children’a colda and resulting cougha.
da, ir lietuviška pieninė.
iš Hammond.
The Quints have always had the
Yra šeimos, ypač jaunabest of care, ao mother—you may be
Dr. S. Jakubs — dantis- I
______________
Nors minėti skaičiai nėra
asaured of using just about the BEST
edžių, kurie veda knygas
produet made when you uae Musterole.
.patikrinti šiais metais bet tas, turįs ofisą 2201 w. Cer- Nužudę aiperikietį
MORE than an ordinary “salve”—
namų išlaidų. Vedimas pa... , , . . . . .
warming, soothing Musterole helps
.
galima spėti, kad ir siais lai- mak Road.
up local congestion. Also made.
prastų rokundų šeimos kasBERLYNAS, lapkričio 13 break
in Regular and Extra Strength for
4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
kaiš, kada biznis visur pa
those
preferring
a atronger produet.
Dr. S. Biežis — gydyto d. — Vokiečiai šiandie pas
—
i ūų išlaidų yra labai žin)
gerėjo, Chicagoje yra maž jas ir chirurgas. Jo ofisas kelbė, jog Stalino mieste
Tel. YARDS 1741-1742
?.dus ir naudingas kiek4447 SOUTH FAIRFIELD AVEIjUE
daug tiek pat tos rūšies 2201 W. Cermak Rd.
Rožė turi erškėčius, dei
bolševikai sušadę amerikie
ienai šeimai. Ypač žingeiTel. LAFayette 0727
krautuvių. Tas reikštų, kad
tį inžinierių Leon Liudherg. mantas — kliūtis. Geriau'u, jeigu sulyginsite tokias
Ben Survvill — “police ofRadio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir Aefitadiento rytai*
kiekvienas lietuvis bučemin
nes jis atsisakęs iš miesto gįag žmogus taipgi turi silpiŠ Stoties WHIP (1520), su P. Saltimleru.
nnt išlaidas šių metų su iš
ficer
in
private
clothes
» išvykti prieš vokiečių okub
kas Clųcagoje, jeigu vien
imis ateinančių metų. ... .. . . .
.. ...
y
w .
: 1 tik lietuviai pas jj pirktų, Brighton Park nuovados, l pači ją.
vedimas šeimos išlai
turėtų biznio per vieną mė
o tik žingeidus, bet ir
nesį $12,000.00, grosernindingas. Pildant “income
,
kas — $6,500.00 į mėnesį, o
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
’m” raportus, tartuos ga- k
klo9 _ $2000000 į mg.
VISOSE MIESTO DALYSE
DIENĄ IR NAKTĮ
? sų metų turės pildyti ko
e kiekviena šeima, ras daugi „ . .. . ...
... , .
POVILAS ABROMAVIČIUS
h
Bet lietuviai tų rusių biz
gyveno 10434 So. Calhoun Ave.
įš'aidų kurias galima ati
nierjai neturi ^iek biznio.
Persiskyrė au Šiuo pasauliu lapkričio 15 d., 5:30 vai. rytą,
Lraukti nuo “income.”
1941 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Lietuvoje, Sienamlesčlų

MBA XVI

JĮ

Venetian Monument Co.

Traukinys sudaužė
automobilį

QUINTUPLEtS
CHEST COLDS

A "t" A

Kodėl jie neturi? Koaėi lie
Iš rekordų tų šeimų, ku tuviai perka kitur? Mūsų
rios veda užrašus, kiek pra- pirkliai perka mėsą iš tų pa
"7/venimas dabar kainuoja, čių stock-yardų, perka dar-

kaime,

Panevėžio

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

apskr.

Amerikoje išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterj Mortą, po tėvais Morkūnaitę, sūnų Edward, marčią Dianą, brolj Petrą, brolienę Barbo
rą Ir Jų Šeimyną Ir kitas gimines, draugus Ir pažįstamus. Lietu
voje paliko motiną Mortą, 4 seseris: Lludviną, Pauliną, Kotrtną
tr Alfunę, brolj Juozapą ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas randasi koplyčioje, 8944 So. Commerelal Ave.

Everybody ravės about you:
salads, Peg.What's the secret?

L -

. ' ‘

_________________

laidotuvės įvyks antradienį, lapkr. 18 d., 8:30 vai. rytą, IS
koplyčios bus nulydėtas J ftv. Juozapo parapijos bažnyčią. 880į
8. Saginaw Ave., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio
sielą, o IS ten bus nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Povilo Abromavičiaus giminės, draugai ir pažįstami
esat nuoSlrdžIat kviečiami dalyvauti laidotuvėse Ir suteikti jam
paskutinį patarnavimą Ir atslsveklnimą.

Nuliūdę

i

AORlt—Miracle Whip does work uonders
with salads! A uniąue combination of old-fashioned
boiled dressing and fine mayonnaise. Mintele Whip ia
by far America’s favorite salad dressing.
MiLlIONS

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

P. J. RIDIKAS
8354 Sonth Halsted Street
I. J. ZOLP
1646 West 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

laidotuvėse patarnauja
Tel, YARda 1419.

Marti,

laidotuvių

Brolis Ir Gimines.

Direktorius

P.

J.

Ridikas,

J. LIULEVTCIUS
4848 S. California Ave.
Tel. LAFayette 3572

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

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth 49th Conrt
Tel. CICERO 2109
6812 So. Westem Avenue
Tel. GROvehilI 0142

LACHAWICZ IR RUNAI
2314 West 23rd Place
Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

---- — - a.

Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pas»
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

Remkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina
Savo Biznius “Drauge”

Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai: YARda 1419
ANTANAS M. PHILLIPS
3807 Litnanica Avenue
Tel. YARda 4908

•

Įtekame,
Moteris, Sūnus,

MIRACLE WHIP!
* Its''different ’flavor
always makes a hit.

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

1

I) RAUGAS

Pirmadienis, lapkr. 17. 1941

Lapkr. 9 <3. pergyvenome
įvykį, kurio negalėsime už
miršti ir atsidėkoti visiems
tiems, kurie mus, švenčiant
40 metų vedybinio gyvenimo
sukaktį, gaupiai apdovano
jo ir pagerbė.

LINKSMA NAUJIENA
P

Agnieška ir Stanislovas
Mažeikos savo skaitlingiems
rėmėjams, giminėms, drau
gams, pažįstamiems, kaimy
nams ir plačiajai visuome
nei praneša linksmą naujie
ną apie tai, kad jų duktė
,Eleonora susižiedavo su jau
nikaičiu Jonu Ivanausku,
Kazimieros ir Jurgio sūnu
mi, iš Brighton Parko, 3959
Archer Avė. šio susižieda-

vimo ceremonijos, jaunosios
ir jaunojo tėveliams sutin
kant ir dalyvaujant, įvyko
Mažeikų namuose lapkričio
1 d.
Tuoj po susižiedavimo pra
dėta daryti planai būsian
čiam iškilmingam šliūbui ir
didingam vestuvių pokyliui.
Sutarta šliūbą turėti Šv.
Jurgio parapijos bažnyčioj
sausio 10, 1942, o vestuvių

Ar Jums Reikia Naujo

RADIO?

Pas Budriką jūs galite pamatyti ir išmėginti vi
sus vėliausius 1942 METŲ MODELIO RADIOS iš
žymiausių standartinių gamintojų. Pasirinkite sau
tokį, kuris jums geriausiai atliks jūsų reikalavimus.
Duodama didelė nuolaida už jūsų seną radio ir rengviausios išmokėjimo sąlygos.

DR. P. VILEIŠIO IR KUN. K. BARAUSKO
PRAKALBŲ MARŠRUTAS

Padėka

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Jonas Ivanauskas ir Eleonora Mažeikaitė
susižiedavo lapkričio 1 d.
pokyliui paimti Dariaus-Gi- ris metus ir netrukus po to
rėno salę.
! tapo S. Mažeikos asistentu.
, .
.
Patyrusio profesionalo vador *
• v ybeje būdamas, greitai įDabar čia pritinka Chica-j gijo visuomenės pasitikėjigos ir apylinkių lietuviams mą ir populerumą. Jisai yra;
sužinoti apie jaunųjų tėvus. L. R. K. Studentų Klubo na
Stanislovas P. Mažeika y- rys.
ra nuo seniai visiems žino
Jo tėvelis Jurgis yra viemas laidotuvių direktorius, nas iš laimingųjų paprastų
turintis savo laidojimo įstai darbininkų. Prieš 33 metus
gą seniausioje Chicagos lie įgijo darbą prie Chicagos
tuvių kolonijoje — Bridge- gatvėkarių kompanijos r
porte — adresu 3319 So. Li- prie jos tebesilaiko. Buvo
tuaw;ica >Avė., visai netoli taupus ir prieš 20 metų nu
nuo Šv. Jurgio parapijos sipirko gerą namą, 3959 Ar
bažnyčios. Jo įstaiga yra cher Avė., kur su savo žmo
naujai pastatyta, moderniš na Kazimiera ir dabar te
ka, majestotiška, patogi mi begyvena.
rusiųjų pašarvojimui ir pa
ranki lankytojams.
Žodis apie jaunąją
Stanislovas P.. Mažeika yJaunoji — Eleonora Ma
ra sūnus vieno iš seniausių žeikaitė, tai iš tikrųjų yra
jų Chicagos lietuvių Povilo jauna, tėra sulaukusi 19 meMažeikos, kurs taipgi buvo tų amžiaus. Ji yra baigusi
laidotuvių direktorius ir ne garsiąją Fox Secretoriai
mažai pasitarnavęs lietuvių College. Tą kolegiją baigusi,
reikaluose, ypač labdarybės tuoj gavo svarbų atsakodirvoje^ Jisai ^ra buvęs Lab mingą darbą ofise G. T.
daringosios Sąjungos centro Haughton and Co., 35th St.
pirmininkas. Stanislovas P. ir Shields Avė. Kol jai lai
Mažeika yra pirmutinis iš kas leido buvo narė Šv. Jurjaunosios kartos lietuvių1 gįo parapijos choro,
laidotuvių direktorius.
Savo užsiėmimo dirvoje į Di<,inS« vestuvių pUr ai

Dr. Petras Vileišis, žymus i Rockford, š. m. lapkr. 23
politikas ir kun. K. Baraus-' A, 5 vai. vakare įvyks prakas, buvęs “Mūsų Laikraš kalbos Šv. Antano par. salėj,
1005 Ferguson Street.
čio” redaktorius ir geras
„. ,
,, ,
VVest Side, Aušros Vartų
kalbėtojas apsilankys siose;,. . .
...
, ,,
J
lietuvių parapijoj prakalbos
Nuoširdžiai ačiū kleb. kun. kolonijose ir laikys prakal Į įvyks |apUri{io 30 d. 4 vaL
A. Linkui, kun. A. Deks- bas svarbiais Lietuvos irj (p0 mišparų pamaldų) paniui, k’in. Adominui už mal iietuvių tremtinių reikalais. I rapijos salėje.
das ir atsilankymą į namus
asmeniškai mus pasveikin
Ačiū už gausius linkėji-, Jei nori pasitarnauti sa
ti ; mylimiems vaikučiams, mus ir dovanas.
vo tėvynei ir apsaugoti žmo
Petrui, Viktorui ir dukrelei
Ilgai pasiliks mūsų širdy nes nuo bedieviškos vergi
Benediktai, kuri tą puotą
se malonūs įspūdžiai. Lieka jos, pats skaityk (jienraštį
mums pagerbti sumanė. Sū
''Draugą” ir kitus ragini
num už šv. Mišių intencijas; me visiems dėkingi ir sko
lingi.
T. O. Kalvaičiai •skaityti.
marčioms Angelai, Bronislavai, irz žentui Pranciškui
CLASSIFIED
už visą triūsą, dovanas ir
pagarbą; mylimai giminei,
8večiams
Kas ką turit mainyti arba norite pi
“DRAUGO”
kurjų vardug
..
giai pirkti, greitai parduoti, naują
namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
DARBŲ SKYRIUS
kitės pas C. P. Suromskls Company.
vardinti; Z. Jurgaitei už pui
Taipgi turime didelj pasirinkimą se
nesnių namų, ant lengvų išmokė
kų giedojimą bažnyčioje; V. REIKALINGI DARBININKAI jimų:
18 cottagiai nuo 82,500 lr aukšč.
Daukšai už pritarimą varHELP M’A.NTED — VYRAI
18 bungalų nuo 84.700 ir aukšč.
2-fletų nuo 86,500 lr aukšč.
genais ir visam chorui, ku- “UPHOLSTERERS” (rakandų aptai- 12
9 3-fletų nuo 89,500 ir aukšč.
sytojai) reikalingi dirbti prie ‘vvhole18 4-fletų nuo 843.500 ir aukšč.
ris begalo pagražino mūsų sale’ rakandų. Kreipkitės prie;
3 8-fletų nuo 816,500 ir aukšč.
T.\PP,
INC.,
7 10-fletų nuo 822.500 ir aukšč.
atminimo dieną; ačiū šei1732-42 Arcaric llacc
Taipgi turime visokių bizniavų namininkėms: M. Gurskienei,
. meno*.
.
■
.
mų, visokio didumo su visokiais bizl GATEK..
patyrę prie lempų niais Kam reikalinga gerų farmų,
oxidayimo darbų Gera užmokestis, mai
arba dldeliUi galima pirkti
M. Sudeikienei ir visoms nunlnfini
nnrnni
L.
ttlzifou prie:
.
...
~
.
.
....
nuolatini darbai. Kreipkitės
arba mainyti.
Su visais reikalais
pagelbininkėms.
kreipkitės
prie:
—
ART LAMP CORP.
NAMAI

1750 West L'iilton Street

Jūsų Gražus
Apsirėdymas
-Mūsų Specialybė

DIECRAFTERS
212 No. Cfcrpcntcr St.
"FINISHERS
AND
SPRAYERS"
reikalingi dirbti prie rakandų. Krei
pkitės prie

tA VIA ŪKIAM PASIRINKIMAM
SUKNELIŲ
RIJUSKELfŲ

PIRŠTINIU

KOJINTŲ
POCKET’BOO K Ų

KORSETU

KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ

V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR

HELP

YVANTED

CHARLES P. SUROMSKIS & COų,
8921 So. YVestem Avenue,
Tel. KEP. 3713 — Vak. PKO. 4118

PAIEŠKOMI AGENTAI
Reikalinga — gerų, teisingų vyrų,
agentavime,
laikračių pa.davinųjime įvairiose kolonijose. Šaukite —
CANal 8010 numatyti pasikalbėjimo
laiką.

. LzrReucr
^ItehisisS
, TkisfcMjr
_______________________________________ i

GENERAL MECHA.MCAL CO.
430 So. Green St.

— MOTERYS

-orMonnSitb

Forųu.ck rrlief from iirnmg of eczema. pimples,
athlctc'i foot, scab.c.i, rashes and other extemally caused skin troubles, ūse world-famous
cooling. antiseptic, Iiųuid D. D. D. Prescription
Greaseless. stainless. Soothes irritation
ųuickly siops intense iten ng. 35c tiial bottle
proves it. oryour money back. Ask vour
druggist today for D. O. U. PrtESCRlFTION.
Y
-

aid

SKAITYKITE

“NUR8EMAID” reikalinga — paty
rusi. Nereikia valyti ar skalbti. Pap
rastai gaminti valgius. Du vaikučiai.
Prižiūrėti kūdikj. Reikalinga apsi
būti ant vietos. Alga 88.00 j savai
tę. šaukite
Tel.: HOLYCOURT 7832

“DRAUGĄ’

HELP WANTED
AD — DEPT

t27 No. Dearborn St.

Tel. Randolph

9488—9489

FROCK SHOP
W.

AR

Roosevelt

LAIKAS

Rd.

NAMUS

PATAISYTI T

Charles Yushas
Lietuvis

Ir

Kontraktorius

23rd

Tel.

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
DINING ROOM KESTS — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS
- RŪGS — RADIOS — RE
•RIGERATORS — YVA.SHERS —
MANGELS — STOVĖS.
*U Aatlonally AdverUacri lt

Karpenterys

Pavykusi pramoga

Canal

WI)lk

M.

1 Dirbti prie "jig and fbtture” ir
i prie "small die" darbų. Darbai die
nomis ar naktimis. Kreipkitės prie

MACH1NISTAI reikalingi.
Abelnai
visokiam prie mašinų darbų. Tiktai
A—1 patyrimo vyrai lai atsišaukia.
Kreipkitės prie

Yra daromi pianai, kaa
S. P. Mažeika buvo ir tebė
5922
ToL AUSTIN 1175
ra sėkmingas. Ir ne be gerų šių jaunavedžių — Eleono
priežasčių. Pirmutinė jo po- ros Mažeikaitės ir Jono Iva
pulerumo ir pasisekimo prie nausko — šliūbas ir vestu
2. NEW! MAGIC TONE CELL!
žastis yra ta, kad jis gerai vių pokylis būtų atmintini
Playa records with new tone
realiam. Flexible Tone Bridge
žino savo amatą. Toliau, ji visiems, kurie tik ten bus.
enda objectionable aurface
noiaea.
sai yra širdingo ir malonaus Garbingų ir aukštų svečių
Kreipkitės prie
3. NEW! JEWELLITE SCANPUSH A BUTTON—
būdo. Visiems ir visada pri- ir viešnių bus iš lietuvių ir
NER! No needles to vvorry about
—Jewel-Lite Scanner eliminatea
there's your record program
i einamas. Visiems pagatavas amerikiečių tarpo. Šios ves
need for needles.
pagelbėti ir patarnauti. Yra tuvinės iškilmės bus tokios,
4. HEW ’ RECORDS I.AST IN- Come in today and see the buy of a lifeDEFINITELY! Eeather-light
time!
Besides
the
features
at
left,
this
nevi
rėmėjas visų religinių, lab kokių labai retai tepasitai
pressure of Magic Tone Cell
1942 RCA Victrola Model V-215 also
gi ves longer life to your records.
daringų ir tautiškų darbų. ko lietuvių tarpe.
Rap.
5. NEW! AUTOMATIC REC offers you Electric Tuning ... 2 built-in
ORD CHANGER! No jumping
Bridgeporte
yra
narys
visų
Antennas (one for domestic, one for forup to change or stop records.
pašalpinių dr-jų, išskiriant
eign reception) . . . stage of radio frePush a button—records play,
stop, change—automatically.
quency amplification for greater
moterų dr-jas kurios vyrų
6. NEW! TELETUBE RADIO! volume, finer tone . . . New
nepriima. Bridgeportinių drStandard broadeaats and forNesenai sugrįžęs iš Ellwod, DI
supersensitive clcctrodynamic
eign reception with 9 tube pushjų
jam
neužteko.
Todėl
pributton sėt, containing feletube
Bridgeport. — Moterų Są- valdžios darbų — dabar užsiimi
speaker... and a host of other
and new Audio System for finer
sirašinėjo prie kitų kolonijų gos 49 kuopos “bunco” žai
features.
visokiais namų darbais
performance than ever before.
Turi
43 metų patyrimo
dr-jų,
kaip
va
Aštuoniolik

dimas pavyko puikiausiai.
★ Trade in your old radio... enjoy the DOUBLE PLEASURl
2223 West
tosios gatvės, West Sidės ir Atsilankė žymių viešnių iš
of records and radio with an RCA Victrola
t.t. Taigi Mažeika visą lai kitų kolonijų: Zūrienė, lie
Budriko krautuvėse randasi didžiausias pasirinki
ką laikėsi su lietuvių visuo tuvio teisėjo žmona; Aitumas, VĖLIAUSIOS MADOS RAKANDŲ: PARLOR
IR DINING ROOM SETŲ, STALŲ, PEČIŲ, REFRI- « i mene, todėl ir lietuvių vi tienė iš West Side, Paukš
suomenė laikėsi su juo.
GERATORIŲ, SKALBIAMŲ MAŠINŲ, VALYTU
tienė iš Brighton Park, keVŲ, KARPETŲ ir kitų reikmenų.
194? Weit 3'i"' Street
Be to S. Mažeika yra Ko- įlėtas kitataučių ir kt. SvarAPLANKYKITE DVI DIDELES, GRAŽIAS
lumbo Vytis, jau pasiekęs biausia, kad šioje pramogo
KRAUTUVES
4-to laipsnio. Yra Quigley je atsilankė čia augusių jau
nuolių, kurie linksmai laiką ADVANCED PMOTlH.RAI’IIY
Council narys.
Jo žmona Agnieška po tė praleido su savo mamytė I OWEST POSSIHI E PRK ES
rilONR LAFAYETTE 2*1.1
vais Dabulskaitė yra kilusi mis. Reik pažymėti, kad
iš Brighton Parko. Ir atsi kuopos pirm. R. Maziliaustiko taip, kad jes ilukterei kienė ne vien daug pasidarListen to
pasitaikė jaunikis taipgi iš havo, bet dar suteikė puiIR
kią dovaną Laimėjimui.
PALANDECH’S
Brighton Parko.
Atsilankiusioms ir dovanų RADIO BROADCAST
Jaunavedis — laidotuvių
Telephone YARDS 3088
aukotojoms komisija taria
Featuring a Program of
direktorius
nuoširdų ačiū.
Pasiklausykite Budriko radio programų:
YUGOSLAV FOLK MUSIC
Sekmadienio vakare, nuo 5:30 iki 6:30 vak. iš iii žentas Jonas Ivanauskas y
Every Saturday, 1 to 2 P. M.
ra taipgi laidotuvių direk
WCFL—1000 kil. stoties.
Ketvirtadienio vakare, 7 vai. iš WHFC—1450 kil. M torius. Kad to i amato pa
STATION WHIP
Ag.
stoties.
B siekti, baigė Worshem Col
1520 Hloeyelea (Top of the Dial).
A.
lege. Tą padarė prieš ketu

3241 So. Halsted St.

“TOOL -MAKERS’’

SOREM FURNITURE CO.
448 N». Wclls St.

ROLL-OUT RECORD
CHANCER! No lid to lift. No
ornaments to movė. Roll-out
Record Changer glides out automatically. You load records at
comfort level.

3409-11 So. Halsted St.

FARMOS

L

1. NEW!

Jos. F. Budrik, Ine.

—

ALEX AIESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

634-3 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBUC 0051
J

Place

5014

STU D I

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

PASKOLOS

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
TAI IPYI/JTP
I Avi I 1x1 I C

“t*”1
indeliai rūpeetingai globojami lr ligi $5,000 ap

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

Mokame

MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nennskrlaodilant
Vieno Klljeato 1

Nei

Keiatuto Savings and Loaa Association yra tymiauaia, seniau
sia lr tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.
Tel.

CALumet

4118

Rumšienė,

3236 So. Halsted St

Chicago, III.

Janušauskienė,

Navikaitė.

Jos.

M.

Mozeris,

Sec’y.

n

l
DRAUGAS

Pirmadienis, lapkr. 17, 1941

======

Kas naujo So. Chicago Vaikučių darželis Šv. Vardo dr-ja gražiai "Kindergarten"

PLIENO PRAMONES VADAI

9: rj 9M69SS

Puota pas Vaznius

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilillillll

REZERVUOKITE

Town of Lake. — Plačiai
žinomi veikėjai ir ptambūs Sausio 18, 1942
gyvuoja. Narių dabar turi
Cicero. — Jau keliose lie
aukotojai Mykolas ir Ona
40. Kas sekmadienį esti
tuvių kolonijose Chicagoje
Vazniai minėjo sidabrinį ju
DIENRAŠČIO
bovvling turnamentas (turyra įrengti gražūs vaikučių
biliejų.
R\tą
jų
intencija
namente dalyvauja ir mo
darželiai, kur priimami vai
buvo šv. Mišios, o vakare "DRAUGO"
terys). žaidžia nuo 1:30 po kučiai dar nepasiekę mokyk
jubiliatų namuose ;vyko
pietų Cheltone, 79th ir los amžiaus, žinoma, šio da
X Valerijos Srubas su J.
puota, kurioj dalyvavo daug
Escanaba.
lyko įsteigimui reikia ne desvečių. Atsilankė ir kleb.
S. Phillips šliūbas įvyks ne
sėtkų, bet šimtų dolerių. Iki
kun. A. Linkus, kun. Adolapkr. 28 d., kaip buvo pa
Kiekvienas atsilankęs tu šiol Cicero nebuvo darželio
SOKOL
SALĖJ
minas, kun. Jonelis ir kun.
skelbta, bet lapkr. 20 d. |Parės progos pasisvečiuoti, ne dėl to, kad nebūtų su
A. Deksnis. Visi sudėjo ju 2345 S. Kedzie Avė. dėkonės dienoje), 9:30 vai.
linksmai laiką praleisti ir prastas jo reikalingumas,
biliatams daug linkėjimų ir NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIf ryto Šv. Antano bažnyčioje.
laimėti grynų pinigų kas bet dėl to, kad esant daug
brangių dovanų.
X J. Bubnys, 3247 South
penktadienio vakarą, 8 vai. kitų darbų, tam nebuvo lė
M. ir O. Vazniai yra vieni
Union Avė., žymus LGF vei
pradedant gruodžio mėn 5 šų. Dabar, turėdamos pas
iš pavyzdingiausių šeimų: Vienas taverninkas
kėjas ir Šv. Jurgio parapi
d. Tą dieną prasidės žie katinimo ir leidimą klebono,
gausūs aukotojai ir darbuo pasisakė kaltu
jos komiteto narys, jau grį
mos sezono “bingo” žaidi Amerikos Liet. Kat. Dukte
tojai visuose kilniuose dar
mai.
Illinois valstybės senato žo iš ligoninės ir jaučiasi
rų Klūhas pradėjo darbuo
buose. Jubiliatai išauklėjo
rius Harold G. Ward, kurs neblogai.
tis tam tikslui. Pirmutinė
pavyzdingą šeimyną.
Praeitą antradienį įvy pažanga į tą pusę įvyko per
X ARD 2 skyrius, Bridge
Linkime ilgiausių metų ir paskutiniais laikais išrink
ko skaitlingas Šv. Vardo “Plunkett” vakarienę, lapkr.
gausių Dievo malonių, taip tas teisėju Cook apskrities porte, rengia kauliukais žaidr-jos susirinkimas. Nutar 11 d., kurios pusė pelno ski
pat sulaukti auksinio jubi vyresniajin teisman, yra dimo pramogą lapkričio 23
Acme telephoto) liejaus.
ta rengti didžiulį vienerių riama darželiui. Toliau lei
Rap. Chicago Liąuor Appeals d., parapijos salėj. Pirm. O.
komisijos pirmininku. Jis Kazlauskaitė deda pastan
metų sukaktuvių balių tuo džiama knygutėmis laimėji
Plieno kompanijų vadai atvykę į Baltuosius Rūmus
sako, kad per septynerius gų, kad pramoga pavyktų.
jau po Kalėdų.
Kur tas mui puiki rankomis išsiuvi pas prez. Rooseveltą pasitarimams su angliakasių va
viskas įvyks, bus vėliau nėta kaldra, “satin auilt”. dais, kurie gresia sukelti angliakasių streiką. Jie yra: Holy Name vyrų dr-ja metus jam veikianti šioje
X Petras Jotka, kanadie
komisijoje nė vienas areš tis, yra skaitomas vienas
pranešta. Taip gi įvyko lai Ši kaldra padaryta pastan (iš kairės pusės) B. Fairless, U. S. Steel prezidentas;
tuotas taverninkas neprisi geriausių Kanados futbolo
mėjimas. Viso buvo ketu- gomis pirm. Atkočiūnienės E. Grace, Bethlehem Steel prezidentas; F. Purnell, irgi veikia
pažino kaltu. Ir, štai, šio žaidikų. Neseniai vienas Ka
rios piniginės dovanos. Pir mamytės Mahanoy City, Pa., Youngstown Sheet and Tube Co.
Jau
metai
laiko,
kaip
Vi

mis dienomis pirmasis ta nados laikraščių jį pavadi
mą laimėjo Valerija Uni- i ir yra nepaprastai graži. Visų
Šventųjų
parap.
suorga

verninkas pasirodė yra nuo no lenku. Supykęs Jotka
kauskaitė (North Side), sos narės turi po keletą kny kurie bile kokiu nors būdu karą gražiai prisidėjo dar
nizuota
Holy
Name
(Šven

širdus.
Jis yra Alois privertė laikraštį (atšaukti
antrą — M. L. Schroder, o gučių ir stengiasi darbuo prisidėjo prie metinės “Plun bu. Ypatingai ačiū atsilantojo
Vardo)
draugija.
Ir
per
Ruckstuhl, 1935
metais ir paskelbti, kad jis yra lie
trečią — F. Paulikas ir ket tis pagal išgalės.
kett Dinner” lapkr. 11 d., kusiai publikai, be kurios
tą
laiką
gražiai
pasirodė
pa

įgijęs pilietybę.
Chicagoj tuvis. Tai bent lietuvis!
virtą — S. Goldmanas. Po
Kadangi klūbietės pradė parap. salėje. Pusė pelno nebūtų vakaras taip gražiai
rapijos
veikime.
[jis išlaikė taverną. Vieną
su-mo nariai dal ilgai sve jo šį darželio įrengimo dar skiriama vaikučių darželio pasisekęs.
A. V. į
X Lietuvos nepriklauso
Į Kiekvieno mėnesio antrą sekmadienį prieš pusiaudie
čiavosi ir vaišinosi.
bą, kviečia ir kitas jaunas įrengimo fondui. Ačiū kle
mybės sukaktuvių (Vasario
’ sekmadienį “in corpore” ei- nį jis pardavinėjo svaigiuo 16) minėjimas sekančiais
motinas prisirašyti į klūbą, bonui kun. I. AlbavičiuI, kun. Šerifas reikalauja
j na prie šv. Komunijos ir tu- sius gėrimus. Už tai areš metais bus vasario 15 d. sek
Parapijos choras didžiau kad galėtumėm darželio tiks J. Griniui ir kun. Ed. Abro
/ ri bendrus pusryčius. Per tuotas ir taverno “laisnis” madienį. Bus išnomuota vie
sia energija rengiasi prie lą greičiau pasiekti. Jaunos mavičiui už platų paskelbi daugiau policijos
Cook apskrities šerifas pusryčius esti narių susipa panaikintas. Tad jis ape na didelių salių. Komitetas
didžiulių šokių, kurie įvyks moterys turėtų šiuo dalyku mą bažnyčioje, atsilankymą
atgauti tam minėjimui rengti jau
parapijos svetainėje ir par. daugiausiai susirūpinti, nes ir gražią paramą. Labai ma Thomas J. O’Brien, kurį žinimas ir trumpai svarsto liavo į komisiją
“laisnį.”
naudai lapkričio 23 d. Cho jos ir jų vaikučiai daugiau lonu yra veikti, kuomet tu prieš keletą dienų apskrities ma draugijos reikalai.
turėjo vieną posėdį.
siai
pasinaudos
darželiu,
rime
tokią
gerą
dvasiški
ją,
j
Komisijai
jis
taip
pasi

prokuroras
akėjo
už
apsilei

Patartina
visiems
parapi

ro nariai netiktai rengiasi
X Svečias iš Brazilijos,
kuri paremia draugiją.
dimą pareigose, reikalauja jos vyrams prisirašyti prie aiškino:
puikiai svetelius pavaišitni, kuomet jis bus įsteigtas.
kun. Ragažinskas pastaruo
A. V.
“Sekmadienio rytią įėjau
pašokdinti, bet dar duoda
Ačiū klubo pirm. Atko- 25 vyrų daugiau policijos. šios draugijos.
ju metu buvo rytinėse vaid Un
Šerifas sako, kad nėra
progos net laimėti piniginių
čiūnienei, narėms Klimienei
Vasarą buvo suorganizuo , «avo taverną pasnmt, p, į
dovanų. . Todėl nepraleiski Padėka
ir Balčiūnaitei už paaukoji galimumo su ma?u policijos tas baseball tymas, o dabar mgų bažnyčiai. Ties taver ' kėši Du Bois. Chicagon yra
skaičiumi sėkmingai kovoti sudaryta bowling tymas, ku no durimis pastebėjau kele numatęs atvažiuoti lapkr.
te puikios progos maloniai
Cicero. — Amerikos Lie mą gražių rankdarbių dova
prieš gambleriu?, kurie vi ris kas ketvirtadienį, 9 vai. tą vyrų. Juos pakviečiau 18 d. Čia kai kuriam laikui
laiką praleisti su Šv. Juo
tuvių Rymo Katalikių Duk nų laimėjimui ir durų prisoj apskrity nevaržomai vėl- vak., žaidžia Knights of Co- išsigerti. Netrukus į vidų sustos Roselando ir Cicero
zapo par. jaunimu.
terų Klubas šiuomi reiškia j zams. Ačiū komisijai ir vikia.
lumbus lygoje, prie 115-tos įėjo policistas ir mane areš- lietuvių parapijose.
Nemuno Sūnus.
nuoširdžią padėką visiems, I soms narėms, kurios tą vaŠerifo policija yra vadi ir Michigan Avė. Šią lygą I tavo. Aš nieko pikta nepa
X Anna Kaskas koncer
namoji apskrities vieškelių sudaro 20 tymų ir Visų dariau ir neturėjau nė jopolicija, šiandien jis pos turi šventųjų Holy Name tymas i kio pasiryžimo peržengti tuoja ne tik dideliuose mies
tuose (Chicago, New York,
125 vyrus.
stovi antroj eilėj (išlošė 11 sekmadienio įstatymą. Savo
’ žingsnį apgailiu.”
j Detroit), bet neatsisako me
X Laiškai iš Vokietijos į
Tymo dalyviai yra AntaKomisija nustebo
dėl no puotą iškelti ir mažes
ŠVĘSKITE KALĖDAS TIKRA LIETUVIŠKA DVASIA USA ateina, bet net oro žaidimų, pralošė tik 4).
to žmogaus nuoširdumo ir nių miestų gyventojams.
paštu siunčiant užtrunka nas Vaitkus, Stan. šidlauspranešė, kad šį klausimą Spalių 29 ji dideliu pasise
pakeliui kokias tris savai-1 kas, Jeronimas šiukis, Chas. apsvarstysianti.
kimu k-oncertavo Brockton,
tęs.
• Rogers ir Mikas Pavilonis.
Mass. z

mu

KONCERTUI

štai vaizdas konverto, kuriuos bro
lis Vladas dalina
savo šviežiai iš
keptas plotkeles.
Kiekviena šeima
turėtų įsigyti šias
plotkeles, kad ga
lėtų tikra lietuviš
ka dvasia atšvęs
ti šv. Kūčias.
Siųskite užsaky
mus broliui Vla
dui 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago,
Illinois.

! Hoover kalbės

X Kun. St. Yla, ėjęs kle
bono pareigas tarp Berlyne
Buvęs prezidentas Hoover esančių lietuvių, ruošiasi
ateinantį trečiadienį Chi grįžti į Lietuvą.
kūpąs S. A. Stritch. Jo cagoj kalbės apie “penktą
Ekscelencija taip pat pasa- ją laisvę.”
PLATINKITE “DRAUGĄ?
kys ir pamokslą. Per mi
siąs giedos “Catholic Ca f
sino of Chicago” chotias.
Šis choras daug kartų
yra koncertavęs ne tik Chi
Jei norite žinoti, kaip bolševikai valdė Lietuvą
cagoj, bet ir kituose mies
per ištisus metus, skaitykite tik ką iš spaudos išėju
tuose. Kas metai surengia
sią knygą —
gražius koncertus miesto
rr
rr
centre ruimingose salėse.
1• *
FINANCE AND LOAN?
Kurią parašė bolševizmo teroro ištremtasis,
Finansai Ir Paakoln*

KATALIKISAS CHORAS CHICAGOJ
MINI 70 METU SUKAKTUVES

Po
įvykusiojo Chicagoj'
didelio gaisro Šv. Pranciš-!
kaus Assižiečio bažnyčios, (
Roosevelt rd. ir Newbury
avė., septyni parapijiečiai
susirinko į bažnytinę salę
ir susiorganizavo draugi
jom
Juos krūvon sutrau
kė jų visų nepaprastas su
sidomėjimas giesmėmis. Jie
tad sudarė tais laikais pir
mutinį katalikišką chorą
Chicagoj. Paskiau jų organizacijon įstojo daugiau vy
rų giesmių mylėtojų ir il PASKOLOS
gainiui jie organizaciją pa
GREIT IR PIGIAI
vadino “Catholic Casino of
ANT 1-mų MORGICIŲ
Chicago.”
Šiandien ši organizacija Mėnesiniais atmokėjimala
(choras) turi apie 60 narių,
kurie gyvena įvairiose Chi Mutual Federal
cagos dalyse. Šio lapkričio
Savings
20 d. mini savo 70 metų su
kaktį.
and LOAN ASSOCIATION
' Tą dieną Švč. Vardo ka
OF CHICAGO
tedroje įvyks iškilmingos
2202 W. Cermak Rd.
aukštosios mišios, kurias
GEN. J KAZANAUSKAS. See.
pontifikuos J. E. ArkivysTURTAS VIRS fl, 100,000.

Kaip Bolševikai Valdė Lietuvą ?
Bolševizmo Siaubas Lietuvoje
K. BARAS

Šioji knyga atskleidžia visas bolševikų paslaptis, jų
valdymo metodus ir nepaprastus žiaurumus.

“BOLŠEVIZMO SIAUBAS LIETUVOJE”

Turi 64-ius puslapius................. Kainuoja tik
50 ekzemploriai kainuoja tik . ..

q

$12.50

100 ekzempliorių kainuoja tik ............. $20

00

Knygą išleido A. L. R. K. Federacija; šios knygos gautas
pelnas skiriamas lietuviams tremtiniams.

Knygos užsakimus siųskite į:

'Draugas", 2334 So. Oakley Avenue
CHICAGO, ILLINOIS
J

