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Naikina Ašies Kariuomenę Libijoje
IŠ PABALTIJO

Po trylikos mėnesių sun
kiai pergyvento bolševisti- 
nio raudonojo teroro Pabal
tijo valstybės, pakliuvusios 
vokiečių valdžion palaips
niui atsigai vėlioj a ir tvar
kosi. Lietuvos ir Latvijos ci 
Vilnių autoritetų viršūnėse 
yra vokiečiai. Bet daugumas 
administracinių organų ir 
valdžios organizacijų yra lie 
tuvių ir latvių rankose.

Estija vis dar skaitoma 
karinių veiksmų sritin. Bet 
ten daugumą valdžios funk
cijų atlieka patys aktai,, su 
kuriais kooperuoja vokiečių 
kariuomenės viršininkai. 
Kol kas tarp jų dar nėra jo
kių nesusipratimų.

Visi trys Pabaltijo kraš
tai neturi savo kariuomenių 
Jų naminės sargybos peror
ganizuotos. Jos gelbsti vo
kiečių kariuomenei (Dnald 
Day, Chicago Daily Tribūne, 
lapkr. 15.)

REIK ALAU JJ A ĮRODYTI

Anglijos parlamente darbo 
partijos narys Philip J. 
•Noel-Baker iškėlė reikalavi
mą, kad ministro pirminin
ko Churchillio vyriausybė 
įrodytų, kad šiandie Britą-, 
nija kariauja ne tik už sa
vo, bet ir už visas žmonijos 
laisvą. Noel-Baker sako, kad 
jis turi pagrindo abejoti 
Churchillio žadėjimais atsi
žvelgus į pači;/ Britanijos 
kolonijų gyventojų apgaili
mą stovį. Jie Anglijos vy
riausybė, sako Noel-Baker, 
nepripažįsta pilnos laisvės 
britų kolonijų gyventojams, 
nėra reikalo kalbėti apie ki
tų šalių ir tautų išlaisvini
mą.

Anglijos vyriausybė visą 
laiką tais klausimais atsa
ko, kad po karo viskas bus 
patvarkyta ir atsiekta. Tai 
tik pasakos, pareiškia dar- 
bietės. Vyriausybė turi įro
dyti savo pasižymus.

•
KOKS TEN GYVENIMAS

Ne veltui buvęs U. S. pre
zidentas H. Hooveris visas 
laikas darbuojasi ir spiriasi į 
už vokiečių palaužtų Euro
pos valstybių gyventojų šel 
pimą maistu. Nes šiandie 
ten maisto stinga, nepąpras 
tai yra brangus ir milijo
nams žmonių stačiai nepri
einamas.

Žiniomis iš Vichy, Pary
žiuje, kurį vokiečiai okupuo 
ja, štai kokios kainos ame
rikoniška valiuta: Vienas 
kiaušinis — 17% cetnų: viš 
ta — nuo $3.50 iki $5.00; 
viena žąsis — nuo $20.00 iki 
$30.00; aliejaus kvortai 
$1.12; cukraus svarui 25 
centai, ir tt.

Kaip yra Paryžiuje, taip 
yra ir kitų vokiečių okupuo
tų šalių miestuose ir provin 
cijose. Kas tiesa, pati Vo
kietija turėtų rūpintis tų 
žmonių likimu. Bet ji to ne 
paiso.

NEPAPRASTAI ĮDOMU

Kilus karui Europoje An
glija tuojau įvedė privalo
mąjį vyrų kareiviavimą, nes 
nebuvo įmanoma sulaukti

Italai, naciai 
priversti Libijoj 
trauktis skubiai

KAIRO, lapkričio 21 d. — 
Anglų karo vadovybė Afri
koje praneša, jog paskuti
nieji anglų kariuomenės žy
giai Libijos sudaro rimta 
pavojų nutraukti vokiečių ir 
italų susisiekimą, kai tuo 
tarpu kai kurie vokiečių da
liniai skubiai besitraukdami 
paliko bent 130 tankų ir tri 
dešimt tris šarvuotuosius 
automobilius.

Britų vadovybė išleido ko 
munikatą, kuriame skelbia
ma, jog karo veiksmai vyks 
tą pagal nustatytą planą ir 
jog karo fronte jau sunai
kinta dvidešimt keturi prie
šo orlaiviai.

100 mylių Libijoje
Šiuo metu anglai jau yra 

apie 100 mylių Libijos gi
lumoje ir užmėmę strategi
nes pozicijas, kurios padės 
jiems netrukus išlaisvinti 
Tobruką.

Britų komunikatas pa
reiškia, jog “netekę septy
niasdešimt tankų ir trisde
šimt trijų šarvuotųjų auto
mobilių, vokiečiai pasitrau
kė, palikdami mūsų ranko
se keletą šimtų belaisvių ne 
toli Sidi Rezegh”.

Netoli Tobruko
Oficialusis anglų komuni

katas paskelbė, jog užimta 
Sidi Rezegh tvirtovė ir tuo 
būdu anglai atsidūrė jau Cik 
per dešimtį mylių nuo ap
suptojo Tobruko.

Apie situaciją kitose fron 
to vietose anglų komunika
tas pažymi, jog, pavyzdžiui, 
Bir-El-Gebi apylinkėje situ
acija esanti neaiški, “išsky
rus tai, jog toje vietoje su
trauktosios italų šarvuoto
sios divizijos” nepaduriu- 
sios kovoms jokios įtakos.

Britai esą sulaikyti
ROMA, lapkričio 21 d. — 

Italijos karo vadovybė šian 
die pareiškė, jog šiaurės ir 
rytų Afrikoje anglų atakos 
esančios sulaikytos ir ašies 
kariuomenės perėjusios 
ofensyvon ir padariusios an 
glams didelius nuostolius.

Italijos ir Vokietijos me
chanizuotoji kariuomenė 
tvirtai atlaikiusi anglų ata
kas Libijoje ir paskui per
ėjusi kontratakon ir atmušu 
si priešo šarvuotus dali
nius, sunaikindama didelį 
skaičių tankų ir paimdama 
nemaža belaisvių.

Broliai vadauja britams

("Draugas" Acme telephoto)
Leit. gen. Sir Alenn Cunningham (dešinėje) ir jo brolis admirolas Sir Andrew Brow- 

ni Cunningham. Jiedu vadauja britų kariuomenei ir laivynui ofensyve prieš italus ir 
vokiečius Libijoje, Afrikoje.

Amerika gali nutraukti j Es«?s suimtas
santykius su Prancūzija Molotovo sūnus

Vokiečių spaudimas į Vichy vyriausybę

WASHINGTONAS, lapkri
čio 21 d. — Paskutiniuoju 
laiku sostinėje plačiai kal
bama apie galimumus, jog 
netrukus diplomatiniai san
tykiai tarp Prancūzijos ir

Žuvę rytų fronte
10 milijonų rusų

BERLYNAS, lapkričio 21 
d. — Autorizuotieji vokie
čių sluogsniai šiandie pareis 
kė, jog iki šiol rusai neteko 
apie 10,000,000 kareivių, ku 
rių dalis žuvusi, kovose, da
lis sužeistų ir dalis paimta 
belaisvėn, Belaisvėn, pasak 
vokiečių esą paimta 3,792,- 
060 rusų kareivių. Kartu vo 
kiečiai patiekia ir milžiniš
ką skaičių sunaikintų rusų 
tankų ir kitokios karo me
džiagos.

Amerikos bus nutraukti.
Paskutiniosiomis dieno

mis valstybės departamen
tas palaiko nuolatinį kon
taktą su Amerikos ambasa
dorium Prancūzijoje adm. 
Leahy. i

Šiandie Jungtinės Valsty 
bes sužinoję, jog gen. Wey- 
gandas atleistas iš einamų 
pareigų sąryšyj su keturiais 
vokiečių reikalavimais.

Pašalint Weygandą
Pirmiausiai vokiečiai pa

reikalavę, kad būtų pašalin 
tas iš vietos gen. Weygan

NEW YORKAS, lapkričio 
21 d. — Vokietijos radio 
šiandie paskelbė, jog rytų 
fronte suimtas rusui karei
vis, kurį kompetentingi šiuo 
gsniai pažinę esant Rusijos 
užsienio komisaro Molotovo 
sunumi. Tai esąs Molotovo 
sūnus su pirmąja žmona ir 
jis pareiškęs, jog jam nepa
tinką būti kareiviu.

Prie Tūlos aršios 
kovos - Maskva

PRAŠO PRANEŠTI IŠTREMTŲJŲ 
RUSIJON ASMENŲ ADRESUS

BERLYNAS, lapkr. 21 d. i tųjų Albino Buterlevičiaus, 
d. — (Dr. Prano Ancevi- Lucijos Buterlevičienės, JJ- 
čiaus radiograma) Elena no Korlos, Stefos Korlienės 
Barkauskas prašo pranešti į ir juos gelbėti.
Onai Aleksandravičienei, , Advokatas Toliušis prašo
4505 S. Paulina Street, Chi
cago, III., kad Pranas Bar
kauskas išvežtas į Komy, 
USSR, Uchta, Počtovy jaš- 
čyk ir prašo gelbėti jį. 
Garbaliauskai prašo Prun- 

skį sužinoti adresus išvež-

Japonijos ir U. S. 
konferecijos dar 
nedavė vaisių

LONDONAS, lapkričio 21 
d. — Maskvos radio šiandie 

das, nes esąs priešingas paskelbė, jog Tolos apylin- 
prieš Prancūzijos bendradarĮ kėje apie 100 mylių į pietus 
biavimą su Vokietija; antra,! nu° Maskvos vyksta smar- 
vokiečiai pareikalavo, kad kios kovos ir esanti susida- 
būtų panaudota Prancūzijos riusi rimta situacija. Fasku 
laivai italų laivų apsaugai; Į tintosiomis dienomis rusai 
trečia, pareikalauta, kad skelbė, jog šiose vietose vo 
pracūzai sutiktų leisti vo- kiečiai esą sulaikyti.

WASHINGTONAS, lapkri
čio 21 d. — Šiandie Prezi
dentas Rooseveltas pareiškė, 
jog paskutiniose Japonijos- 
Amerikos konferencijose ne 
padaryta jokio progreso su 
sitarimui tarp Japonijos ir 
Jungtinių Valstybių.

Kiek anksčiau kai kurie 
sluogsniai buvo paskelbę, 
jog Amerika pasiūliusi Ja
ponijai suteikti bet kokios 
reikiamos žaliavos, jei Japo 
nija nutrauktų savo užsie
nio politikoje vartojusi jė
gą-

Tuo reikalu šiuo metu, pa 
sak šių sluogsnių, ir tariasi 
valstybės sekr. Hull ir Japo 
nijos specialus pasiuntinys 
Kurusu ir ambasadorius No 
mūra.

Paklaustas apie nutrauki
mą santykių su Vichy vy-

kiečiams ir italams naudo
tis bazėmis kai kuriose

Maskvos fronte vokie
čiams esą padaryta didelių

Prancūzijos šiaurės Afrikos nuostolių, Bent vienoje vie-

Lietuvoje naciai 
persekioja žydus

LISABONA. — Gaunami 
iš Lietuvos pranešimai ro
do, kad žydų persekiojimas 
Lietuvije nesiliauja. “Deut
sche Zeitung im Ostland” ra 
šo, kad artimiausiu laiku vi 
si Lietuvos žydai apgyven
dinti, jiems specialiai skir- 

; tose vietose (ghetto). Visi 
galintieji dirbti žydai būsią 
suvaryti į “darbo” būrius.

dalyse, ir ketvirta, perleisti 
vokiečių kontrolėn visas 
Prancūzijos bazes šiaurinėj 
Afrikoj.

24 valandos
Petainui buvo leista apsi

spręsti per dvidešimt ketu
rias valandas. Jis turėjo su
tikti su vokiečių reikalavi
mais arba laukti vokiečių in 
vazijos.

Petainas su pirmuoju rei
kalavimu sutikęs, bet apie 
kitus jis nelabai kalbąs. Ta

toje rusai įstengę išmušti 
vokiečius iš anksčiau užim
tų pozicijų.

Volokolomsko apylinkė
je vokiečiai pravedęs ata
kas, panaudodami aštuonias 
divizijas, kurių tarpe buvu
sios keturios tankų divizi
jos.

Palaidota pirmoji 
bolševikų auka

LISABONA. — Laikraš-čiau, jei Petainas sutiktų čiaį praneša> kad apalių 9 d.

pakankamo skaičiaus sava
norių. Kai U. S. susimetė 
ginkluotis ir Angliją remti, 
įvedė jaunų vyrų karinę kon 
skripciją.

Kanada ir Australija yra 
Britanijos dalys. Jos taip 
pat yra pavojuje kaip ir pa- 

1 ti Anglija, arba U. S. Iki 
šiandie nei vienur, nei kitur 
neįvestas privalomas karei
viavimas. Pranešta, kad Ka

ORAS
Pirmasis šios žiemos šal

tis su aštriu vėju ir sniegu. 
Šaltis gali siekti apie 20 lai
psnių. Sekmadienį giedra ir 

i salta.

nadoj tas tik planuojama. 
O Australijoje — neįmano
ma. Australijos premjeras 
aiškina, kad ten privalomo 
kareiviavimo sumanymas 
galįs suskaldyti šalį.

priimti visus vokiečių reika 
lavimus, tuo atveju Ameri
ka nutrauktų su Prancūzija 
visus diplomatinius santy
kius.

Kaune buvo iškilmingai pa
laidotas ats. majoras Tom 
kus, kuris buvęs pirmoji bol

Petrą Vileišį, 4432 Califort 
nia st., Chicago, III. sužino
ti adresus išvežtųjų Vi neg- 
Stirbio, Marijos Stirbienėa 
su vaikais Arkadijum, Van
da, Zigmu; Vinco Drukte- 
nio, Valerijos Druktenie- 
nės, Vincės Racevičienės, 
Boleslovo Gedvilos, Zigmo 
Gedvilos, Kazio Gedvilos, 
Elenos Gedvilienės, ir juos 
gelbėti.

Ieško Putvinskių šeimos
To paties Vileišo prašo 

gydytojas Tercijonas sužino 
ti adresus išvežtųjų Emilės 
Putvinskienės, Vytauto Put
vinskio, Elenos Putvinskie- 
nės su vaikais Algiu, Gied
re, Vyteniu, Tautvilu; Sta
sio Putvinskio, Darijos Put- 
vinskienės su vaikais Alek
sandra, Julija, Rymantu ir 
juos gelbėti.

Buvęs prezidentas Dr. 
Kazys Grinius prašo brolį 
Grinių, Richmond Street, 
3210, Philadelphia, sužinoti 
adresus išvežtosios Eugeni
jos Barniškienės su vaikais 
Gintautu ir Rimvydu.

Išvežti iš kalėjimo
Bortkevičienė prašo “Nau 

jienas” ir “Draugą” sužinoti 
adresus išvežtųjų iš šiau1; it 
kalėjimo Jono Griniau.', 
Barboros Griniuvienės su 
vaikais Jūra ir Manigirdu; 
išvežtos iš Kėdainių Onos 
Rickienės; išvežtų iš Kauno

riausybės Prezidentas parei- lakūno Vlado Morkaus, pul 
škė nieko apie tai negirdė- kininko Bukevičiaus, Kazio 
jęs. lAdomulio, Onos Odomulie-

į nės, Keistučio Adomulio,
Lietuvos pieno ūkis Mugenijos Syrusienės, Alek

sandro Peniutos, Augustės 
bolševikų laikais Peniutienės, Violetos Peniu- 

taitės, Algimanto Peniutos
LISABONA. Kaune bu y. juos gelbėti.

vo susirinkę “Pienocentro” ! ir
kooperatines sąjungos ats- Ka]eck/ wPaghingtono ata.
lovai VJSO 170 žmonių. B 8užin0tf adreau8
pranešimo paaiškėjo, kao > Grėb-
bolševikų viespaCavimo me-, UJ4Alfon8o Gr6bliūno,
tu pienininkystes ūkis buvo, . . J Elenos Grebliumenes susmarkiai apgriautas. Pieno , . , . *. .. . , . dviem dukrelėm, Valentinoir sviesti gamyba smarkiai „ . T , „ .. -
sumažėjusi 1940 metais pie Bružo’ Bružienės
no pristatyta j pienines ma- ,lr JU08 gelbet1'
«“• Pj'ygi“8 su t1939 me- Maceina grįžo
tais, 24%, o sviesto paga :
minta 28% mažiau. 1941 me- ! Gražuliai prašo pranešti 
tais per pirmuosius 5 mene- Jasinskui, konsulate Chica- 
sius pieno pristatymas dar goj, III., kad išvykti veik 
sumažėjęs iki 35%, o svies- neįmanoma, tenka laukt au
to pagaminta mažiau 28%. sitvrkant namie je. Dėl uoš- 
Sviestas ir kiaušiniai buvo vio prašo nesirūpinti ir pa
vežami Sovietų Rusijon. So tenkinti, kad apsisprendėt 
vietų įstaigos ir kariuome- ūkyje. Labai prašo stengtis 
nė už šias gėrybes neapmo- dėl išvežtųjų.

ševikų teroro auka. Majorą kėjo ir paliko stambių sko- Be minėt, pavardžių dar
Tomkų GPU agentai suėmę 
1940 m. liepos 11 d., o jau 
liepos 13 d. jis nuo kankini
mų Kauno kalėjime miręs 
Dabar šio kankinio kūnas 
buvo palaidotas kapinėse 

lietuvių,

PITTSBURGH, lapkričio 
21 d. — Prasldėjusiejl ang 
lies kasyklų streikai šiandie 
kaskart plečiasi, kai tuo tar 
pu Pennsylvani jo j šiandie, kartu su kitais 12
įvyko nauji susišaudymai kuriuos giminės atpažino, 
tarp streikuojančių darbi- Per laidotuves buvę pasaky- 
uinkų ir norinčių dirbti, 'ta daug prakalbų, o pačios

lų. išvežta Vailokaičio sesuo
Karo veiksmų metu pieni Petronėlė Račiūnienė, An- 

nėms padaryti nuostoliai ne drius Račiūnas, Juozas Ra
są dideli. čiūnas su žmona ir berniu-
-----------------------------------ku. Mėginkite per Joną Ma-
laidotuvės pavirtusios did- žoną, kurio adresą žino Vai- 
žiule demonstracija prieš niūnas, Vaivada, informuo- 
bolševizmą. Visiems 13 pa- kitę.
laidotųjų manoma pastatyti Dr. Maceina jau išvyko 
bendrą paminklą. Lietuvon profesoriauti.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
A-*

WISCONSINO LIETUVIU 2INI0S BANDĖ NUSKANDINTI

Kenoshos Kronika i
Mirė žymus bizpierius Ke- j 

nosba, W.sc. — Lapkričio į 
20 d. mirė Kazimieras Var 
nis, kurio laidotuvės įvyks 
lapkričio 24 d. Iš laidotuvių j 
direktoriaus koplyčios ve- 
lionies kūnas bus atlydėtas į' 
šv. Pet'ro ir Povilo bažny
čią 9 vai. Po pamaldų bus Į 
nulydėtas ir palaidotas šv 
Jurgio kapinėse.

Giminės ir pažįstami pra
šomi dalyvauti laidotuvėse.

A. a. K. Varnis buvo pla
čiai žinomas biznierius šia
me mieste. Daug pažįsta
mų turėjo ir Chicagoj.
Sėkmingas bazaras

Šių mefų parapijos baza
ras jau užsibaigė. Bazaras 
buvo labai pasekmingas. Ki
tą savaitę paskelbsime re
zultatus ir pasidarbavusių
jų vardus.

KAS GIRDĖT WAUKEGAN E
Seserims "shower"

Vietos Šv. Kazimiero se 
serims mokytojoms narės 
šv. Onos ir Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Švenčiausios 
draugijų rengia “shower par 
ty” sekmadienį, lapkr. 23 
d., parapijos mokyklos kam
bariuose. Bus žaidžiama kau 
liukais ir kortomis ir laimė
jusiems teikiamos dovanos. 
Pradžia 2 valandą po pie*ų. 
Įžanga kainuos kas ką gero 
atneš seserų naudai.

Šie metai pas mus buvo 
žymėtini įvairiais parengi
mais. Kad jau visiems buvo 
rengiama “parės”, tai ir se
serų negalime pamiršti. Jos 
dirba visų mūsų gerovei ir 
mūsų tarpe. Komisijos narė 
Emilija Kučinskaitė kvie
čia visus parapijonus atsi
lankyti į tą pramogą. Kas 
ką gali prašomi atnešti, o 
jei negalės pakelti, tai gali 
ir atvežti.
Apsivedė

Lapkr. 14 d. Šv. Baltra
miejaus bažnyčioj buvo šliū- 
bas Onos Kaminskaitės pu 
Kermit E. Smith iš Pardee- 
ville, Wis. Šliūbą davė kleb. 
kun. J. Čužauskas. Vestuvių 
pokylis įvyko Mary’s Cafe.

49 metų jubiliejus vedy
binio gyvenimo Jono ir A- 
gotos Grigučių įvyko sek
madienį, lapkr. 16 d., pa
maldomis šv. Baltramiejaus 
bažnyčioj. Vėliau Grigučių 
namuose buvo surengti pie
tūs. kuriuose dalyvavo sū-| 
nūs. dukterys ir giminė.

Šiuo laiku lietuvių tarpe

randasi nemaža ligonių, šv. 
Teresės ligoninėj randasi 
Marijona Dapkienė, kuriai 
padaryta operacija, Jurgis 
Augustinavičius ir Stanislo
vas Mikalaitis; Vietory Me- 
morial ligoninėj randasi Juo 
zas Bakšys; namuose gydo
mi: Kazimieras Druba, Si
monas Petruška, Jurgis Bu- 
kantis ir Mykolas Rakaus
kas. Wisconsin Sanatorijoj 
randasi Petras Dabašinskas. 
Serga Cicero, III., draugijų 
nariai: Kazimieras Žirgai- 
tis ir Stanislovas Petraus
kas.,

Rytoj, lapkr. 23 d. Lietu
vių Auditorijoj 7 valandą 
vakare, Šv. Vardo draugija 
rengia “bunco-card party”, 
ir šokius. Komisijos narys 
Tarnas Podžiūnas kviečia vi
sus narius ir rėmėjus atsi
lankyti ir paremti jauną ir 
kilnią draugiją. Enrikas
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("Draugas'' Acme telephoto)

Vokiečių prekinio laivo Odenwald įgula apleidžia lai
vą po nepasisekusio bandymo jį nuskandinti, kai jį už
klupo amerikoniškas kruizeris pietiniam Atlantike plau
kiantį su J. A. Valstybių vėliava.

NIAGARA FALLS, NEW YORK
Kaukiu balius. - 
Ligoniai. - Nauji 
sumanymai

X Kaukių balius (maska
radas), surengtas parapijos 
naudai, buvo didelis pasise
kimas. Žmonių buvo pilna 
salė. Ypatingai daug atva
žiavo iš Buffalo. Parapija 
labai dėkinga visiems, ku
rie prisidėjo prie surengimo 
baliaus, ypač trustisam D. 
Biekšai ir S. Vyšniauskui, 
komitetui Jonui Zukliui Pau 
linai Kepalienei, Juozui Zy- 
kui, jo sūnui Jonui, L. Stak- 
niūnui ir J. Apanavičiui. Pri 
žus išdalino komitetas, kurį 
sudarė: E. Apanavičius, M. 
Adamskis, T. Genytė ir M. 
Aparonienė. Išdalinti šeši 
geri prizai.

X Mūsų parapijonai lyg 
pasimainydami serga. Vienu 
protarpiu praeitą mėnesį 
buvo net šeši >• ligoniai šv. 
Marijos ligoninėje. Namo 
jau grįžo Malecklenė, Jan
kauskienė, Sūstharienė ir A. 
Urbonas. Pasiliko Šapalienė, 
kuri gydo sulaužytą petį. 
Antradienį atvežtas sunkiai 
sergantis Žlgmas Apanavi
čius. Svetimtaučiai gėrisi 
mūsų ligoniais — kiekvie
nas visupirmiausiai pasišau
kia kunigą, atlieka išpažin-

FREE — OIMOMinATIOsJ |

ADVOKATAI
Mere 

, ItchFast
t-irNšMy

Forąuickrciie t-oiTi itehir.g 6fecr-ma, pii ipics, 
athivte's foot, scabic. rashev and Other tx- 
tcrnally eaused skin troubfes. u»e. vorld-fumoin. 
cor 4 ing. antiseptic, liųuiri O D. D. frescription. 
Grcaselcea, stainleas. Soothes irritation and 
ųuickly stopa intense itehmg 35e trial betils 
proves it. oryour money back. A»k your 
druggist today for A. B. B. pRUCPiSTiOa.

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

Whitney E. Tarutis
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
3133 80. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-moa Iki 8-toa 

vai. vak.
Tel. CALomet 6877 

184 NO. LA SALLE 8T, 
Room 2014 Tel. State 7572

Tel. PROspect 8525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Avė.
Chicago, DL

Rezidencija REPVBIJC 5047 
pagal sutart)

C HAS. P. K AL
ADVOKATAS

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

6322 S. Weslern Avė.
Telefonas PROSPECT 1012

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINĖJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nao 10 iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

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

tį, priima šv. Komuniją. 
Žmogus dvasiškai pasistip
rinęs gali kad ir sunkiau 
sius kryželius pakelti.

X Girdėt, kad Advento 
metu kai kurios mergaitės 
su klebono pagalba organi
zuos sodaliečių šv. Panelės 
Marijos draugiją. Energin
gos veikėjos žada stipriai 
susiorganizuoti. Tėvai turė
tų paraginti mergaites pri
sirašyti prie šios šv. Panelei 
Marijai pavestos draugijos.

L. Vyčiu 3 kuopos 
"trispalvė" žiūrėtojus 
sužavėjo

Philadelphia, Pa. — Lap
kričio 16 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje L. Vyčių 3 
kuopa sulošė “Trispalvė”. 
Pasidėkojant Vyčių kuopos 
vadui, kun. Stanislovui Rai
lai, vaidinimas žiūrovus su
žavėjo.

Lošėjai savo užduotis pui
kiai atliko, būtent Motinos 
rolėj Julija Tribuliūtė, Tė
vo — Stasys Ariškevičius, 
Onutės — Elzbieta Sidere- 
vičiūtė, Stepo — Pranas Ma
tulionis, Jono — Kazimie
ras Stasiūnas, Agotos — 
Mikalina Pildūnaitė, Petro 
— Jonas Mažeika, Vaikų: 
Onutės — Elena Kiseliūtė, 
Petro — Jonas Sungaila ir 
Jono — Juozas Kundrotas, 
žandarų — Juozas Urbonas, 
Pranas Barčius. Cipkės — 
Emilija Alekna. Pastaroji 
padėjo žandarams.

Be to, vakare dalyvavo 
Ausevičiūtės muzikos moki
niai, kurie puikiai pagriežė. 
Publikos prisirinko skaitlin
gai. Direktoriui - lošėjams 
įteikta gėlių.

Pageidaujama daugiau to
kių vakarų, o už šį ačiū di
rektoriui .kun. S. Railai.

Po visam buvo šokiai ir 
grybų vakariene, kurią pa
gamino: Kundrotienė, Dak- 
nienė, Ambrasienė, Augūnie- 
nė, Jokubaitienė. Jaunuome
nė, šoko. žaidė iki vėlybo 
vakaro. K. D.
Parapijo: choras

Šv. Kaz.miero parapijos 
choras sekmadieniais savo 
giedojimu parapijiečius tik
rai džiugina. Vietos varg. 
Jonas Mickūnas (čia gimęs 
ir augęs) puikiai chorą ve
da. *

Naują choro valdybą su
daro: pirm. Albertas Rup
šys, rašt. Nellie Skiotis, ižd. 
Kazys Margevičius. K. D.

Nešvariems viskas atrodo 
nešvaru.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

ALKIŲ GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

CONRAD
Fotografas

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

420 W. 63rd Street
TeL: Biznio 

Rez.:
ENGlewood 5883 
ENGlewood 5840

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikins akinius 
atsako mingai už 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDS 3088

Snrlrį 30 metų praktikavimo akla 
taisyme Ir gydyme 

GEBAI PRITAIKINTI AKINIAI 
pataisys kreivas akis, trumparegyste
ir tollregysty;
palengvins aklų Įtempimą, prašalint 
galvos skaudtjima. svaigini* tr aklų 
karšt}.

MODERNIŠKI AUSI, TOBULIAUSI 
egzaminavimo BCDAI 

Hpeclalš atyda atkreipiama l valkųakla
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 

VALANDOS:
10-tos Iki 8-toa valandos kasdien.

, 8ekmadienlaia pagal sutartĮ.

4712 So. Ashland Avė.
ToL YARDS 1373

Būkite malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik vlea* pora aklų visam gy
venimui. Saugokit jas. leisdami 
lAeksamlnuotl jas moderniškiausia 
metodą, kori* r.g*)lmo mokėtas 

gali seteiktl.
M METAI PATYRIMO 

pristokime akinta, kurie pašėltos 
via* eklq Itemplm*.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Felefonas CANAL MŪS — Ohicago 

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

Treč. Ir *aM: 8:80 a m. iki 
7:8t p. m.

AMERIKOS LIE f UVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

ceš. OANal *10

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

Valandos- 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
REZTDF.NC1JA:

6631 S. Califomia Avė. 
Telefonas REPublic 7863

Ree. 6058 So. Talman Ava.
Rea. TaL GROvehiU 0617 
Office ML HEMlock 4848

BR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: 3—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis susitarus. 
2423 W. Marąuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSIOIAN AND BUROKO*

4645 So. Ashtand Avenue
OFISO VALANDO8:

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedaliomis pagal autartį.

Ottlee tel YARda 4737 
Namą tel PROspect 1930

TsL YARda 5931.
Bes.: KHNvood 3107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJA* IR OHIRURGAB 

Ofise vai. nuo 1—Sj nuo 3:30—-6:30
7M 391b Street

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
n AmnaT a a

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet. 
Telefonas^ CICero 4278

‘DR. F. C. WINSKUNA$
PHYSIOIAN AND SURGEON
2158 West Cermak Road 

OflM feeL OAHal 04*
Ofise Vai.: 3-4 ir 7-*

Telefonas: YARda 3146

Dr.V.A.ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
3^43 So. Halsted Street

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

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

c

TaL YARda 334*

DR. c. vtzais
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vai: ano 9 vai ryto iki 8 vai. vak
Reredoj pagal sutartį.

Telefofnas; HEMloek M4B

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. IVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 8! Vak. 7 Iki • 

Nedėliomia pagal sutarti

Telefonas CANal 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St 
Ofisas virž Boehm’s Drug stora 

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9

Res.
ir pa 
tolėjo!
ir pagal sutartį.

nas SEEley 0434.

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

TsL Cicero 14*4

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

Kamp. I5tos gat ir 49th Ct 
OTISO VALANDOS:

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

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

TsL OANal 0257
Res. tel.: PROspect 665

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

BesMeaeOa: 6600 So. Artaetea Aw 
VALANDOS: 11 v. vyto iki 8 popie 

I fld 9 vaL vakaro.

(lietuvio)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 YVest 63rd Street 

OTISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir aso 7—* vakar* 

Taisei WB2*I •etovtt 
Ofiao telefoną* PROapect 6787 
Namą telefonas VTRgtnia 2421

Tel. CAN&I 6969

Dr. Waller J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
2105 YVest Cermak Boad 

07190 VALANDOS 
Nuo 7 Ud 8:90 v. vakarute 

ANTRAS OFISAS 
2017 S. VVestern Avė.

TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto Ud 5 po piet kasdien

Ofise TaL:
VlRginia 130

DR. RAfiKUS
GYDYTOJAS EB CHIRURGĄ/ 

1858 W«*i SMU 80MB
LIGONIUS PUUCAi 
Kasdien aue 2:0 M 60 vai 
Tročlad. ir tsknud. tik susitartus.

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

(2-troa labos)
TeL imhray 30* Okiesgo, IR

OTISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 13 vai ryto, nuo 3 iki 9 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.

Rekmad. nuo 10 iki 12 vėl. ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJA* IR CHIRURGĄ*

4631 Sa Ashland Avė.
T< YARde 004 

Bes. TsL UNtosod 4*0*
VALANDOS
Nuo 10-12 V. ryto; 2-3 ir 7-8 V. vak 
NedčKomie no lt iki TI vai. dieną

TELEFONAI:
Offlee: HEMlock 5524 
EMERGENCY: call MIDway 00*1 
Rea.: HEMlock 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2488 We0 88rd Street
y
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RIMTIES VALANDĖLEI

Tikras dėkingumas, tai 
Dievo valios pildymas

Padėkos diena atėjo, žmo
nės ja pasidžiaugė, pa vai- ! 
gydami skanius pietus visaip 
užsimiršę apie šventės tie
sioginį tikslą.

Mažas mokyklos vaikutis 
gražiai apibudino tą šven- 
tę: Padėkos diena bus ta 
diena, kada pamokų nebū
na, namuose tiek visi valgo 
kalakuto ir skanumynų, kad 
ant rytojaus serga.

Kadaise šventė buvo dva
sinio pobūdžio —; viešai pa- 
dėkoti Dievui už tų metų 
užaugintą ir nuo laukų su
rinktą derlių — dabar, gal 
lietuviai nelabai klysta pra
mindami Padėkos dieną ‘Ka
lakutų diena.’

Dvidešimtasis amžius 
daug pažangos mums paro
dė, bet taip pat liudija, kad 
arčiau pažengėme prie mo
dernizmo net dvasiniuose 
dalykuose. Argi ne tiesa, 
kad padėką vaizduojame me

džiaginiu atlyginimu, taip 
kad privalome brangia do
vana arba pluoštu pinigų 
artimui atlyginti už gerą 
širdį.

Matas ir Pilypas buvo du 
geri bičiuliai. Nors Matas 
negalėjo pasigirti dideliais 
turtais, tačiau, sutikęs Pily
pą sušalusį gatvėje, visuo
met nusivesdavo karčiamon 
sušilti dvasia ir kūnu. Pily
pas nerimastavo, nes nega
lėjo sugalvoti kaip pasiseks 
Matui išreikšti padėką.

Kokiame tai laikraštyje 
Pilypas skaitė, kad geriau
siai dėkingumą galima iš
reikšti padarydami artimui 
gerą darbą. Atėjo tokia pro
ga. Matas gatvėje garsiai 
ginčijosi su nežinomu vyru. 
Vos kumštimis vienas kitam 
kailį neišvanojo. Pilypas nu
sprendė dabar galėsiąs Ma
tui parodyti dėkingumą.

Pilypas priėjęs iš paskos, 
staiga, jėga, nutraukė kepu
rę nežinomam ant akių ir 
pastūmė nuo šaligatvio tie
siog į tirpstantį purviną

A'

Didis Išpardavimas
AUKŠTOS RŪŠIES

MATRASŲ
UŽ NEPAPRASTAI 

SUMAŽINTAS KAINAS

PROGRESS KRAUTUVĖJ

i -

Specialiai nupirkta ir turi būti parduota 290 
aukštos rūšies springsinių matrasų už specialiai 
mažą kainą.
$17.50 reguliarės vertės Springsiniai
Matrasai*, po ...........................................$|Q 95

$22.50 reguliarės vertės Springsiniai
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $14.95

$29.50 reguliarės vertės Springsiniai
Matrasai, po ...........................................$19 95

r

Didžiausias Pasirinkimas Gražiausių Spalvų 
ir Įvarių “Standard” Dydžių.

SIŠ PASIŪLIMAS GERAS TIK ŠIĄ SAVAITĘ.

ureC°
3222-24-26 South Halsted Street

Prie 32-tros gatvės

0lt * OAB

PAPRASTAS AMERIKOJ ĮVYKIS pinigus, pasenusį auksą ir 
kitką, kurie kasdien ir kiek
viename name, mokyklose 
ar įmonėse be vertės mėto
si.

Visa tai surinkęs pasiūsk 
pigiausia pašto klase.

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

Mission Club,
Marian Hills Seminary 
Hinsdale, Illinois

(“Draugas” Acme telephoto)

Jūrininkas Langford iš Victoria, Tex., Central parke, New Yorke susipažino su Josephine Phillips. Jis pa
tyrė, kad ji neturi namų ir išalkusi. Tad ją pavalgydino ir dar drabužius nupirko. Netikėtai jis buvo pašauk
tas į tarnybos pareigas. Netrukus patyrė, kad policija areštavo Josephine už valkiojimąsi. Autoritetų leidimu 
Langford grįžo New Yorkan ir susituokė su areštuotąj a. Jis laukia savo mylimosios City Hali, Garfield, N. J.

sniegą. Matas supyko 1 tiuo 
dėkingumo gestu, gerai iš- 
koliojo, nes nežinomas žmo
gus buvęs užvaizdą dirbtu
vėje, kurioje dirbo. Pilypas 
neišmintingai padėkojo. .

Neišmintingai mes patys 
darysime, galvodami, kad 
viena diena metuose galime 
padėkoti Dievui už visą, ką 
davė per mūsų gyvenimą. 
Dievas nereikalauja medžia
ginės padėkos iš mūsų. Ką 
mes turime, iš Jo gavome. 
Kaip Dievas nuolatos mu
mis rūpinas taip mes nuo
latos privalome dėkingumą 
reikšti kasdien, netiktai vie
ną kartą per metus. Kas pil
do Dievo valią, tas pasiro
do tikrai dėkingas. A.B.C.J.

“Pradžioj randasi tikėji- 
mo atšalimas, iš šio abejo
nės, vėliau prieštaravimas 
ir pagaliau neapykanta ir 
pašaipa. Pusiau galvojimas 
veda prie velnio, o pilnas 
galvojimas veda prie Dievo” 
— pasakė žymus poetas ir 
rašytojas F. W. Weberis.

Tokyo, spalių m. 13 d. 1941
Gavęs “Draugą” gan su

vėluotai imu į rankas, pra
dedu žiūrėti kas naujo. — 
Pačiame pirmame puslapy 
randu man gerai pažįstamą 
atvaizdą, o viršuj “Requi- 
em Aeternam”. Net krūpte
lėjau. Skaitau toliau ir ma
no baimės tikrenybė paaiš
kėjo.

Iš tiesų, Amerikos lietu
viai, bet reikia pasakyti, 
kad ir visas lietuvių pasau
lis, neteko tikrai aukso šir- 

i dies ir tikrai Liečuvą my
linčio žmogaus. Gaila taip 
greito atsiskyrimo. Bet jei 
Lietuvos visuomenė šioj že
mėj neteko tauraus vyro, 
Cai susilaukė danguje galin
go užtarėjo. Jo taurus ir 
didvyriškas, be to artimo 
meilės, kupinas gyvenimas, 
jam paruošė kelią į dangų 
tarp žydinčių krizantemų.

Nors jo skaisti kunigiška 
siela, mano nuomone, jau 
džiaugiasi dangaus karalys 
te, tačiau nežinodamas. Die 
vo parėdymų, aš tuč tuojau 
pakėliau savo mintis į Die
vą prašydamas jam amžino
sios laimės.

Turiu pasakyti, kad a. a. 
kun. dr. Jonas Navickas bu
vo mano geradaris. Jis ne 
vien tik mane mylėjo, bet 
dar mane užjautė ir mielu 
noru man siuntinėjo “Stu
dentų Žodį.” Už ta; esu ir

AHDMIlllON
kTElUNG ME

A • 
FOR 
ABOUT’

tt
MY y/HOLE

lOVES
FAMILY 1 

IT!

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystės

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės

MOK8LO LAIKAS:

Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
Ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 

816 W. 33 rd Place, 
Chicago, HL

LAIŠKAS IŠ JAPONIJOS j Padėk misijonieriams
būsiu jam dėkingas dažnai | 
prisimindamas savo maldo-į 
se. •• •

Užjaučiu ir gedulu apsi
dengiu kartu su visa Mari
jonų kongregacija. Nors esu 
toli, toli už jūrų, tačiau dva
sioje esu su jumis.

Esu dėkingas Tėvams 
Marijonams už jų gerą šir
dį, nes man padeda kuo ga
lėdami. Jų dvasia yra la
bai artima misionierių dva
siai.

Priimkite mano užuojau
tos jausmus. Mano užuo
jauta labai vėla, bet, ti
kėkite, kad nuoširdi.

Baigdamas žadu pasimel
sti už visą kongregaciją 
prašydamas visokeriopos 
Dievo palaimos.

Su gilia pagarba,
Subd. Albinas Margevičius,

mision.-sa’ez.

Kasmet 300 Šv. Mišių
gyviems ir įnirusiems nariams

ŠV. MIŠIŲ VIENYBES

•
ĮSTOJIMAS 25c

(Niekad nereikia atnaujinti)
•

ŠV. PETRO KLAVERIO 

SODALICIJA 

AFRIKOS MISIJOMS

•
DEPARTMENT C.

3624 W. Pine Blvd.,
St. Louis, Mo.

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

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

"Bolševizmo Siaubas Lietuvoje"
Kurią parašė bolševizmo teroro ištremtasis,

K. BARAS A

Šioji knyga atskleidžia visas bolševikų paslaptis, jų 
valdymo metodus ir nepaprastus žiaurumus.
“BOLŠEVIZMO SIAUBAS LIETUVOJE”

Turi 64-ius puslapius..................Kainuoja tik 35c
50 ekzemploriai kainuoja tik ... $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

Ar žinai, kad misijų tiks- 
tikslo, kaip remti misijų a. 
paštalavimo darbą.

Veltui ieškosi kilnesnio 
las — Meilės misija?

Visi, kuriems tas pasiau
kojimas glūdi arti širdies, 
kviečiami prisidėti prie taip 
brangaus darbo.

Gal nežinai, kiek daug ga
li pagelbėti misijonieriams 
visai menkos vertės dalykė
liais, nuotrupomis. Taupyk 
pašto ženklelius, įvairius 
blizgučius, bevertės senus

FINANCE AND LOANS
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI

ANT 1-mų MORGICIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimals

Mutual Federal 
Savings

• and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

2202 W. Cermak Rd.

EEN. J, KAZANAUSKAS. Sec. 
TI RTAS VIRfl S 1.1 OO.OOO.

WHOLESALE
LIQUOR 

ĮSTAIGA

M. KANTKK. Sav.

n. eito jame 
po
Chlcjųjo

REMKITB)SENĄ
LIETUVIU
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO.

4707 S. Halsted St 

Te». BOULEVARD 0014

z

NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINftJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

■ IAIGIIU
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. Ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenue 

Phone: GROvehilI 2242

H

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 
BONDS

AND STAMPS

ONMIE \r Wt k P0ST0FF1CE0RRANK

— K. — Kas yra pasa
kęs: “Man vientik gaila, 
kad tik vieną savo gyvybę 
galiu prarasti už savo ša
lį?”

A. — Nathan Hale, kurs 
savo gyvybę paaukojo už 
Ameriką, lygiai kaip ir di
dis skaičius kitų amerikie
čių. šiandie mes prašome 
tik dolerių paskolinti per
kant Apsaugos Bonus ir 
ženklus ginti laisvę, už ku
rią jie mirė.

K. — Kur aš dirbu, iš 
mano uždarbio neatitraukia
ma jokia suma pirkti Ap
saugos Taupumo Bonus ir 
Ženklus. Kaip galiu pradė
ti šį pirkinėjimą?

A. — Tai pnKiauso nuo 
jūsų pozicijos ir nuo rūšies 
organizacijos, kur dirbate. 
Apskritai kalbant, jūsų per- 
dėtinis yra atitinkamiausias 
asmuo, kurs galėtų priimti 
jūsų sugestiją, kad mylėtu
mėte iš išmokamos algos 
atitraukimą įsigyti Ženk
lams ir Bonams. Bankai 
gali plačiau paaiškinti apie 
tokius planus.

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

INDIGEST10N
may excite the Heart

Oai trapped ln the stomach ot gullrt may act Uita a 
halr-trlgger on the heart action. At the flrat atcn af 
dlitrau amart men and women depend on Bell ana 
Tableta to ut f aa free. No laiatlve būt made of the 

, farteat artlng medlclnea knovn for aymptomatic rellef
--..i- ve .k* FIRST TRIAL <of fastrlc hyperaeldlty. If the 

f pro*# Bell-ana brtter. return bottle to ua and raoelve
D0UBLB Money Back. S5e. at aU drug

I
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lietuvių katalikų dlenraSčlo “Draugo'* rSniSjama lr skaitytojam* 
dunčlu sveikinimus lr geriausius Unkfijimusl

JOaų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodamas 
tpla Įvairius katalikams Įdomius dalykua bet nurodo tikėjimo tl» 
«a »Uta Ir saugo jas nuo amilnojo išganymo priešų.

Dangsctossd tapadauglja jflsu katalikiško dienraščio skaitytojų akai-Misi
4, 4MLETO GIOVANNI CICOGMANl. 

Laodlcea Arkivyskupas, 
Apaštališkas Delesataa

Mirė prelatas Vincentas Dargis
Motina Imaculata gavo laišką iš Lietuvos nuo savo 

brolio, kad šių metų rugpiūčio 14 d. palaidotas prela
tas Vincentas Dargis, Šv. Kazimiero Seserų Pažaislyje 
kapelionas.

A. a. prel. V. Dargis seselių Kazimieriečių Lietuvoje 
kapelionu buvo nuo pat apsigyvenimo Pažaislyje pra
džios. Velionis joms daug padėjo ten įsisteigti ir nu
galėti tuos didelius sunkumus, kurių buvo dajug nuvy
kus seserims Kazimierietėms į Lietuvą. Jisai ir me
džiaginiu atžvilgiu nemažai padėjo, aukodamas savo 
sutaupąs ir atvykdamas į Ameriką parinkti aukų Pa
žaislio naujakurėms.

Velionies didelis rūpestingumas daug prisidėjo prie 
to, kad seserų Kazimieriečių kongregacija ♦ Lietuvoje 
išaugo į gausingą organizaciją, įsisteigė mergaičių gim- 
raziją, apėmė keletą pradžios mokyklų ir dirbo kitus 
religinius, kultūrinius ir labdarybės darbus.

Dėl to, už didelius nuopelnus tai kongregacijai ir 
Bažnyčiai, velionis šv. Tėvo Pijaus XI buvo pakeltas 
prelatu.

Vartant senus Amerikos lietuvių katalikų laikraščių 
lapus, pastebim, kad a. a. kun. V. Dargis gana ilgai 
gyveno Amerikoje ir uoliai darbavosi lietuvių tarpe. 
Jisai klebonavo Mt. Carmel, Pa., New Philadelphia, Pa., 
ir Mahanoy City, Pa., lietuvių parapijose.

Taip pat pastebime, kad velionis daug ir nuoširdžiai 
darbavosi mūsų organizacijoms — A. L. R. K. Fede
racijai, Lietuvių R. K. Susivienymui Amerikoje ir ki
toms. Steigiantis čia, Amerikoj, šv. Kazimiero vienuo
lijai, velionis daug gelbėjo ir darbu, ir aukomis, ir sa
vo patarimais bei įtaka. Taipgi nemažai prisidėjo ir 
prie “Draugo” įsteigimo ir jo išlaikymo, kai jis dar 
ėjo Wilkes Barre, Pa., mieste.

Iš to galima suprasti, kad a. a. kun. prel. Vincentas 
Dargis daug dirbo ir daug nusipelnė ir Lietuvai ir A- 
merikos lietuviams.

kimams. Nacių imperializmui turėsianti tarnauti Lie
tuvos pramonė, o ypač žemės ūkis. Tą patvirtina ir 
jų pačių (nacių) leidžiamas laikraštis “Deutsche Zei
tung im Osten”, kuris deda Lietuvos žemės ūkio spe 
cialistų suvažiavimo aprašymą. Pasak laikraščio, suva
žiavime dalyvavę, be Lietuvos žemės ūkio specialistų, 
Vokietijos generalinio komisaro ir vokiečių kariuome
nės atstovai. Iš visos Lietuvos suvažiavę apie 100 ag
ronomų.

Suvažiavimą atidaręs Schoenbeck, kuris vadinamas 
žemės ūkio klausimų ekspertu. Jis nurodęs, kad Lietu
vos žemės ūkis stovįs “naujo gyvenimo periodo aki- 
vazdoje.” Suvažiavimo tikslas esąs nubrėžti Lietuvos 
žemės ūkiui “naujas pagrindines linijas”. Pagal kalbė
toją, “nėra reikalo nurodinėti į tai, jog žemės ūkio 
skatinimas pirmoje eilėje tarnaus maisto parūpinimui 
savo tautai,” bet “iš antros pusės, turi būti paboti ir 
vokiečių kariuomenės interesai.” Toliau kalbėtojas nu
pasakojęs vokiečių žemės ūkio laimėjimus, kurie pri
sidėję prie “Europos karo” vedimo. “Dabar ir Lietu
vos žemės ūkiui duotas uždavinys įsijungti į šią di
džiąją gamybos kovą,” baigė jis savo kalbą.

Vėliau karo administracijos vyr. patarėjas dr. Kas- 
snitz laikęs paskaitą apie “svarbius žemės ūkio gamy
bos praktikos klausimus.” Dabar Lietuvos žemės ūkio 
gamyba būsianti sprendžiama iš ištiso kontinento mai
tinimo atžvilgio.

Kaip matyti iš šio vokiško laikraščio pranešimo, Lie
tuvos agronomai neturi galimumo savo tarpe pasitarti 
dėl bolševikų sugriauto Lietuvos žemės ūkio atstaty
mo. Jie yra verčiami klausyti visokių vokiškų paskaitų 
apie Lietuvos žemės ūkio “naujas pagrindines linijas”, 
kas reiškia ne ką kitą, kaip tik tai, kad Lietuvos gy
ventojai ir toliau turės badauti, gi Lietuvos ūkininkų 
pagamintos gėrybės bus panaudojamos tam, kad būtų 
“paboti ir vokiečių kariuomenės interesai.”

— Kaip praneša “Deutsche Zeitung im Ostland”, Vo
kietijos generalinis komisaras Lietuvoje buvo sušaukęs 
Kaune ir Šiauliuose Lietuvos veterinorius ir zootech
nikus. Vokietijos įgaliotinis gyvulininkystės reikalais 
Lietuvoje, Froelich. davęs nurodymų, kurių tuojau pat) i i f r** *** ‘j ireikią imtis gyvulininkystei skatinti. Arklių auginto
jai, “be didelių eksperimentų”, turį auginti Rytų Prū
sijos ir Hannoverio tipo arklius. Taip pat raguočių 
auginime reikią pasitenkinti dviem rasėmis. Kai dėl 
kiaulių, tai vieton bekoninio svorio kiaulių (kurios 
anksčiau ėjo išimtinai į Angliją) reikią auginti laši
nines kiaules. Toliau Froelich reikalavo imtis priemo
nių vištų skaičiui padidinti.

Reikia pastebėti, kad nepriklausomos Lietuvos lai
kais gyvulininkystė buvo padariusi labai didelę pažan
gą. Moksliškais metodais buvo nustatyta, kokios ark
lių ir galvijų veislės geriausiai tinka auginti Lietuvo
je. Todėl Lietuvos ūkininkai ir augindavo tiek ir tokių 
arklių, galvijų ir paukščių, kiek ir kokių reikalavo 
Lietuvos ūkis, tarnaująs Lietuvos žmonių gerovei. De
ja, šiandien vokiečiams okupantams rūpi jų pačių, o 
ne Lietuvos žmonių gerovė, tad visi jų “nurodymai” 
ir “reikalavimai” turi tik vieną tikslą — pakinkyti 
Lietuvos gyvulininkystės ūkį tarnauti okupantų tiks
lams.

Šventasis Tėvas dėkoja

Iš laiško
Laiškas, pranešantis apie a. a. prel. V. Dargio mirtį, 

išsiųstas iš Vilniaus miesto. Ant voko yra Vilniaus ant- 
spauda ir Vokietijos pašto ženklas. Tai galima aiškin
ti, kad iš Lietuvos laiškai į užsienį jau išleidžiami; ir 
kad paštas yra ne pačių lietuvių rankose, bet vokie
čių kontroliuojamas.

Tame laiške rašoma, kad Pažaislio vienuolynas išliko 
karo nepaliestas. Besitraukdami bolševikai metę į jį 
granatų, bet jos nesprogusios ir dėl to vienuolyno pas
tatai pasiliko nesugriauti. Seserys Kazimierietės mo
kytojauja.

Laiške patvirtinama pirmesni pranešimai, kad Pil
viškių, Suvalkijoj, bažnyčia visai sugriauta rusų-vo
kiečių mūšių metu.

Tuo tarpu dar visai nedaug laiškų tegauta iš Lietu
vos. Matyt, kad tik pripuolamai teišleidžiama iš ten 
korespondencija.

Nauju Lietuvos okupantu tikslai
Iš paskiausiojo dr. AnceviČiaus pranešimo dar aiš

kiau matome naujųjų Lietuvos okupantų tikslus. Vo
kiečiai visai jau baigia Lietuvą prijungti prie reicho 
ir išnaudoti savo tęjjme&nlema imperialistiniams sie-

Amerikos Vyskupų Komisija nuo karo nukentėju- 
siems šelpti praėjusį pavasarį pravedė rinkliavą ka
talikų bažnyčiose ir surinktus pinigus pasiuntė per 
Šventąjį Tėvą išdalinti tiems kraštams, kurie labiau
siai nukentėjo nuo karo. Nemaža tos rinkliavos dalis 
teko ir nukentė j usiems lietuviams.

Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII buvusiai Ameri
kos vyskupų konferencijai Vašingtone prisiuntė laiš
ką, kuriame nuoširdžiausia dėkoja duosniems šio kraš
to katalikams, kurių aukomis sušelpta daug karo au
kų, suteikta ir medžiaginė ir materialinė pagalba. Į 
tai atsakydami vyskupai pažadėjo Jo Šventenybei ir 
toliau remti Apaštalų Sostą, taip uoliai ir aDaštališ- 
kai šelpiantį karo paliestų kraštų žmones.

Kitų metų pavasarį ir vėl bus rinkliava niuo karo 
nukentė  j usiems visose Amerikos katalikų bažnyčiose. 
Lietuvių Kunigų Vienybės valdyba yra įteikusi pra
šymą, kad ir iš bos būsimos rinkliavos dalis būtų pa
skirta lietuviams šelpti. Neabejojame, kad tasai pra
šymas buvo išklausytas.

“Garsas” rašo:
“Naudodamiesi palankiomis aplinkybėmis, kai demo

kratijos stoja bolševikams į pagalbą prieš nacius, lie
tuviškieji komunistai mėgina įsistiprinti. Jie šen ir ten 
šaukia lietuviškų organizacijų ir draugijų konferenci
jas neva kovai prieš hitlerizmą. Tai didelis obalsis, tik 
komunistais niekas nepasitiki. Netolima praeitis pa
rodo, kiek jiems rūpi demokratijų likimas. Jiems rūpi 
tik Stalino kailis. Dėl to į tas jų šaukiamas konferen
cijas nei katalikų, nei tautininkų, nei socialistų orga
nizacijos tei draugijos savo atatflYij nesiunčia,”

(“Draugas” 1916 m. lap
kričio 22 d.)

Lietuva bus laisva,... Iš 
Europos atėjo žinios, kurios 
skelbia, kad Lietuvai bus 
pripažinta laisvė ir nepri
klausomybė. Todėl dėl Lie
tuvos nieko nesigailėkime. 
Stokime į darbą ir kuo pla
čiausiai informuokime pa
saulį apie Lietuvą. Dėl Lie
tuvos laisvės nesigailėkime 
nei darbo, nei aukų, nei pa
sišventimo. Laisva Lietuva 
— visų lietuvių reikalas. Bū
kime tikrais ainiais tų lie
tuvių, kurie sutvėrė Lietu
vos valstybę nuo Baltųjų iki 
Juodųjų marių, kurie savo 
valią diktavo prie Maskvos 
vartų.

•
Brighton Park..., šioj lie

tuviškoj kolonijoj Vyčiai su
ruošė vakarą, kuris praėjo 
su didžiausiu pasisekimu. 
Vakaro programoj gražiai 
pasirodė O. Gricaitė, Jer.

\ Poška ir P. Kvietkus. Ma
žos mergaitės gražiai lietu
viškas dainas sudainavo. Po 
programos buvo gražūs lie
tuviški žaislai.1

•
Amerikos išlaidos... Jung.

Amerikos Valstybės kariuo
menės reikalams šiemet iš
leidžia arti $750,000,000. A- 
lui ir degtinei kasmet išlei
džia $2,000,000,000, rūkymui 
$100,000,000, brilijantams — 
$800,000,000.

•
Daug suareštuota žydų....

Rusijoje už spekuliaciją su 
areštuota daug žydų bankie- 
rių. Jie supirkdavo galybes 
maisto, o paskui brangia 
kaina parduodavo.

Roseland. — Visų Šven
tųjų lietuvių parapijoj gra
žiai veikia dramos būrelis, 
kuris ne tik surengia šau
nius vakaris, bet taip pat 
rūpinasi ir Lietuvos’ reika
lais.

Neužderėjo.... šiemet be
maž visame pasauly kviečiai 
neužderėjo.
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Voras ir Musės
Kertėj užpečky tinklus užtempęs savo 
Musės tykodams’s Voras glūdėjo.
Bet tos juk ir ne paikos: kuopon susiėjo,
Kaip apsiginti aprokavo,
Ir kaip nusikratyti Voru apšnekėjo.
Čia jau fariamasai vargšas būt prakišęs,
Gal, jam ir kraugerystės planas būt pamišęs,
Nes musės ne ant juoko tarėsi užpulti:
Šimtais, o ne pavieniu, imti ir apkulti.

• Nelaimė, tarp daugybės
Dažnai pritrūksta ir vienybės.

Taip ir su muselėmis kaip tai atsitiko:
Turėjo siekius lygius — būde nesutiko.
Viena iš jų kai birbė: Vorą reikia karti!
Antroji meilingesnė šaukė, kad pabarti.
Arba kaiminka zirzė: rykštėmis reikia nukorofil 
Kita vėl neprigirdus: Ne, ne dovanoti! —
Iš pradžių pasidarė tik nesufarimas 
Po to išėjo didis supykimas.

Tolesniai jau muštynės,
O ten peštynės.

Tuo tarpu gi Prūsokas regint fai iš pylšio 
Pakaušį kiši iškišo,

Muses už paklydimą šitaip barė:
—r Museles! — tarė:

Jei veido nepamesit biauro ir nedoro,
Manęs klausykit seno: neužveiksit Voro.

••• . * ' - *♦.* "y >< y, m " -r •. i * • •' .«

Ir mes, kaip tos muselės, voro jungą nešam, 
Užuot vienybėje gintis — vieanas kitą pešam.

M Dagilėlis.

Po svietą pasidairius
Kaip žinome, pragyveni

mas dabar labai aukštai pa
kilęs. Paskelbus prakalbas, 
kuriose kalbėsiąs vienas eko 
nomijos profesorius, nuėjau 
ir aš pasiklausyti, ką jis 
tam dalyke pasakys.

—Kiekvienas žmogus, — 
pradėjęs kalbą tarė profeso
rius, — turi gyventi pagal 
iš anksto nustatyto biudže
to. Mano, pavyzdžiui, iš
laidos yra taip sutvarkytos: 
60 procentų visų savo jei
gu skiriu pragyvenimui, 20 
procentų drabužiams ir 40 
procentų įvairiems reika
lams.

— Tai sudaro viso 120 
procentų, kas negali būti, — 
pareiškė vienas iš publikos.

— Taigi, ir visa nelaime

GRfŽTA Į DARBĄ

/

su daugeliu iš mūs, kad ne
moka savo išlaidų biudžete 
procentų suskaityti, — at
sakė profesorius.

Tarp Magdės Dvikojyfės 
ir Piterio Bananos išėjo ne
susipratimas, kuris privedė 
net prie nutraukimo susižie- 
davimo. Banana pareikala
vo, kad Dvikojytė grąžintų 
jam ne tik žiedą, ale ir vi
sus laiškus, kokius tik Ba
nana jai yra rašęs.

— Tai tikrai tu nori, kad 
aš gražinčiau tau visus laiš
kus. Juk tau jie nereikalin
gi, — sako Dvikojytė.

— Nevermai, nereikalin
gi! — atsakė Banana — Tie 
patys bus geri kitai mergi
nai, nereiks naujų rašyti.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

(•‘Draugas” Acme telephoto)

Padėkos dieną angliakasiai grįžta į darbą U. S. Coal and Coke kasykloje No. 6, Ga
ry, W. Va. Prieš keletą dienų ten angliakasiai tarpusaviai kovojo. Vieni streikavo, ki
ti veržėsi į darbą. Pagaliau streikavusieji nusprendė nutraukti nedarbą- Kitur anglia

kasiu streikas glinta,

/-
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
> Vienos Rusės Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė

(Tęsinys)
Jo kumštys buvo kietai sugniaužtos, akys išsprogu

sios piktai vartėsi, prieš mane staiga vėl stovėjo gyvu
lys, kuris pabėgėlių traukinyje nužudė dvi močeris, kad

4 turėjo švarią paklodę.
— Tai yra vokietis, pirmiau buvęs karo belaisvis, — 

atsakiau aš.
— Na, vokietis gerai! Saviškiui aš jūsų nebūčiau 

atidavęs, bet jei tai yra vokietis, dėl manęs jis gali jus tu
rėti! Bet jei jis su jumis netinkamai elgtųsi, tai ateikite 
pas mane ir pasakykite, per dvidešimts keturias valan- 
das jis bus likviduotas! . . . Dabar jūs eikite namo, or po

"T poros valandų gausite savo malkas!
Aš parėjau namo, ir kaip tik po dviejų valandų mes 

gavome du sieksnius puikių, visai sausų beržinių malkų, 
ir dar pusę sieksnio daugiau, nei mums priklausė.

Visą dieną būva apsiblaususi, ir stebėtina, man širdį 
skaudėjo dėl komisaro Kalašinikovo.

Gruodžio 20 d. 
Dabar kiekvieną dieną pas mus ateina Tosia. Maža, 

pilna, visada linksma ir gyva Tosia yra tipiška Načašos 
priešininkė. Ji įsimylėjo ligi ausų Igorą ir tuo visai ne
sislepia. Kur tik ji randa progos, stengiasi jam įtikti; 
ji susibičiulavo su jo motina, taiso jam baltinius, padc- 

’/čla jam apsisiausti, net dažnai palydi jį namo. Negali
ma pastebėti, ar Nataša tuo džiaugtūsi ar būt nepaten
kinta.

r

Basanavičius šiandien turėtų 90 metų
- Koks lietuviškiausias langas Čikagoje? - Gelbėdama sūnų, motina 
išėjo... gaudyti gyvačių. - "Lyg perkūnas... išblaškė svyravimus." - 
Kaip Basanavičius atvertė autorių himno "Lietuva tėvynė mūsų.” - 
Laikraštis, kurs pravirkdė Kudirkų. - Kaip Basanavičių "atakavo" 
Čikagos saliūnininkas?

Will you save 

a life?

Rašo J. Prunskis

Jei būsite kada pirmojoje vis negalėjo sulaukti par- toje daugiau patyrinėti ne
grįžtant. Išėjo ieškoti. Pa- tuvių kilmės klausimus. Čia 
matė netoli namų, vos be- jįg išgyveno ištisus 25 me-

Čikagoj įsteigtoje lietuvių 
parapijoje ir užeisite į kie- j 
boniją, nepamirškite atkretp 
ti dėmesį į gražų vitražą 
salionėlyje. Galiu su bet kuo 
eiti laižybų, kad tai pats lie
tuviškiausias langas visoje 
Čikagoje, o gal ir visoje A- 
merikoje. Lietuviškas ir sa-

I

paeinančią.
Gyvate jai buvo įgėlusi į 
koją.

Sutino baisiai ir ligonė 
skausmo kamuojama prašė: 

Nukirskite man koją.

tus. Stebėjo bulgarų laisvės 
sąjūdį, buvo nuvažiavęs net 
į Čekoslovakiją geriau pa
žinti jų tautinį atgimimą. 
Lietuvos meilę ugdęs berink
damas liaudies pasakas ir

OT many of ui can be 
apcctacular hcroes. 

Yet by buyihg Ch r i žinias 
Seals you save human life 
just as sūrely as if you had 
plunged into a burning 
building 1

More people betwcen the 
aget of J$ ond 45 die from 
tubcrculosij than from any 
other one diseasc. By using 
Christmas Seals you make 
possible a year-round cara- 
paign against this pcstilenc® 
— a campaign that since 
1907 has reduced the tuber- 
culosia death rate 75%l

Help save more livet io 
19421 r

Parvežė gydytoją ir šiaip dainas, o dabar sustiprintas 
vo pavaizdavimu ir savo i8geIMjo mottną kurį kitų kraštų kovomis dėl iais
istorija. Jis vaizduoja Lie 
tuvos vytį — baltąjį raitelį
— raudoname dugne. Kiek 
žemiau — galinga meška, 
Žemaitijos herbas, šalimais
— šv. Christoforas — Vil
niaus herbas, o kitoje pusė 
je kombinuotas Gardino her
bas. Viršuje užrašas “Lie
tuva,” o kiek žemiau — 
“Lietuva tėvynė mūsų”.....

savo sūnų labiau mylėjo, 
kaip savo gyvastį.
Apdūmojimai ant Nemuno 
kranto

Tėvai mokino* jaunąjį Jo
nuką, norėjo leisti į kuni
gus ir džiaugėsi, kai jis bu
vo išmokęs tarnauti Mi
šioms. Bet jis pajuto kito
kį esant jo pašaukimą. Jan

Lango pakraščiuose — spal-, gimnazijoj besimokydamas,
votų gėlių vainikas. Vyrau
ja lietuviškosios vėliavos 
spalvos: geltona, žalia, rau
dona.
Lango istorija

Įdomi ir to lango istori
ja. Štai ką pasakoja D. G. 
mons. M. L. Krušas:

— Apsigyvenęs šios kle-

Buy
CHRISTMAS
The National, State ry "g-l 1 yr ry 
and Local Tubcrcu- X 1-4 2* I X 
loais Associationi kJ 
in the United States

ves jis ryžosi dar labiau 
atsidėti Lietuvos žadinimui. 
Jis suprato spausdinto žo
džio reikšmę ir pradėjo leis
ti “Aušrą.” Kad ir toli bū
damas (Bulgarijoj), pats 
suredagavo jos net septynis 
pirmuosius numerius, čia jis 
su lietuvišku nuoširdumu 
kėlė meilę Lietuvai. Saky
sim, pirmame to laikraščio 
numeryje randame tokį pa
prastutį, bet šiltą eilėraštį: 

— Tas pylimas laukuos, 
ką nuog amžių niūkso, 

Kryžius apsenęs, ką prie 
kelio stūkso,

Krūva akmenų sukrauta 
prie tako

Vis gyvenimą lietuvių ap
sako.

Jis kėlė balsą už lietuvių 
teisęs. Jau “Aušros” Nr. 1 
skaitome:

— Juk ir mes esame to-

1941
i MIMY CHRISTMAS į

ei liti.-t I MAS SIIAL 1UUH CUKlb I MAS MAIL

Basanavičius atveria akis , 
didžiajam kalbininkui

Ir jo darbas nebuvo vėl-Į 
tui. Štai kaip apie “Aušrą” | 
atsiliepia kitas lietuvių pat-; 
ri arkas — prof. J. Jablons
kis:

— “Aušra” — jos min
tys, kalba ir žodžiai, kaip 
perkūnas trenkė pasirodžiu
si mūsų tarpe ir tuoj išblaš- 

i kė visus.... abejojimus ar 
svyravimus. Man toji nau
joji mūsų gyvenimo pradžia 
tas naujos evangelijos žo
dis, mūsų pačių raštu iš
reikštas, didžiausią padarė 
įspūdį ir aiškiai pastūmėjo 
mane ir mano draugus į 
naująjį darbo kelią. Jau vi
sur, rodos, ypač Lietuvoje 
atsidūrus atostogoms, — 
tarp jaunųjų vargonininkų, 
mokytojų, kunigų ir kitų to 
laiko švyturėlių, — ėmėm 
visi drąsiai apie tą “Auš
ros” evangeliją kalbėti ir, 
jos išjudinti ir suraginti, ką 
ne ką nauja daryti, svars
tyti.” (Iliustruotoji Lietuva, 
1926 m. Nr. 47).

ACHING-STIFF 
SORE MUSCLES

GREITUI palengvinimui — 
patrinkite su Musterole. 15- 
hraukimas su šiuo “Counter- 
Irrltant” aktualiai gelbėja ir 
gydo skaudančius museulus. 
Geresnis ncgai "miistard plas- 
ter”! Daromas 3-jų stiprumų.

ir universitete jis vis labai 
domėjosi Lietuvos reikalais. 
Iš tėvo gavęs pirmųjų žinių 
apie Lietuvos praeitį, jis 
vėliau uoliai skaitė raštus 
apie Lietuvą. Knygose apra
šytas Lietuvos vietas prie 
progos pats aplankydavo. 
Sakysime, jis pats aprašo, 
kaip važiuodamas į Mask
vos universitetą pakeliui su
stojo Kaune:

— Ant Nemuno kranto 
graudžiai apdūmojau ne vie-

/"Relieves Distress From*\

.ŽEMALE
WEAKNESS

Kuris Padaro
Jus Pavargusias
Ir Silpnas!

Šimtai tūkstan
čių moterių ku
rios kenčia gal- 
vaskaudj. nugar- 
skaudj; kurios jaučiasi nu- 
silpnėjusios, nesmagios ir t.t.
15 priežasties mėnesinės li
gos. surado tikrą palengvi
nimą vartodamos Ėydla E. 
1’lnkJiam’H Vcgetable t<im- 
pnuntl.
Reguliariai vartojant Plnk- 
ham’s Compmuinil palengvi
na skausmus, sustiprina svei
katą. Vertas Pamčglnlmo.

Vasario 3 d.
Šiandien buvo svarbi diena, nes mes įsiregistravo

me vedybų biure. Buvo nepaprastai šviesi ir saulėta die
na. Į mūsų vagoną iš kažkur pro geležinius virbalus at
klydo saulės spindulėlis. Per pusryčius motina tarė:

— Šiandien Jūs gausite prie arbatos tik porą gaba
lėlių juodos duonos, kad nepamanytumėte, jog ši regist
racijos diena man būtų šventė; tik kaip bažnyčioje su
situoksite, tada aš žiūrėsiu į jus, kaip susijungusius

Pirmiausia, man apsitaisius, dalykas pasirodė ne bonijos namuose ir pamatęs, 
toks paprastas, motina pradėjo karčiai raudot ir peržeg- į kad to salionėlio langas 
nojo mane daugybę kartų, Irena su Nataša taip pat verkė prastas, nutariau parūpinti 
apsikabinusios mano kaklą. Tik aš buvau rami! Man kitą. Nesinorėjo daryti ko 
taip buvo džiugu, kad visai negalėjau nė vienos ašaro3
išspausti. Kodėl aš turėčiau būti nuliūdusi, jei Otmaras 
mane myli.

Man nusileidus laiptais, Otmaras mane paėmė už 
rankos. Jo veide spindėjo džiaugsmas, kuris man buvo 
saulė, berianti spindulius. šviesiai spindėjo sniegas, 
plaukė balti, lengvi debesėliai per mėlyną dangaus pla
tybę, mums praanšavo pavasarį!

Ėdami į vedybų registracijos įstaigą, visu keliu ty
lėjome; mums visai nereikėjo kalbėtis, mes, arti vienas 
antro susiglaudę, daugiau vienas antram pasakėme, nei 

y žodžiais būtume galėję išreikšti.
Atėjome. Dideli, pilki namai, visur prieš namus 

netvarka ir nešvara, dvi kariatidos prieš įėjimo žemyn 
žiūrėjo į mus niauriai. Perėję keletą koridorių, atsidū
rėme didelėje salėje, kur ant ilgo stalo buvo sudaromos 
jungtuvių sutartys. Prie vieno galo sėdėjo panelė, pa
čios iš kareiviškos paklodės pasisiūta bliūskele. Ji pa
sižiūrėjo išblyškusi, pavargusiu žvilgsniu ir tarė:

— Tolįau. teitis Amerikoje nėra užtik -
Pneš mus is eiles stovi pora su savo dokumentais.’ . A „__ . ._

Jis gali būti keturiasdešimts, o ji vos šešiolikos metų 
amžiaus. Jis tipiškos komisaro išvaizdos, užplėšta kak
ta ir kurtus, gyvuliškas veidas, su atsikišusiais žandikau
liais ir su žibančiais, baltais, dideliais datinimis; jos veį- 
das sako, jog ji kilus iš “buvusiųjų” geriausios rasės. Jis 
žiūri ramiai, nieku nesidomėdamas, iš jos akių matyti 
susijaudinimas, bevek nusiminimas, jos akyse žiba 
ašaros.

Ateina kita pora: kokios aštuoniolikos metų vaiki
nas, šviesiais garbiniuotais plaukais, ir mergaitė įtarti
nos išvaizdos, krintančiai į akis lr neapsakomai nepado
riai išsitepusi. Jis bailiai dairos ir matyti, jog nežino, 
kur pasislėpti galėtų, taip varžosi; priešingai, ji jaučiasi 
kuo laisviausiai ir be paliovos glaudžiasi prie savo jau
nikio.

Mes sėdime ant suolo prie sienos. Prie kito galo nutarė, kad jį tik gali išgel- 
sfalo, ten, kur buvo daromi išsiskyrimai, pakilo baisus bėti spirite mirkyta gyva- 
triukšmas. ,tė? Bet kas ją pagaus? To-

— Aš nemokėsiu jokių alimentų! — šaukė berniokas1 kią pavojingą auką ryžosi 
kareiviškais rūbais, — ji mano, rado žioglį; jei aš nesu-1 padaryti jo motina. Ji pasi-

k

kio menkaverčio. Begalvo
damas ką parinkti, prisimi
niau iš Vilniaus atsiųstąją 
atvirutę. Tai buvo Basana
vičiaus kombinacija, rodos, 
kad jis pats ir tą atvirutę 
buvo atsiuntęs. Pagal jos 
paveikslą ir buvo Bavarijoje 
padarytas tas spalvotasai 
langas.

Prisiminęs Basanavičių 
pridėjo monsinjoras:

— Kai Basanavičius važi
nėjo po Amerikos lietuvių 
kolonijas visi jį priimdavo
me, kaip lietuvių patrijar- 
ką. Atsimenu kartą po pie
tų jis išvykdamas iš klebo
nijos kalbėjo: “Gerai dar
buojatės, bet lietuvyDės a-

ną kruviną atsitikimą su kie pat žmonės, kaip ir mū- 
kryžiokais, ties Vilijos kran- sų kaimynai ir norime viso- 
tu užniūniavau dainelę apie mis teisėmis, priklausančio- 
tą upę, dainelę, kurią būda- mis visai žmonijai, lygiai su 
mas gimnazijoje taip dažnai mūsų kaimynais naudotis, 
buvau dainavęs... Tarp tokių teisių pirmutinė

. _ v ., būtų ta, kad lietuviai moks-
Lalsvės sa ys įr apgvįetįmą gautų lietu-

Maskvoje bestudijuoda- viškose mokyklose, šiandie 
mas mediciną jis daug lai- mes visi gana gerai numa- 
ko praleidžia knygynuose nome kaip mokyklos sveti- 
muziejuose, vis ieškodamas momis kalbomis daugiausia 
žinių apie Lietuvos praeitį, lietuvių paverčia svetimais, 
Baigdamas mokslus jis bu- atskiria vaikelius nuo gim- 
vo susidaręs įspūdį, kad lie- dytojų....” (Kaip gi šie žo- 
tuvių protėviai yra gyvenę džiai ir Amerikos lietuvius 
Balkanuose, gal tas jam ir turėtų paskatinti daugiau 
padėjo nusistatyti važiuoti branginti lietuviškas mokyk 
į Bulgariją, kur galėtų vie- las).

ARTHRITIS
Don’t dės z> a ir 
of reilef from 
lerribie Arthri- 
tia aches or 
paini. The 
WEW Colio Idai 
(odizedSulphur 
rapeulea called 
11ULPHO-KAPS 
often bring wek

oome reilef in 
Arthritia due 
to Sulphur de- 
ficiency. Small 
daily cost. Mon
ey back if io 
reilef after 30 
daya’ dosage. 
Begln taking 
TODAY.

Į rinta. Vargiai, ar išsilaiky
site”. Tą Basanavičius pa
sakė susijaudinęs.
“Spirite mirkyta gyvatė”

iNe dėl to Lango mes pri
siminėme tą didįjį tautos 
žadintoją, o todėl, kad šie-' 
met lapkričio 23 d. sueina 
90 metų nuo Jono Basana 
vičiaus gimimo. Įdomiose 
aplinkybėse jis yra augę3. 
Jo motina — gera lietuvė 
ir nuoširdi katalikė. Būda
mas mažas jis kartą sunkiai 
susirgo. Kaimo daktarkos 

I

gebu sumaniai kalbėti, mano ji, aš turiu už kitus išlai
kyti! Aš kartą su ja ėjau pasivaikščioti, ir kiti, su ku
riais ji visur Casojosi, juoksis iš manęs į saujas.

fruguui.1

RHEUMAfISM
Pain—Agony Starta To Leave io 

„ 24 Houra
Happy Days Ahead for You
Tblnk of it—how this old world 

does make progrrss—now comes a 
prescription which is known to phar- 
macists as Allenru and wlthln 43 
b our s after you start to take thl» 
t.wlft actlng formula pain, agony and 
Jnflammatlon caused by excess urlo 
scid has started to depart.
♦Allenru does just what Ibis notlca 

says it will do—lt is guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
Ing drugslores everywheTe for 85 
centą and if lt doesn't bring the joy- 
sus reeulta you expect—your aeoney 
arkola heartedly retiurnad. •

YourPrnggHt ha» SULPHO-KAPS

FRANK VIZGARD, Sav.

ėmė įskeltą alksnio lazdą ir 
nuėjo į balas gaudyti gyva
tės — vaistų sūnui. Temti
pradėjo, bet namiškiai jos

Vienintelė Lietuvių
VVholesale Liąuor 
Įstaiga Chicagoje

IHdelIs Pasirinkimas 
Naminių, Importuota 

Ir IJetavlškų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavemams. 
Vai.: 10 Iki 8 Kasdien 
Užsakymai Ižvežiojami 

Sekančią Dieną.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.

TeL KEPublic 1538—9

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

DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ 
Sportišką Viršutinių Vyrams Marškinių, baltų ir 
spalvuotų. Vilnonių žveterių. Pančekų, Pirštinių 
Ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių. •’

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

Atdara kasdien, vakarais ir Sekmadieniais

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

Mes parūpins me jums Statybos Medžiagą, o jūs galėsite 
išmokėti lengvais mėnesiniais mokėjimais. Nereikia nieko 
Įmokėti.

PASISTATYKITE SAVO NAM£ PATYS 
PLANAI DUODAMI DYKAI

DOUGLAS LUMBER COMPANY
2700 WEST ROOSEVELT ROAD 

PRONE: KEDZIE 3840

i
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
TĖVŲ MARIJONŲ CHICAGOS APSKRITIES 
BENDRADARBIAI VĖL TARĖSI

Lapkričio 11 d., Aušros žodžiais dėkoja. Pasižada
Vartų parapijoj įvyko mė- būti Bendradarbių tarpe a- 
nesinis TT. Marijonų Chica- teinančiame susirinkime, 
gos apskr. bendradarbių su- Šiuo laiku jį sulaiko netikėti 
sirinkimas. Susirinko skait- reikalai. Tikisi būti Chica- 
lingas būrys visų skyrių at- goję gruodžio pradžioj, 
stovų pasitarti seimo ir ki- j Vaišės
tais bėgamais reikalais.

Susirinkime dalyvavo aps
krities dvasios vadas, kun.
J. Dambrauskas, ir taipgi 
kun. A. Mažukna. Dienotvar
kę susirinkusiems patiekė 
pirm. C. Druktenis. Susirin
kimą vedė kun. A. Mažukna.
Svarbiausia nutarimas

Iš raportų patirta, kad 
skyriai veikia ir ypatingu 
būdu nori prisiruošti įvyks
tančiam seimui. Raportuose 
pažymima, kad skyriai pa
siruošę suruošti kokį nors 
parengimėlį prieš seimą. Pa
sitarta ir kitais Bendradar
bių Draugijos bėgamais klau 
simais.

Svarbiausias klausimas ir 
nutarimas buvo dėl įvyks
tančio 1942 metų seimo. Po
pasitarimų nutarta ateinan- vilo. Kleb. kun. A. Linkus 
čiųjų 1942 metų TT. Mari- įr varg y. Daukša, Treti- 
jonų Chicago anskrities sei-1 nįnkų.įįų procesijoj, iš na
mą turėti Aušros Vartų pa-; mų kūną atlydėjo į Šv. Kry- 
rapijoj, vasario 8 d. I žiaus bažnyčią. Po egzekvi-

Seimą ruošia apskrities jų penki kunigai išėjo lai- 
valdyba su dvasios vadų pa- į kyti šv. Mišių. Visa šeima, 
galba. Susirinkusiųjų ūpas giminės ir daugelis tretiniu 
ir entuziazmas užtikrina,' kų priėmė šv. Komuniją, 
kad šis seimas bus sėkmin
gas. Ypač kai padarytas nu-

Po gražaus, pilno gražių 
nutarimų susirinkimo dva
sios vadas kun. J. Dambra/us 
kas sukvietė bendradarbius 
prie paruošto skanaus už
kandžio. Ten pasilinksmin
ta, pasidalinta mintimis ir 
nuoširdžiausiai atsidėkojus 
šeimininkėms Druktenienei 
ir Kalvienei visi skirstėsi į 
namus su pakilusiu ūpu ruoš 
tis kuo geriausiai būsimam 
seimui. Rap.-

JAPONŲ ATSTOVAŠ i grama. Vakaro tikslas —
paminėjimas 18 jmečų su
kakties nuo kuopos įsikuri- 

. mo.
Kalbės Moterų Są-gos, 

centro rašt. M. Vaičiūnienė. į 
Programą išpildys: Roselan- 
do Ratelis. Vaidins “Daina 
be galo.” Dainuos gražių 
dainelių mergaičių choras 
vad. varg. S. Railai. Be to, I 
kun. A. Deksnys rodys ju
damus paveikslus. Suren-; 
gimui šios pramogos daug 
dirba ir bilietus platina E. 
Strazdienė. Visi kviečiami 
apsilankyti ir pamatyti gra
žią programą.

Research Against TB

Scientist (above) is one of many 
waging laboratory war against tu- 
berculosis. Christmas Seal funds sup
port nationwide medical research 
program in tuberculosis.

------- • Buy Chrlitmu Healj"-------

TURTAS VIRS .. $6,500.000
APART APSAUGOS, TURIME (h C CH AM
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ................$uOU/UUU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MES MOKAME 3% ANT PADĖTŲ PINIGŲ

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

LOAN ASSOCIATION ofOucaf.
JUSTIN MACKIKW1CH, Pre*.

4192 Archer Avenue
Visginio Ilki

MNGS

Įspūdingos a. a. 
Juozapo Gedvilo 
laidotuvės

Tovvn of Lake. — Lapkri
čio 15 d. įvyko įspūdingos 
laidotuvės a. a. Juozapo Ged

Po šv. Mišių kleb. kun. 
A. Linkus pasakė pamoks- 

tarimas šį seimą sušaukti lą nupiešdamas a. a. J. Ged- 
a. a. tėvo Navicko, Tėvų Ma-; vilo pavyzdingą gyvenimą 
rijonų provincijolo, atmin- įr prašydamas visų nepa- 
čiai, visi pasiryžo padaryti miršti velionio savo maldo- 
šį seimą sekmingiausį už vi- se ir šv. Mišių aukose, 
sus buvusius seimus. Reiš-, Po visam kūnas nulydė-j 
kia, šis 1942 metų šaukia- tas į gv Kazimiero kapines, 
masis seimas yra skirtas a. kur jau palaidoti keli jo vai

kai.

< 'Draugas" Acme telepnoto)

Saburo Kurusu, Japonijos 
specialus atsLovas kurs at
vyko į Ameriką pasitari
mams su U. S. vyriausybe.

West Pullmano 
naujienos

Lapkričio 23 d. parapijos 
salėje įvyksta parapijos 
metinė vakarienė ir su labai 
gražia programa. Gabios 
sąjungiečės, vadovaujant E. 
Meteišienei pagamins kala
kutienos vakarienę. Progra
mą išpildys Šaltimiero ra
dio artistai (trys Jonai) ir 
mokyklos vaikučiai. Po 
programos bus šokiai prie 
geros orkestros. Mūsų ge
raširdžiai biznieriai: Fran- 
ciška Savičienė, Juozas Zu- 
bė, Kazys Cycenas, Stef. 
Zubienė, Aleksas Zubė ir 
Mrs. Hodorowicz — vaka
rienei paaukojo po vieną di
delį kalakutą; už fai jiems 
širdingas ačiū. ViBkas prie 
bankieto jąu prisirengta 
kuo geriausiai. Prašome 
pakviestųjų nesivėluoti, nes 
pradėsime laiku, 7 valandą.

Sekmadienį, lapkr. 16 d., 
mirė Vanda Lukošaitė 
(Lutz). Mergaitė nuo ma
žens nesveikavo, tačiau 
buvo darbšti.

Lapkr. 19 d. iš ŠŠ. Petro 
ir Povilo parap. bažnyčios 
po bažnytinių apeigų palai
dota šv. Kazimiero kapinė
se. Rap.

PADĖKA

T A.

a. kun. J. Navicko atminties 
pagerbimui.
Vice provincijolo kalba 

Į susirinkimą teikėsi taip
gi atvykti Tėvų Marijonų 
vice provincijolas kun. J. 
Mačiulionis, kuris taipgi ma
lonėjo prabilti į susirinku
sius paskiausiomis žiniomis 
apie Tėvų Marijonų įstaigas 
ir t.t.
Provinicijolas dėkoja

Šiame susirinkime taipogi
perduota nuoširdi gerb. kun. 
K. Rėklaičio padėka už aps
kričio nusiųstą auką įvyku
siam Marianapolio Kolegijos 
Rėmėjų seimui. Tėvas pro
vincijolas nuoširdžiausiais

Kapinėse kleb. kun. A 
Linkus pasakė kitą pamoks
lą ir Gedvilų šeimos vardu 
visiems padėkojo už dalyva
vimą laidotuvėse.

Prie velionio karsto buvo 
sudėta 70 nevystančių vai- Į 
nikų — šv. Mišių. Tas liu
dija, kad a. a. Juozapas tu
rėjo daug draugų. Gyvas bū
damas buvo geras visiems, 
tai ir jo visi nepamiršo.

Reiškiame užuojautą Ged
vilų šeimai netekus mylimo 
ir brangaus vyro ir tėvo.

Lai gailestingas Dievas 
suteikia jam amžiną atilsį

Nuliūdę Draugai

Lapkričio 30 d. parapijos 
salėje vietinė Moterų Są-gos 
7-ta kuopa rengia šaunų va
karą ir su labai gražia pro-

KOTRINA KARPUS 
Karpavičienė)

kuri mirė lapkričio 10 d., 1941 
m., ir tapo palaidota lapkri
čio 15 d., 1941, o dabar ilsis 
Šv. Kazimiero kapinėse, amži
nai nutilus ir negalėdama ati
dėkoti tiems, kurie suteikė jai 
paskutinį patarnavimą ir pa
lydėjo ją. j tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mū
sų tarpo, dėkojame mūsų dva
siškiems tėveliams: kun. kleb. 
Ig. Albavičiui. kun. Ed. Abro
mavičiui ir kun. A. Mažuk
nai, kurie atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jos.sielą ir pasa
kė pritaikintą pamokslą.

Dėkojame šv. Mišių aukoto
jams už tokį skaitlingą šv. Mi
šių aukaviiną. Dėkojame var
gonininkams: A. Mondeikul. J. 
Brazaičiui, A. Pociui. Dr. A. 
Stulgai ir K. Saboniui už tok) 
įspūdingą giodOyhną bažnyčioj.

Dėkojame graboriui C. Syre- 
wicze, kuris savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo J amžinastį, o mums 
palengvino perkasti nuliūdimą 
ir Rūpesčius. Dėkojame grab
nešiams ir visieSis, kurie pa
guodė mus mūbų nuliūdimo 
valandoje ir pagalios, dėkoja
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms: o tau my
limoji motinėle, kuri palikai 
mus nuliūdusius, tegul Dievas 
gailestingiausias sutelkia am
žiną ramybę.

Nuliūdę lieka: Sūraus, Duk
terys ir Giminės.

JONAS PINAITIS
(Gyv.: 7312 8. Artesian Avc., 

U-l. Grovehill «»7».)
Mirė lapkr. 20 d., 1941 m.,

11:30 vai. ryte. sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš
Jurbarko apskr., Girdžių par., 
Naujininkų kaimo. Amerikoje 
išgyveno 37 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
brolj Vincentą; brolienę Aga
tą; brolio vaikus — Oną Sa- 
luskieftę, Antaną ir Julijoną; 
pusseserę Moniką Zaturskienę 
ir jos šeimą; pusbrolį Vincentą 
Pauluuskį ir jo šeimą, lr daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų. Lietuvoje paiiao oro- 
lį. brolienę ir daug kitų gi
minių.

Velionis priklausė prie Sv. 
Antano dr-jos, Kevvanee, Iii.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
lapkr. 24 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Gimi
mo Panelės švč. par. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Brolis, Brolienė. 
Brolio Vaikai. Pusseserė, Pns- 
brolM ir Giminės.

Laidot. Direktorius Ant. B. 
Petkus, tel. Grovehill 0142.

Meilė — pergalės karalie
nė.

M. D Z I M I DAS
Berghoff Alaus Išvežiotojas

1

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT 

CO.
VIENIŠKI — VERTINSI 

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

BART, nro. LAIDOTUVIŲ DDUUCTO1IAI

KELNER - PRUZIN
••rtonria. Patanavtaa* — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

T

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save
PAMINKLAI

MENIŠKAS DARBAS 
ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

. Z'l

PASKUTINIS 

PAGERBIMAS

>-4

5

Pristato geriausios rūšies 
Berghoff Alų į Alines, kitas į- 
jfaigas, piknikus ir t. t

Reikale kreipkitės pas M. 
Dzimidą, — gausite greitą ir 
sąžiningą patarnavimą

4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401

PASITIKEJlSlO MUMIS 
REKORDAS

Si firma viri 50 m. tos pačios 
Šeimynos rankose!

PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ — 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

KREIPKITĖS Į

LIETUVI VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA: i REZIDENCIJA:

4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy St.
Tel. ESTebrook 3645 ! Tel. REPubllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; SeStad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.
J?

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

Remkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina 
Savo Biznius “Drauge”

<0

OUINTUPIETS
ūse MUSTEROLE for

SHEST COLDS
Mother—Give Your CHILD 
This Šame Expert Carel

At the first sign of the Dionne Quin- 
tuplcts catching cold—their chests and 
t^roats are rubbed with Children’s 
frlild Musterole — a product made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children’s colds and resulting coughs.

The Quints have always had the 
best of care, so mother—you may be 
assured of using just about the BEST 
product made when you ūse Musterole. 
MORE than an ordinary “salve”— 
warming, soothing Musterole helps 
break up local congestion. Also made 
in Regu I ar and Extra Strength for 
thos<- prcferring a stronger productA

t"

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

VISOSE’MIESTO DALYSE

JOHN F. EUDEIKIS

taidotovii, Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytala 
iš Stoties WH1P (1520). au P. šaltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

8354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St 
Visi Telefonai: YARds 1419

I. J. ZOLP
IG46 West 46th Street 

Tel. YARds 0781-0782

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142

ANTANAS M. PHILLIPS 

3307 Lltuanica Avenne 
Tel. YARds 4908

S. P. MAŽEIKA 
3319 Litnanica Avenne 
Tel. YARds 1138-1139

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 West 28rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270
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SĖKMINGOS MISIJOS IR SĖKMINGAS 
KATALIKIŠKOS SPAUDOS VAJUS

Brighton Park. — Nekal
to Prasidėjimo Panelės šv. 
parapijos bažnyčioje dabar 
Tėvų Jėzuitų kongregacijos 
narys kun. J. Kidykas veda 
misijas, ši savaitė yra mo
terų, o sekanti savaitė bus 
vyrų. Moterys taip skaitlin- 

-4 gal lanko misijas, kad vyrai 
abejoja, ar savo skaičiumi 
jie galės moteris pralenkti.

Sykiu su misijomis eina 
ir “Draugo” vajus, kuris, 
reikia pasakyti, sėkmingas. 
Vieni atnaujina “Draugo” ir 

•V** ‘Laivo prenumeratas, o ki
ti užsirašo, dar kiti užsimo

ka už puikias kalėdines lie 
tuviškas atvirutes.

Taigi, visam Brighton ; 
Parke eina didelis dvasios 
atnaujinimas ir sustiprini
mas. Kun. Kidykas šios dva
sios sėklą sėja iš sakyklos 
savo pamokslais, o brolis 
Vladas stengiasi pagelbėti, 
kad toji sėkla duotų vaisių.

Štai, Petkienė atnaujino 
“Laivo” pren., Grigaliūnie
nė — “Draugą” užsisaką, 
O. Kibartaitė ‘Draugo’ pren. 
atnaujino. Visa eilė brigh- 
tonparkiečių užsimokėjo už 
kalėdines atvirutes, kurios 
buvo jiems prisiųstos.

PER JO RANKAS PERfcJO 

I MILIJONAI LAIKRAŠ€I’T

Štai, Brolis Vladas, kuris 
eina j talką kun. Briškai ir 
kun. Kidykui, S.J., kurie mi
sijų laiku veda spaudos va
jų Nekalto Prasidėjimo pa
rapijoj. Šią savaitę eina mo
terys į misijas, o kitą sa
vaitę eis vyrai.

VIENOS SAVAITES MISIJOS DIEVO APVAIZDOS 
PARAPIJOJ

Dievo Apvaizdos parapi
jos klebonas, kun. A. Mar
tinkus skelbia, kad šios pa
rapijos bažnyčioj pirmadie
nio vakare, lapkr. 24 d., pra
sideda vienos savaitės mi

glei jos. Baigsis sekmadienį, 
lapkr. 80 d.

Visi aštuoniolikiečiai nuo
širdžiausiai kviečiami nau
dotis šiomis misijomis. Kiek 
vieno žmogaus gyvenime 
pravartu paskirti metų dalį, 
kurioj būtų galima patik
rinti savo sielos reikalus. 
Dažnai mūsų kasdieniniai 
reikalai neleidžia mums gi
liau įžvelgti į savo svarbiau
sius reikalus. Dėl to skel
biamos misijos, per kurias 
galėtumėm peržiūrėti, kokią

pažangą padarėm, kur eina
me savo sielos išganymo rei
kale. Juk tai svarbiausias 
darbas mūsų gyvenime. Tad 
ši savaitė turi būt svarbiau
sia visų metų, nes svarsto
me savo svarbiausi klausi
mą.

Kun. A. Martinkus paavie- 
tė vieną Tėvų Marijonų — 
kun. Antaną Mažukną, kad 
jis šias šventas Misijas ves
tų. Tai pirmos šv. Misijos, 
kurias Dievo Apvaizdos nau
jas klebonas paskelbė savo' 
parapijiečiams. Kun. A. Ma
žukna yra jaunas misionie
rius. Dalyvaukime šiose mi
sijose ir pasinaudokime tei- 

1 ki&snr proga. Rap.

Dievo Apvaizdos 
paraoijos iirios

Lapkr. 23 dieną įvyksta 
mūsų parap. metinis ban-j 
kietas su gražia, įdomi* 
programa ir gera, skoninga1 
vakariene. Bankietas bus di
džiojoj svet. Prie jo esame 
visapusiai prisirengę. Vaka
rieniauti pradėsime 6-tą vai. 
vak. punktualiai. Šiuo ban- 
kietu baigsime visus šių me
tų parapijos darbus, paren
gimus. Tad mes ir rengia
mės taip gausingai jame 
dalyvauti. Išgirsime ir galu-į 

tiną hazaro raportą. Bus iš-į 
dalintos ir dovanos laimin-1I
giesiems. Po programos seks 
šokiai.

No. Side žinelės
Parapijos bazaras baigėsi 

pereitą sekmadienį. Tęsėsi 
tiktai keturis vakarus. Ačiū 
parapijonams, bazaras da
vė pelno virš $1,100.00. Kle
bonas kun. J. šaulinskas la
bai dėkingas visiems, kurie 
darbavosi bazare ir kurk 
atsilankę parėmė. Bet kaip 
visi dideli darbai baigiami 
iškilmingai, taip parapijos 
visų metų darbų baigtuvės 
bus parapijos bankietų ry
toj, lapkričio 23 d., parapijos 
salėj, 1644 Wabansia Avė, 
lygiai 7 vai. vakare. Bus ne 
tik skani vakarienė, bet ir 
graži programa. O po visam 
šokiai. Žada atsilankyti sve
čių iš tolimesnių kolonijų. 
Bus progos ir ką nors naujo 
išgirsti. Be to, išgirsime pil
ną raportą iš parapijos šių 
metų darbuotės, žodžiu, links 
mai praleisime vakarą, nes

1942 Mėty Radios
Vėliausios radios, jau 1942 me
tų modelio yra daug patobu
lintos. Joa pagauna ir mažas 
stotis. Radio ir Phonograph 
kombinacijos automatiškai pa
keičia plokšteles; per dešimt 
metų nereikia keisti adatos, ku
ri yra padaryta iš brangiojo sa- 
firo ir niekada negadina plokš
telių (rekordų).

Dėmesį atkreipkite į mažą, 
nešiojamą radio, A.C. ir D.C. 
modelius, kurių yra elektra va
romų ir- batenjfnių/ Uos pato
gios keliaujant. Jų kaina tiktai:

V
CHICAGOJ STROPIAI RUOŠIAMASI 
CIVILINEI APSAUGAI

Chicagos civilinės apsau
gos komisija subruzdo rū
pintis, kad mūsų miestę į 
civilinę apsaugą patraukti 
ko daugiausia asmenų. Yra 
skleidžiami atitinkami blan
kai, kuriais reikia savano- 

y riai pasižadėti prisijungti 
prie civilinių kadrų. Komi
sija tikisi sulaukti iki ket
virčio milijono asmenų pa
sižadėjimų blankų. Gražinti 
blankai bus eurušiuoti į gru
pes ir jų kiekvienai bua pa
skirtos pareigos. Kai kurie

savanoriai liuonsu' nuo darbo 
laiku bus apmokomi.

Tų pareigų bus daug, pra
dėjus atuomobilių mechani
kais ir baigus socialinės tar
nybos darbais.

Komisija nori pasitvar
kyti taip, kad atėjus karo 
pavojui tarp gyventojų ne
būtų jokio sąmyšio, kad vi
si žinotų, kas reikia veikti, 
kur link kreiptis, ir tt.

Šių metų parapijos baza
ras stebėtinai gerai pavy
ko. Padaryta $3,784.57. Iš
laidų susidarė $329.10. Do
vanoms padėta $100.00, nes 
buvo du laimėjimai po $50. 
(Dovanos bus išdalintos me
tinėj parap. vakarienėj). 
Pelno nuo bazaro parapijai 
atliko $3 355.47. Ir tai dar 
nebaigta, nes laimėjimo kny 
gutės su penkinėmis vis te
begrįžta. Kleb. kun. A. C. 
Martinkus atkartotinai dė
koja, nuolat prisimena ir 
džiaugiasi Dievo Apvaizdos 
parap. žmonių ir gerumu ir 
duosnumu. Parapijonai, taip 
pat mano apie savo klebo
ną. Jie džiaugiasi jo ypa
tingu parapijai atsidavimu į 
O visi kartu sveikiname kun. 
VI. Urbą, kleb. pagelbinin- 
ką, juk jis buvo bazaro ge- 
neralis menedžeris. Tai bent 
menedžerius! Rap.

$19.50

Kas ryžtasi laimėti, tas 
labai retai pralaimi. V. L.

DAUGIAU ŠVIESOS! GERESNE ŠVIESA!
MAŽESNES ELEKTROS BILOS!

Gausite daugiau šviesos vartojant “FLUORESCENT” šviesą — ir

Jūsų Elektros Bilos Sumažės Per Pusę!

"FLUORESCENT" SVIESOS 
NEABEJOTINAI APSIMOKA U2 SAVE

Virtuvind 
šviesa -

- $8.75, 
pilnai įrengta

,i, ■ ■ i i.iK*'1
Leiskite Mums Įrengti Gražius Moderniškus “FLUORESCENT” šviesos Įtaisy- 
• mus Jūsų Namuose ar Jūsų Biznio Vietoje.

Specialės Kainos Krautuvėms ir Tavernams)

CHERN FLUORESCENT LIGHT CO.
1900 So. Union Avė.................................Phone: Canal 2183

tai paskutinis šiemet para 
pijos parengimas. Tad visi 
prašomi atsilankyti į ban
kietą. Įžanga 55c su taksais

Pr.

Metinis balius
Cleero. — šv. Grigaliaus 

choras kviečia visus į savo 
šokių vakarą, kuris įvyks šį 
šeštadienį, lapkr. 22 d.

Vienas atsilankusių bus 
laimingas, nes leidžiamas 
laimėjimui radio. šokiams 
grieš šauni orkestrą. Naujoj 
svetainėj visi galės išmėgint 
savo kojų miklumą.

Vakaro pelnas skiriamas 
parapijos naudai.

Visi kviečiami atsilankyti 
paremti choro pastangas.

Komisija

operos; bus dainuojamos pa 
čios gražiausios vietos tos 
operos. Be to, Budriko or
kestrą išpildys daug gražių 
lietuviškų meliodijų; radic 
artistų grupė suvaidins 
Amerikos lietuvių gyvenimo 
dramos tęsinį ‘‘Sakalų šei
myna.”

Jei norite umagiai laiką 
praleisti namuose, nepamir
škite sekmadienį 5:30 vai. 
radio stočių rodiklį pasukti 
ties 1000 kil.

Juozo Budriko Rakandų 
ir Radio krautuvė leidžia 
šią programą.

Praeiišėjas.

Pranešimai
Town of Lake. — Labda

rių Sąjungos 1 kuopoj mė
nesinis susirinkimas įvyks 
rytoj, lapkričio 23 d., 1 vai. 
popiet parapijos mokyklos 
kambary. Visi nariai prašo
mi susirinkti. Bus svarbūs 
raportai. Valdyba

Ateitininkų Draugoves se
kantis susirinkimas įvyks 
gruodžio 14 d. 3 vai. popiet, 
Šv. Jurgio parapijos mokyk
lon kambariuose. Valdyba
PLATINKITE •DRAUGĄ’

CLASSIFIED

Radio
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

BUDRIKO RADIO 

Budriko oro teatras —
radio valanda iš galingos 
WCFL, 1000 kil. stoties, 
bus lapkričio 23 d., sekma
dienį, 5:30 iki 6:30 vai. vak.

Programoje: “Pirmyn”
choro daions iš “Carmen”

Pas Budriką jūs galite išsi- 
rinkti tokį radio, kokį jūs nori- 
te ir dar gausite didelę nuolai
dą uz jūsų seną radio.

Pamatykite pas BUDRIKĄ 
Visus naujausius radio modelius.

ssĄst&ss
records ® . in »n
,uu Zic

JOS. F. BUDRIK
(Incorporated /

3409-11 S. Halsted St. 
ir 3241 S. Halsted St.

Tei. YARds 8088

i,..... į,

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

REIKALINGI DARBININKAI

HELP U’ANTED — MOTKRVS

CLERICAL DARBININKAI 
DIRBTI NAKTIMIS

VALANDOS: IIP. M. iki 7:30 A. M.

Jokio patyrimo nereikalaujama. 
Baigusieji aukštesnes mokyklas yra 

pageidaujami.

AMŽIAUS NUO 17 IKI 30.

Aplikacijos priimamos visą dieną iki 
4-tos vai. popiet šiandien, šeštad.

SPIEGEL, INC.
1040 W. 35TH ST.

NAMAI — FARMOS
Kas ką turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naują 
namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Snromskls Company. 
Taipgi turime didelį pasirinkimą se
nesnių namų, ant lengvų išmokė
jimų:

13 cottaglai nuo $2,500 ir aukšč.
18 bungalų nuo $4,700 ir aukšč.
12 2-fletų nuo $6.500 ir aukšč.
9 8-fletų nuo $9.500 ir aukšč.
lt 4-fletų nuo $13,500 ir aukšč.
S 8-fletų nuo $16,500 ir aukšč.
7 10-fletų nuo $22.500 ir aukšč.
Taipgi turime visokių bizniavų na

mų, visokio didumo su visokiais biz
niais. Kam reikalinga gerų farmų, 
mažų arba didelių, galima pirkti 
arba mainyti. Su visais reikalais
kreipkitės prie; —
CHARLES P. SUROMSKIS A UO.

6921 So. YVestern Avenne,
Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. 1111

HELP WANTED 
AD — DEPT 

127 No. Dearborn 8«. 
Tel. Raadolpb 0488—0480

žaviausias pasirinkimas 
SUKNELIŲ

BU uuKKI .IŲ 
PIRATINIŲ

KOJINIŲ
POOKET’BOOKŲ

KORSETŲ
KCDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

8922 W. Roosevelt Rd. 

TeL AUSTIN 1175

AR LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI? 

Kreipkitės prie

Charles Yushas
/ Lietuvis Kontraktorius 

Ir Karpenterys

Nesenai sugrįžęs Ii Ellwod, UI 
valdžios darbų — dabar užsiims 

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

Tel. Canal 6014

wm k stijiho
1945 West J5” Street

xN( ED PHOTOGRAPHY 

t »»HEST K» ’KD i
Plo^F I.AFAYETTE 2*13

Liaten to
PALANDECH’S 

RADIO BROADCAST
Festurhig a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 

Every Saturday, 1 to 2 P.M. 
STATION W H l P ,
ltM UUeyelte (T«* ef tfce Wafjf

Mix Lemon Juice 
_ AT HOME f TO RELIEVE 

RHEUMATIC PAINS
Money Back—If This Recipe Fails 

Oooo news travejs lašt—many of the thou
sands of folks who now take lemon lulce 
for rheumatic pain—have found that by 
addlng tvo tableipoonfula of Allenru to one 
tablespoonfui of Lemon Julce in a glass of 
water. they get faster relief for the aches 
and palas caused by rheumatism, lumbago, 

irs do surprlse elther, for Allenru lt a
IS year old formula to relieve rheumatic 
aches and palos In faet—If lt does not help 
—your money back. What could be falrer? 
get Allenru toda^at any Uve druggist. Only

f

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

PAIEŠKAU SAVO BROLIO. Vincen
to Kudirko, kurį per daugeli metų 
jau nemačiau. Jis dabar yra apie 48 
metų senumo ir yra kilęs iš Suval
kų, Mariampolės apskr.. Veiverių 
pašto, Skriaudžių parapijos ir kai
mo. Atvyko į Ameriką pas mane j 
Sheboygan, Wis. apie 1910 metais. 
Paskutinias žinutes kas link jo gir
dėjau daug metų atgal ir sužinojau, 
kad jis buvo iškeliavęs dirbti j ru- 
dies (iron ore) kasyklas kur ten žie-. 
rniuose. Jai kas žino ką nors apie jj, 
malonėkite pranešti man po sekan
čiu adresu;

2334 S. Oakley Avė., Chicago. Hl. 
KAZIMIERAS KUDIRKA

PAIEŠKOMI AGENTAI
j Reikalinga — gerų, teisingų vyrų, 

agentavime, laikračių pa rd a vin uji
me Įvairiose kolonijose. Šaukite — 
CANal 8010 numatyti pasikalbėjimo 
laiką. ... .

PARDAVIMUI VISI BUČERNftS III 
KEPYKLOS RAKANDAI

Naujas šaldytuvas, rverstyklės, duo
nos minkymo mašina ir t. t. Prie
žastis pardavimo — įėjome j naują 
biznį. Kreipkitės po sekančiu ad.ru-

1 su: 058 WEST 35 TU STREET.
(Ant antro aukšto iš užpakalio).

DINING ROOM SEKS — PAR
LOR SETO — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — RE- 
fRIOERATORS — WASHERS — 

MANOR1R — STOVĖS.
Ali KaUonally AdverUaed lt

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORV REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenr
Telefonas REPUBLIC 6051

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

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!II

TAI IPYI/ITC mūsų Įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpes- 
I rvvzl T 1x1 I CZ tingai globojami ir ligi $5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
SH*. Pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo.

MOŠŲ PASITIKSIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuakrlaodiiant Nei 
Vieno Klijentol

Zelatnto Savings and Loaa Association yra tymiausia, seninu
sia tr tvirčiausia lietuvių finansinė {staiga.

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

3236 So. Halsted St. Chicago. I1L
Joe. M. Moterie, Šec’y.
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RYTOJ VISOSE BAŽNYČIOSE 
VYKSTA PETRAPINIGIŲ KOLEKTA

Helps in TB Fight

■ *.-•

Bepig turėti

Petrapinigių kolekta ry
toj, sekmadienį, vykdoma 
visose Chicagos arkivysku
pijos bažnyčiose ir koply
čiose.

Kaip aną kartą pranešta, 
Chicagos Arkivyskupas turi 
vilfies, kad šiemet tikintieji 
bus duosnesni, negu kada 
praeitais laikais. Aukos 
kiekvienas pagal savo iš

galės. Nes šventą j am Tė
vui fondai labai reikalingi, 
ypač šiais pasaulio sukrė
timų laikais, kai tūkstan
čiai ir milijonai žmonių 
šaukiasi Švetnojo Sosto pa
galbos. šiandie gi tik Ame
rikos katalikai gali paleng
vinti Šventąjam Tėvui naš
tą. Kičų šalių katalikai ka- 

, ro viesulo, arba persekioji- 
' mų yra sunkiai prislėgti.

*
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FEDERALINIŲ NAMŲ NUOMOS 
IŠJUDINO VISA JOLIETA

Edward G. Roblnson took time 
out from his activities in Hollywood 
to make special motion plcture for 
Chrlstmas Seal Campaign now go 
ing on throughout the country.

Arti Jolieto šalies vyriau
sybės lėšomis baigiama sta
tyti apie 150 gyvenamų na
mukų. Visi mediniai ir pre
rijose. Kai kurie keturių, 
kiti penkių kambarių. Tai 
paprastas vadinamasis įna- 
minimo projektas, arba “ap
saugos namukai” darbinin
kams apgyvendinti.

Jolieto miesto mayoras G. 
T. Jonės sukėlė triukšmą, 
kad autoritetai tuos namu
kus išnuomuoja taip bran
giai, kad jokis darbininkas 
negalės išsimokėti. Praneš
ta, kad mėnesinė nuoma bu
sianti nuo 56 dol. iki 69 dol. 
50c.

Reikia žinoti, kad dirban

tiems šalies apsaugos pra
monėse darbininkams mo
kama iki 36 dol. už savaitės 
darbą. Na, ir norima iš jų 
paimti daugiau kaip vienos 
savaitės uždarbį tik už vie
ną nuomą.

Stebisi mayoras ir mies
telėnai. Tuo klausimu bus 
kreiptasi Washingtonan.

Vėjas užmušė 
senyvą moterį

Mrs. Minnie Lewerenz, 68 
m. amž., 6089 Nassau avė., 

į sunkiai sužeista mirė. Smar
kus vėjas ją parmetė einant
laiptais ir ji nusirito žemyn.

Areštuotas paroliuotas 

iš mokyklos

Netoli Geneva miesto are
štuotas Paul Bauman, 17 m. 
amž., kai jo vairuojamas au
tomobilis pasuko nuo plento 
ir apvirto. Jis nesužeistas.

Pašerifiui Crawford jis 
išpažion, kad jis paroliuotas 
iš State Training School 
for Boys, šalia St. Charles. 
Pašerifis pas jį rado medžio 
klinį peilį. Jis nepasako, 

| kur jis važiavo, neturėda
mas automobilį vairuoti 
“laisnių.” Paskiau išsiaiški- 

’ kad automobilis priklauso 
1 jo broliui H. Bauman iš 
Į Wheaton

tokią žmoną
Barton Hazzard, 32 m. J 

amž., prieš Padėkos dieną 
vakare parėjo namo gero-. 
kai “įsitraukęs” ir be pi-! 
nigų. Jis nusiskundė žmo- Į 
nai, kad plėšikai jį užpuolę 
ir apiplėšę, žmona pakvie
tė jį' išeiti pasivaikščioti. 
Sakė gal bus pastebėti plė
šikai. Tuo būdu ji savo vy
rą nuvedė į Sheffield nuo
vados policijos stotį ir jį pa
vedė policijai.

Hazzard pasisakė polici
jai, kad jo žmona ne pirmą 
kartą su juo taip elgiasi. 
Jis aiškino, kad jo žmona 
yra geraširdė, tikras ange
las. Sako, kai supyksta, ji 

Į nesusivaldo. Bet netrukus 
i jos širdis ataušta ir seka 
J atsiprašymas. Jis tvirtion, 
kad ir šį kartą jo žmona 
parodys daug geros širdies. 
Policija abejojo apie jo žo
džių tikrumą.

Tačiau jis žinojo ką kal
ba. Rytojaus dieną — Pa
dėkos dieną, jo žmona nu
vyko į policijos nuovadą su 
gražiu vištos kepsniu ir už 
darytą vyrą sočiai pavaiši
no. Ir dar pažymėjo, kad 
jiani darbuosis jį išlaisvinti, 
kai bus pašauktas teisman.

Tai auksinė žmona, Haz
zard sakė policijai jai išė
jus. Policistai tik galvas 
pakraipė. Tas jiems buvo 
staigmena.

mu
BIZNIO IR VEDYBŲ 

SUKAKTUVĖS

dėjimo Panelės Šv. bažny- iiiliiiilimimiiim...... m.......
čioj. Vestuvių puota bus 
jaunosios tėvelių namuose.

X Į Šv. Grigaliaus vardo 
choro (Šv. Antano parap.,
Cicero) metinį šokių vaka
rą šiandie vakare renkasi 
jaunimas iš arti ir toli. Cho
ro vadas A. Mondeika taip
gi parvyksta iš Grand Ra
pids, kad savo svečius priė
mus ir pavaišinus. Komisi
ja turi paruošus įvairių sur- 
prizų.

REZERVUOKITE 
Sausio 18, 1942 

DIENRAŠČIO -t.
"D R A U G O"

KONCERTUI
SOKOL SALĖJ
2345 S. Kedzie Avė. .
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

X Knu. P. P. Cinikas, i iau^įa naujo nario šeimoje. 
M.I.C., “Draugo adm. rytoj) joanai gal bus broliuks! 
išvyks į Rockford, III., dien-4

ATYDA MARSHALL FIELD and CO. NAMŲ

UŽLAIKYMO SKYRIAUS DARBININKAI!

Ar mūsų darbas apsaugotas? i » h i VĮ

Tai tokiu klausimu darbininkai šiandie, kurie dirba pas 
Marshall Field and Company kaipo porteriai, dženitoriai, scrub- 
woraen, matronos ir taip toliau TURIME pagalvoti!

Amerikos Darbo Federacija (American Federation of 
Labor) kaip visuomet ir dabar, per Departamentinių Krautuvių 
Tarybą ir Lokalą 73, dirba SĄŽINIŠKAI ir ORGANIZUOTAI 
tikslu pakelti jūsų algas'ir gauti jums apsaugą — unijos kont
raktą — kad pilnai užtikrinti jums geresnes darbo sąlygas.

Taigi, DABAR, neatidėliojančiai, išpildykite aplikaciją į 
Amerikos-Darbo Federaciją! Dauguma lietuvių darbininkų jau 
yra išpildę. Ryšium su nesenai padarytu Nacionaiės Darbo San
tykių Tarybos sprendimu yrą labai svarbu, kad visi pasirašytu- 
mėt tuojau. Norėdami gauti aplikaciją šaukite Randolph 4380.

Elevatorių operatoriai, langų valytojai ir visi amatai yra 
susiorganizavę 100% A. F. of L. Organizuota pajėga neperga
lima, tad gi padėkite padaryti ir namų užlaikymo skyrių 100%. 
A. F. L.

Dėl tolimesnių informacijų, maloniai kviečiami šaukti 
Randolph 4380, arba atsilankykite į A. F. L. unijos ofisą. Kam
barys 804, 130 N. Wells St.

Seneliai, vargšai 
visi pavaišinti

S*
Padėkos dieną chicagie

čiai parodė daug geros šir
dies vargšams, našlaičiams, 
seneliams, benamiams ir ki-' 
Gems nelaimingo likimo iš-Į 
tiktiems. Tonai kalakutie
nos ir kitų įvairiausių pries
konių suvartota jų vaišini
mui visose viešose įstaigose. 
Neužmiršta ir kalinių. Vi
si džiaugėsi sulaukę tradici
nės šventės.

Charles P. Suromskis 
Plačiai žinomas realestaCi- 
ninkas šiomis dienomis mi
ni 25 m. real estate biznio 
ir 12 metų vedybinio gyve
nimo sukaktuves.

Jis vedęs Bronę Vaitie- 
kaitę, su kuria gražiai auk
lėja ir mokslina savo vai
kus.

Biznieriaus Suromskio da
bar raštinė randasi Ges 
6921 So. Western avė.

X Prof. Pakštas rytoj da
lyvaus L. U. C. 10 metų su
kaktuvių bankiete. Pereitą 
sekmadienį prof. Pakštas 
kalbėjo L. U. C. mėn. susi
rinkime. Lapkr. 27 d. Litua
nistikos Seminare Interna
tional, 1414 E. 59th St., kal
bės apie Vytauto laikus. 
Lapkr. 28 d. kalbės Chicago 
U. Calvert Klubo pietuose.

X Šv. Mykolo parapijos 
metinė vakarienė ir peržval
ga visų metų parapijos vei
kimo bus rytoj. No. Side 
lietuviai yra pasiskleidę, bet 
į metinę vakarienę suvažiuo
ja visi iš arti ir toli.

X E. Dapkiūtės, 4414 S. 
Artesian Avė., su McManus 
vestuvės įvyks šiandie 3 va
landą popiet, Nekalto Prasi-

raščio reikalais. Ruošiamoj 
parapijos vakarienėj pasa
kys kalbą apie katalikišką 
spaudą.

X A. Erclenė, 4515 So. 
Fairfield Avė., žymi Brigh
ton Park veikėja ir “Drau
go” rėmėja palengva eina 
prie visiško pasveikimo. Pa-

X Dr. Petras J. Bartkus, I sveikus žada vėl pasidarbuo- 
turįs ofisą adresu 1913 So. I ti lietuviškam veikime. 
Halsted St., lapkričio 29 d. Į x Vladui Vaišvilai, sūnui 
susituoks su Blanche Ru- f piagįai žinomų Antano ir
zinskaite iš Marųuette Park. 
Šliūbas bus Gimimo Pane
lės šv. parap. bažnyčioje. 
Dr. P. Bartkus yra sūnus 
senų ir žymių West Side gy
ventojų ir parap. veikėjų.

Roselando jaunimas ir 
Šv. Onos dr-ja sekmadienį, 
lapkričio 23 d., Visų šven
tųjų parapijos salėj rengia 
minstreal vakarą, kurio prog 
ramai vadovaus muz. J. Ra
kauskas. Programoj bus ne
paprastų naujenybių. Pra
džia 7 vai. vakare.

X A. Damauskas, 4621 S. 
Paulina st., šį vakarą, lap- 

I kričio 22 d., savo dukteriai 
j Sofijai kelia susižiedavimo 
ir sykiu gimtadienio puotą. 
Sofija susižieduoja su jau
nuoliu Ciprijonu Pilipavi
čium. Vestuvių data vėliau 
bus paskelbta.

. X Pas Piežus, praeitą tre
čiadienį atsilankė šv. Tere
ses dr-jos narės iš Brigh
ton Parko ir įvyko “Stork 
Shower”. o, kiek dovanų
buvo prinešta! Mat, Piežai ninkė

Antaninos Vaišvilų, išleistu
vėms į Dėdės Šamo tarnybą 
ir gimtadienio proga, tėve
liai lapkr. 19 d. Šv. Jurgio 
parap. salėj surengė nepa
prastą didelę puotą, kurioj 
dalyvavo apie pora šimtų 
asmenų — giminių, pažįsta- .* 
mų, draugų; ypač daug jau- ’ 
nimo. Per vakarienę gražių 
linkėjimų sudėjo VI. Vaišvi
lai, taip pat pareikšta nuo
širdi užuojauta jo mylimai 
motinėlei ir tėveliui.

X Ernest Statkus, sūnus 
Elenos ir Antano Statkų, 
gyv. 4446 So. Washtenaw 
Avė., tarnaująs Dėdės Šamo 
kariuomenėj — jūreiviu, šio 
mis dienomis atostogauja 
pas tėvus ir rytoj susižie
duos su Genovaite Ambrose. 
Ta proga Genovaitės moti
na savo puošniam name, 
prie So. Artesian ir 68 St., 
kelia didelę puotą. Ambrose 
ir Statkienė yra žymios vei
kėjos lietuvių katalikių mo
terų tarpe. E. Statkienė yra 
Moterų Są-gos centro iždi-

k

Department Stores Employees Union* Local 37, of the 
Dept. Store Council, affiliated with B. S. E. I. U., A. F. L

Nušovė žmogų 
ir paspruko

Kedzie avė., arti Arthing- 
ton gt., nežionmi automobi
liu važiavę žudikai nušovė 
šaligatviu einantį Samuelį 
RoGiaiser alias Roth, 50 
m. amž., buvusį bokso rung
tynių manažerį.

Policija pranešė, kad nu
šautasis Rothaiser turi ilgą 
policinį rekordą. Sako, jis 
vagiliavęs ir keletą kartu 
buvo baustas kalėjimu.

r

Pirkimai nuolat 
mažėja

Federal Reserve boardas 
praneša, kad per spalio mė
nesį ir lapkričio pradžią 
pradėjo mažėti pirkimai 
krautuvvėse pakilus kainoms 
už įvairius daiktus.

Kadangi kainų kilimas 
nesulaikomas, tad ir pirki
mai žymiai pradės mažėti. 
Daugelį žmonių brangenybė 
slegia.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Kas tai NAUJO

JI NAUJA! Ir 
vaistai puikūs!... 
Naujam smagu
mui kas tai nau- 
Jotapo pridėta 
prie Old Golds!
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*Tai Latakia1.
(Ištariama La-ta-ky- 
_a) šaunus, labas
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