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Tobruko apgula
pasibaigė, britai

TOLIMESNIS AMERIKOSJAPONIJOS
PASITARIMŲ LIKIMAS NEAIŠKUS I

Prieš porą šimtų metų,
kai ties Fontenoy išrikiavo
kovai prieš kits kitą britų
ir prancūzų gvardijos, bri
Rooseveltas buvo pakvietęs Hull ir Japo
tų karininkai prieš kauty
KAIRO, lapkričio 27 d.
nes nusiėmė kepures svei — Atrodo, jog šiandie pasi
nijos diplomatus. Invazija netrukus
kindami prancūzus, šie gi baigė Tobruko apgulos sto
atsakė tuo pačiu. Tada Įor- 1 vis, kai anglų karo vadovy
das Karolis Hay, britų ar- Į bė paskelbė, jog pagalbinė
WASHINGTONAS, lapkri lios savaitės kai Jungtinės
mijos vadas, tarė į prancū britų kariuomenė, po kovų
čio 27 d. — Aukštieji diplo Valstybės ir Anglija koncen
zus:
prie Rezegh, susijungė To
matiniai sluogsniai sostinė truoja savo karines pajėgas
“Džentelmenai, šaukite”. bruko kariais.
Tobruką
je pareiškė, gavę žinių jog Tolimuose Rytuose.
Prancūzai nenorėjo duotis ašies kariuomenė išlaikė ap
Japonija į kelias sekamas
prakenkiami mandagumu ir gulusi per septynerius mene
dienas rengiasi pravesti in Pilna invazija
jų vadas tarė:
sius.
vaziją Siaman ir IndokiniGautoji Washingtone ži
“Ne, ponai, mes niekados
Tuo tarpu visame Libijos
jon.
nia
sako, jog atakas Sia
nešauname pirmieji. Šaukite fronte tebevyksta smarkios
japonai pra vesią iš že
«**
jūs”.
Pasiruošimai šioms pil man
tankų kovos, kurios ypač di
myno,
oro ir jūros.
Išeitis rasta, kai abi pra dėlės Rezegh apylinkėse.
nutinėms atakoms vykę jau
dėjo šturmuoti kartu.
Abi pusės frontan siunčia
per paskutiniąsias kelias - Autoritetingi amerikiečių
• Dabar, “mokslo ir kultū naujus rezervus.
sluogsniai pareiškia, jog si
savaites.
ros auklėtas” žmogus, kurs
Vakar ašies kariuomenė
Tuo pačiu laiku jau ke- tuacija tose vietose esanti
nutolo nuo “suplėkusių vi buvo prasilaužusi Egiptan,
labai rimta ir pavojus gre
duramžių” dvasios karo lau bet šiandie britų praneši
siąs Singapurui, Olandijos
ke skerdžia savo kaimyną mai sako, jog ši kariuome
Indijoms, Okeanijai ir Aus
kuo gali ir kaip gali, nebo nė baigiami naikinti. Angli
tralijai.
Acme telephoto)
damas nė užfrontėj esančių jos gi aviacija smarkiai vei ■ Iššauto iš 155 mm patrankos šovinio nuo trauka, padaryta per("nraugns"
armijos manevrus Ka
moterų ar vaikų.
Ką pasakys Tokijo?
kia prieš vokiečių ir italų lifornijoje.
•
tankus.
Po keturiasdešimt penkių
minučių konferencijos su
Prezidentu Rooseveltu Japo
Pavojus Maskvai
Anglijos moterys
LONDONAS, lapkričio 27 nijos ambasadorius Nomura
The Reconstrucfion Divi
d. — Churchillo vyriausybė, pareiškė, jog pasitarimų to
kaskart didėja,
sion of the Department of priverstinam darbui
po pakartotino pareikšto pa limesnė eiga priklausysian
Labour and National Ser
sitikėjimo, pabrėžė, jog Vo ti nuo Tokijo.
skelbia rusai
vice Australijoje, kaip pra
LONDONAS, lapkričio 27
kietija ruošianti taikos pa
neša anglų
informacijos
Pasak jo, apie viską pra
Riaušės Kopenhagoje
d.
—
House
of
Commons
pa
siūlymus,
sujungtus
su
an

biuras, kreipės j katalikų
nešta
Tokijo vyriausybei ir
MASKVA, lapkričio 27 d. tikominterno pakču, bet An
akcijos įstaigas, pareikšda teiktas įstatymo projektas,
STOCKHOLMAS, lapkri
demonsfrantus — Masyvinės vokiečių ka glija nemananti jokių tai dabar jie tik laukią instruk
mas, kad katalikų Bažny pagal kurį Anglijos vyriau čio 27 d. — Sfockholmo lai apšaudžiusi
ei jų iš Tokijo.
suareštuota apie ketu- riuomenės atakos prie Volo- kos pasiūlymų priimti.
čios parama būtų jiems la sybė galėtų pašaukti ir mo kraštis Dagens Nyheter ra ir
Tuo tarpu specialus Japo
kolamsko, šešiasdešimt pen
riasdešinlt asmenų.
bai svarbi krašto ekonomi teris industrijon ar net ka šo, jog sąryšyj su paskelbi
Šį
pareiškimą
padarė
už

Demonstrantai pasmerkė kios mylios į šiaurvakarius sienio reikalų ministeris, nijos pasiuntinys Wash
niam, socialiniam ir politi ro veiksmams.
Kurusu pareiškė, jo
Pateiktasis svarstymu įs mu, kad Danija prisidėjusi užsienio reikalų ministerį nuo Maskvos, sudaro sosti Edenas, pabrėždamas, jog tone
niam atstatymui. Tos vals
paskutiniųjų
vilčių nustoti
prie antikominterno pakto
Scavenius šūkaudami nei didelį pavojų.
tybinės rekonstrukcijos di tatymo projektas pabrėžia, I pasirašymo Berlyne. Kopen Eric
Laikraštis Izvestija pripa'
ir j°s sąjungininkai nesą pagrindo, nes jis dai
‘šalyn Scavernius, šalyn
vizijos sekretai ius dr. R. jog glaudesniam darbui tu hagoje įvykusios protesto ‘išdavikas
pasiryžę
tęsti karą iki lai neatšauktas . japonijon.
žįsta, jog šiose vietose sa”
.
rėtų
būti
pravesta
įstaty

Wilson savo laiške vysku
Šiuų metu dar tikimasi,
'fietų kariuomenės pozicijos mėjimo.
mas kuris apimtų moteris riaušės, kurių metu policija
pams rašo:
Kiek
anksčiau
House
of
kad Tokijo prisius tokį at
Tą pačią dieną
esančios nepavydėtinos.
ir likusius nuo karo tarny
Commons
posėdyje
darbiesakymą, Kurįs dar duos pro
vietoje, pasak ru
“Mes jaučiame, kad kata bos vyrus.
Pasak laikraščio, demons sų,Vienoje
čių
atstovas
McGovern
pa

gos
toliau tartis.
vokiečiai prieš raudon
likų Bažnyčia ir jos organi Anglų sluogsniai įsitiki
tracijos
prasidėjusios
antra

reiškė,
jog
“
Amerika
yra
armiečius pasiuntė šešias
zacijos gali turėti didelės nę, kad šis įstatymo projek Pakštas išvyko
dienį antrą valandą po pie tankų
ir penkias pėstininkų pasiruošusi panaudoti ang- Svarbūs pasitarimai
reikšmės krašto atstatymo tas bus priimtas.
tų, kai tą pačią dieną pas divizijas.
Washingtonan
lų kūnus, kad prasimuštų
darbe. Mes žinome, kad ka
kelbta, jog Berlyne trylika
Rostovo
apylinkėse,
pasau kelią į kontinento pre- Baltuose Rūmuose
talikų Bažynčia yra visada
valstybių, kurių tarpe ir Da sak laikraščio Pravdos, ru- kybos turgų”.
suinterisuota šiuo darbu. Naciai torpėdavo
CHICAGO, ILL., lapkri- nija, pratęsė antikominter- sų kontratakose nukauta ir Pasak, jo, Amerikai lais- WASHINGTONAS, lapkri
Socialinės enciklikos ir ka
čio 27 d. — šiandie Wa- no paktą dar penkeriems
sužeista 10,000 vokiečių ka vė ir demokratija terūpinti čio 27 d. — Šiandie Prezi
talikų kova dėl socialinio karo laivg Malaya shingtonan išvyko prof. K. metams.
teisingumo gražiai pavaiz
tik tiek, kiek ir “dideliam dentas Rooseveltas pasikvie
Pakštas, Lietuvių Kultūros
Prie Amelienborgo pilies reivių.
Kalinino apylinkėje, į šiau skaičiui reakcinių fašistų tė konferencijoms valstybės
duoja tą suinteresavimą.
Instituto
direktorius,
kuris
susirinko
šimtai
studentų,
sekr. Hull ir Japonijos ats
rę nuo Maskvos, pasak Prav šiam krašte”.
Mes norime jūsų ir jūsų vi NEW YORKAS, lapkričio Georgetown
universitete
kurie
išklausė
jauno
teolo

tovus. Vakar vakare sekr
dos, žuvę bent 13,500 vokie
sų organizacijų bei spaudos 27 d. — Vokiečių radio pas skaitys paskaitą ir vėliau gijos studento kalbos.
Hull pareiškė japonams, jog
kelbė, jog vakar prie šiau
čių. Tačiau Pravda pripažį
pagalbos”.
lankysis
Pennsylvanijos
uni
Paleis
suimtuosius
taikos
palaikymas Ramia
rės Afrikos krantų torpedo
sta, jog pavojus Maskvai pa
versitete.
jam vandenyne išimtinai
mis apšaudyta anglų karo
didėjęs, nors Hitlerio viltys
Nepaprastos
konfe*
JIE IR MES
Libijoj
amerikiečius
priklauso nuo Japonijos.
laivas Malaya.
Ta pačia proga Washingsugniužusios užimti Maskvą
Washingtono
sluogsniai
Tai antrasis kartas į dvi tone ir New Yorke šaukia rencijos Maniloje
lapkričio mėnesį.
ROMA, lapkričio 27 d. —
Beveik visi Europoje oku
šiems
paskutiniesiems
posė
savaitės
kaip
vokiečiai
pas

mas
Pabalčio
valstybių
mo

Italai šiandie svarsto apie
puotieji kraštai turi savo
džiams
Baltuosiuose
Rūmuo
vyriausybes užsienyj; dabar kelbia, jog jų torpedos pa kslininkų posėdis, kuriame
MANILA, lapkričio 27 d. Bombardavo nacių paleidimą suimtųjų Libijos se priduoda ypatingos svar
fronte amerikiečių.
mes net girdime, kad olan taikė į karo laivą Malaya. ir prof. Pakštas dalyvaus. — Šiandie Jungtinių Valsty
Vokiečių
komunikatas
pa
Chicagon
K.
Pakštas
grįš
Suimtųjų amerikiečių var bos, nes anksčiau buvo pas
dai įsisteigė Anglijoje net
bių militarinė vadovybė ne okupuotas vietas
dai nepaskelbti, bef vakar kelbta, kad Jungtinių Vals
savo teismą, kurs jau pra reiškia, jog šį karo laivą a{ po dešimties dienų.
paprastose
konferencijose
LONDONAS, lapkričio 27 buvo pranešta, jog du Ame tybių pasiūlymai Japonijai
dėjo spręsti kai kurias Olan šaudė tie patys submarinai,
šiomis dienomis iš spau tarėsi su Prezidentu Quezon,
Japonijos ambasado
kurie
Viduržemio
jūroj
nus

dijos piliečių bylas Anglijo
kai čia pasiekia neramios d. — Aviacijos ministerija rikos kariuomenės kariuo įteikta
dos
išėjo
pirmoji
Lietuvos
riui
Npmurai
ir specialiam
je. Tai pirmas atsitikimas kandino anglų orlaivių ve- Kultūros Instituto knygelė, žinios apie Amerikos ir Ja šiandie pranešėm jog nema menės karininkai, kurie Li - ,
žiotoją Ark Royal.
britų istorijoje.
vardu “Lithuanian Situa- ponijos pasitarimų pairimą. žos anglų bombanešių pajė bijoję buvo stebėtojai ir į iaP°nM pasiuntimui Kurusu.
Kodėl mes vis turime bū
Vienas pareigūnas, arti gos pravedusios atakas Em skaičius Amerikos špaudor Pasirinkimas Japonijos
fion”. Knygelė yra 60 pus
BERLYNAS,
lapkričio
27
ti paskutinieji ir ten, kur
mas aukščiausiam komisio- dene ir kitose šiaurvakari atstovų suimta Libijos fror
lapių.
sprendžiami busimosios Eu d. — Vokiečių pranešimai
nieriui, spaudos atstovams nės Vokietijos vietose. Taip te.
Sekr.‘ Hull pareiškė, jog
skelbia
apie
nuolatinį
žygia
pat
numesta
bombų
Ostende
ropos klausimai, mūsiškiai
patarė akyvai sekti veiks
šiuo metu Japonija galinti
nedalyvauja ir niekas mūsų vimą pirmyn Maskvos fron
mus, nes “šiąnakt gali bet ir šiose atakose žuvęs vie WASHINGTONAS, lapkri- priimti ar atmesti Jungti
te ir apie sulaikymą rusų
nas anglų orlaivis.
neatstovauja.
kas įvykti”.
nių Valstybių pasiūlymus,
pastangų prasiveržti iš ap
•
Anglijoje vokiečiai prave čio 27 d. — Iždo sekr. Mor- kuriais pasiremiant būtų ga
suptojo Leningrado.
dė silpno pobūdžio orlaivių ganthau pareiškė, jog šių Įima palaikyti Ramiajam
Nauja arkivyskupi atakas, kurių metu pašautas metų pajamų ar korporacijų vandenyne taiką.
taksuose nebus pasikeitimų.
Giedra ir šilčiau.
vienas vokiečių orlaivis.
Santykiai. tarp
Jungtinių
Bolševikai nusiskundžia,
Pasak jo, bet kokie nauji
T
ja Jungt. Valstybėse
Saulė teka 6:54 vai., sau
kad vokiečiai paimtus betakeavimo Įnešimai nepalies Va85y^„,r JaPįnlJ09 Pa
VATIKANO
MIESTAS, sudarydamas naują dibcezi- 1941 mefų taksų.
siekė didžiausio krizio vė
laisvėn raudonarmiečius iš lė leidžias 4:21 vai.
lapkričio 27 d. — šiandie ją iš Pueblo ir įimdamas ją
lai vakar vakare, kai po
velka iš rūbų, visokiais bū
kartu
su
Cheyenne,
Wyo.
Į
i
Tačiau
jis
atsisakė
paaišPopiežius
Pijus
XII
sudarė
septynių mėnesių diplomati
dais juos kankina. Kiekvie- pranta, kad nevalia kankin
į kinti plačiau apie planuoja- nių pasitarimų nebuvo gali
naują bažnytinę provinciją tą pačią provingiją.
vieną gyvulišką 'pasielgimą ti pagrobtų svetimų žmonių,
Denvero vyskupas Urban mus iždo departamento pa ma surasti bendros plotmes,
Jungtinėse Valstybėse pa
su žmogumi mes pasmerkia kam jie kankina dešimtis
keldamas Denver, Colo. vys John Vehr pakeltas į arki siūlymus kitų metų tak- kuri būtų priimtina abiem
me, ar tai darytų vokiečiai, tūkstančių lietuvių, išgrūstų
ąams.
kūpi ją J arkivyskupiją ir vyskupus.
valstybėms.
ar kiti. Tačiau, jei jie su- į Sibirą?
AUSTRALIJA

Anglai negalvoja
apie taiką

IR

BAŽNYČIA

Danai nepatenkinti
antikominterno paktu
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
TARP GRAND RAPIDS LIETUVIŲ

, viai nepajėgtų tiek užeigų
Lithuanian News Publishišlaikyti.
ing Co. išleidžia dienraštį
Mūsų nariai
“NAUJIENOS” ir atlieka
Lietuvių Prekybos Euto spaudos darbus. Redakcija
nariais yra gerokas skait ir spaustuvė 1739 S. Kals
lius ir užeigų savininkų ted st.
Šiandien suminėsiu tris •
Lithuanian National Lea
Anthony H. Kasper — gue of America išleidžia
Commander Darius - Gilė savaitraštį “SANDARĄ” ir
nas Post No. 271, Amerikos atlieka spaudos darbus ad
Legiono. Jis yra savininka? resu 840 W. 33rd st.
užeigos adresu 5059 S. Wells
Malonu pabrėžti, kad Lith
sf.
uanian Chamber of ComVVilliara A. Popeli — Savi merce šeima auga. Praeitą
ninkas užeigos adresu 4756 savaitę prisiuntė savo apli
S. Western avė.
kaciją A. A. Norkus, sav. re
Anthony Negrecky — Sa storano adr. 750 W. 31st st.
vininkas užeigos adre3U 401 ir Alex Normant, naprapaE. 69th st.
tas, turįs ofisą 3246 S. Hals(• Draugas” Acme telephoto)
Lietuviški l&ikraŠČiah . . . . sted st.
J. P„ V ar kai a.
George valstybėje teismo keliu įkalinti šeši žmonių plakėjai iš Fulton apskrities.
The Cathoic Press Society
Jie iškėlė gubernatoriui E. Talmadge (kairėje) prašymą juos išlaisvinti. Gūbernato- išleidžia dienraštį “DFAUrius pradėjo išklausinėjimus. Jų paleidimui atkakliai priešinasi tos apskrities proku- GĄ” ir atlieka spaudos a&rLIETUVIS DAKTARAS
roro pavaduotojas Dan Duke. Jis priešais gubernatorių mosuodamas kančių šaukia, bus. Redakcija ir spaustuOPTOMETRISTAS
kad jis, gubernatorius, nepaleistų tų piktadarių, kurie vartoja nacių techniką!
vė 2334 S. Oakley avė.
Pritaikina akinius
GUBERNATORIUI RODOMAS RANČIUS

kui karstą. Pasiliko liūdėti
vyras Pranas, du sūnūs: Si
Vincas Kiliotaitis, ilgame monas ir Juozas ir viena se
tis narys Vytauto Kareivių suo Shimkonienė (Pennsyldravgijoe. Guli Sunshine ti> vaaijoj).
Gražios vestuvės. — Lap
goniaėj, kur jo 4nuig>L<akričio 22 d. SS. Petro ir Po
li aplankyti.
vilo parapijos bažnyčioj bu
Mirt
vo vestuvės Virginia Banai
Mirties angelas ii mūs tis su Bruno Cegelis. Virgi
tarpo vėl pasiėmė Marijoną nia yra duktė Jono ir Jessie
Ručinskienę, 67 m. amžiaus. Banaičių, o jaunasis sūnus
Velionė sirgę tiktai apie sa Broniaus ir Rozalijos Gege
vaitę laiko. Mirt lapkričio lių. Šliūbą davė pats klebo
15 d. Palaidota 18 d. 66. nas kan. J. Lipkus. šauni
Petro ir Povflo parapijos vestuvių puota buvo Šv. Jur
karinėse po gedulingų pa gio svetainėje. Vestuvėse da
maldų parapijos bažnyčioje. lyvavo taipgi ir svečių iš
Pamaldas atliko pats klebo Cicero, UI., būtent muz. A.
nas kun. J. Lipkus. Velionė Mondeika su šeima ir dain.
buvo narė Moterų Sąjungos E. Kandrataitė. A. Mondei
42 kp., kurios narės buvo ka yra jaunosios krikšto tė
grabnešėmis; taipgi buvo vas.
narė Mot Rožančiaus Šv. Ilgiausių ir laimingiausių eina į “movies” kelis sykius
dr-jos, kurios narės ėjo pas metų jaunai porelei.
į savaitę, bet laikraščių skai
to labai mažai, 6 knygų ir
žurnalų visli neskaito. / Yra
šeimų, kurios išleidžia 10
savo metinių įplaukų
Ketvirtadienį per iškil niauskas, J. Zuckle. P. Ke- nuoš.
e
mingas šv, Mišias Moterys palienė, J. Zyktus, jo sūnus naudingoms knygoms, žur
tės Sakramentą priėmė Sta Jonas ir J. Apanavičius. Pri nalams ir paskaitoms, ope
nislovas Tūbinis ir Gelia So- zus išdalino komitetas, kurį roms, teatrams ir tik retkar
wrn»ki. Bažnyčioj susirinko sudarė: T. Genytė, M. Apa- čiais nueina į “movies.”
daugelis prietelių ir visi vė ronienė, M. Adamski ir E.
Yra žmonių šeimose, ku
liau pakviesti į priėmimą. Apanavičius. Kaip papras rie randa smagumo “tavern”
Nors buvo užaugintas moti tai, atvyko didelis būrys iš arba karčemoje ir ten palie
nos lenkės, vis save skaito Buffalo.
ka skirtus apšvietai ir pasi
lietuviu. Todėl lietuviai jį
linksminimui pinigus. šios
myli ir palaiko jo biznį.
Gruodžio 18-tą kaimyni rūšies šeimos nariai pre lei
nėje įmrapijoje "Holy Ro- džia daug.
Kadangi praeitos savai sary” atvyks vyskupas J. J.
$24.00 laikraščiams,
tės korespondenciją nespėjo DufPy suteikti Sutvirtinimo
$156 pasilinksminmui
įtalpinti į mums siunčiamą Sakramentą. Penai mūsų par
Paimsim nusistovėjusios
penktadienio numerį pakar rapijos vaikai tuo pačiu lai
tajam, kad kaukių balius ku priims Sutvirtinsią. Jei šeimos biudžetą. Čia rasi
buvo didelis pasisekimas. tarp suaugusių rastųsi dar me, kad per metus išleidžia
Darbavosi sekantieji: tras- nepriėmusių, tegul kreipia ma $24.00 žurnalams, kny
goms ir laikraščiams ir $156
tiaai D. Biekša ir St. Vyš si prie klebono.
pasilinksminimui į metus.
Chicagoje mes turime apie
humm Chantor «f Commeree et Uinois 25,000
lietuvių šeimų. Reiš
(lietuvių Prekybos Balęs)
kia, Chicagoje lietuvių šei
mos knygoms, žurnalams ii
{VMtaMtoe oifurtMdjM vardo 4. P. Varfeala, laikraščiams, lietuvių ir an
vkepirmUaiakas ir sekretorius, daro pn'Tieštmns kiek glų kalbose, turėtų išleisti
vieną kettfrtndteiiį
P. M. per radio sftotį
$600,000 į metus, o, “mo1480 &» U.)
vies,” teatrams, parengi
mams ir šokiams, gi dau
Kolba KVm
ma 10% metinių šeimos
įplaukų. Tas reiškia, kad
ADVOKATAI
P&silisfcsmimieHBi ir
$1300
į
metus
išleidžiama
apšvietei MeMšiam
| “movies,” šokiams, teatiplaską
Whitney E. Tarutis
i rara®, paskaitoms, prenu
II
ADVOKATAS
Praeitose trijose kalbose meratoms, mėnesiniams, saCENTRINIS OFISAS:
aš išdėsčiau, kad lietuvių vaitraščiaras ir dienraščiams
818S SO. HALSTED ST.
šeimos Chicagoje, bendrai laikraščiams.
<lietuvių Auditorijoje)
imant, vŠdKrba $1,800.00 į
VALANDOS: Nuo 1-moi iki J-tos
šitos rūšies išlaidos yra
vai. vak.
metus tr iŠ savo uždarbio
Tel. CALumet 6877
didelis
skirtumas
įvairiose
išleidžia:
184 NO. LA SALLE ST.,
šeimose. Yra šeimų, kurios Room
2014
TeL State 7Sn
25% užmokėjimui už ba
tus arba nuosavo buto užlaiTeL PROapect 8526
kymsL.
daiktų arba maiste.
WHOLESALE
V. W. RUTKAUSKAS
9Š% drabašfcutns visos iri
UQU0R
ADVOKATAS
Ai-..
as« tr kibą vBnoaią, kalki
IŠTAIGA
6158 So. Talman Avė.
ntą, ttntaftą įr bovelninių
Chicago. HL
reikmenų, katp tai: staltte*
sTų, antklodžių, rankiluošRezidencija REPUBLIC 5047
- pagal sutartį
žių. firankų, ir tt.
fiį vakarą gvUdesime ilCHAS. P. KAL
toldas pasftiafcmbriunl, sena
«inntrr»
ADVOKATAS
glam laike pmfetidhMri, laik
BENĄ
I.IETtrVTŲ
raščių tr knygų pirkimui.
Kasdien vai. TO iki R
a.
ssma
"**"<**
Treč.
tr»Penk. 10 iki 8
Sulig apskaičiavimo tų,
MUTUAL
UQUOS
OO.
kuris veda rekordus išlaidų
17OT R Ral«tc4 At
6322 S. Westem Avė.
Šeimos pragyvenimui, su
tw ro n, įtvaro eote
Telefonas PROSPECT 1012
randama, kad tam išleidžia

Sunkiai serga

NIAGARA FAILS, NEW YORK

LM

lt

< L'

giausia užeigose, praleidžia
ma $3,900,000.
Chicagiečiai lietuviai už
laiko tris dienraščius, jų už
laikymui didžiausia dalį
įplaukų sumoka už skelbi
mus vietos biznieriai ir pro
fesionalai.
Malonu pabrėžti, kad Chi
cago lietuviai užlaiko ir re
mia šešis lietuviškus choru?,
neskaitant 12 parapijinių ir
daugelio mažesnių .
Pasilinksminimo ir apšvietos srityje mūsų senoji karta
yra pašlijus į vieną pusę, o
ypač į pasilinksminimo pu
sę. Daugiausiai pasilinksmi
nimui laiko praleidžiama už
eigose. .

atsako mingai už
prieinamą kainą.

komanderis Dariaus-Girėno
posto No. 271, Amerikos Le
giono, savo kalboje susirin
kimo Prekybos Buto spalio 1
d. šių metų, pranešė, Kad
vien Chicago mieste yra
8,900 užeigų, arba “ta
verns,” kurie sumoka mies
tui po $800 už leidimus į me
tus. Vien lietuviškų uže gų
priskaitoma 2,800 ir jie su
moka miestui taksais $2,210,
000.
Tas reiškia, kad viena
trečdalis visų užeigų, arba
“ taverna, ” Chicagoje yra
lietuvių rankose, nors lietu
viai gyventojai sudaro tik
vieną trisdešimtspenktą dalį*
Chicago miesto gyventojų.

CONRAD

JOS F. BUDRIK

Fotografas

KRAUTUVĖJE

Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis
užlai
domis ir Hollywood
šviesomis.
Darbas
Ga rantuotas.

3241 So. Halsled St.
Telefonas:

420 W. 63rd Street
Tek: Biznio - ENGIeuood 5883
Rez.: - ENGlewood 5840

LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
A A KTT1 RT A A

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
Telefonas;

CIOero

427®

DR. F. G. WINSKONAS
PHYSICIAN AND SUKOEON

2158 West Cermak Rd.

O. D.

AKIS IŠTIRINEJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofi»5 randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 Vai. kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

137 No. Marion Street
Oak Park, Illinois
(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 806.

Būkite malonūs
SAVO AKIMS!
Tik vteaa pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jaa. leladaml
įgekaamlnuoti Jaa modernlSklauala
metodą, kurta rcgUimo mokalaa
gali aut pikti
SS METAI PATYRIMO
artriukime akintu, kurie padalina
via* aklu {tempimu.

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.
OPTOM ETRI ŠTAI

1801 So. Ashland Avenue

Kampaa lS-toa
Telefonai CANAL 0523 — Chicago
OFISO VALANDOS
Kasdien ».OO a. m. iki 3.80 p. m.
Treč. ir Be»t: 8:80 a- m. iki
V:B8 p. m.

Ofiso teL CANal 2345
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį,
i

Res.: 7004 So. Fairfield Avė.
Res.: Tel.: HEMlock 3150

Tas. YARda 8SM

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.
Telefofnas: HEMlock 6849

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.

AMERIKOS LIETUVIAI DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAf Telefonas CANai 4796

DR. i. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAIS IR OHIRUROA8

feL OANal 6188

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI'

2201 West Cermak Rd.
Valandos: 1—3 nopiM ir 7—8 v
REZTDF.NC1J A:

Vai.: 2—4 ir 7-6 vak.
Ketvirtad. ir Nedfliomia susitarus

6631 S. Callfornla Avė.

2423 W. Marąuette Road

Ofiso tel.: VIRglnia 0088
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

OR. STRIKO
PHYSIOIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Noe 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak
Nedaliomis pagal sutartį.
Office teL YARda 4787
Ramu 8*1. PROspeot 1930
Tei. YARda 5981.
Res.: KENvreod 6107

OR. A. 1 BERTASH
gydytojau dk chirurgas
*•" •»! nuo I—-8: ano 6:89—6:88

756 West 35th Street

Telefonas REPublic 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenne
Ofiso vai.: 1-3 ir 8-8:30 P. M..
Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 v. popiet,
Trečiadieniais pagal sutartį.
TaL OANal 0S57
Rea. tel.: PROepeet 86F>

DR. F. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Realdmrtja: 8808 Ba. Artealan Ar
VALANDOS- U e. irto iki » ome-

8 Iki

9 vai vakaia

YARDS 3088
DAKTARAI
Telefonas: YARda 3146

Dr.V.A.ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

3343 So. Halsted Street
madieniais tik vakare nuo 7 iki 9.
Šeštadieniais: 11-12, 2-4, ri 7-9.
Šventadieniais 11-12

Tel. CAN ai 5969

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nno 7 BH 8:80 v. vakarab
ANTRAS OFISAS

2017 S. Western Avė.
TeL Ganai 7171

Nuo 8 ryto fld 5 po piet kasdien

OflM TeL:

DR. RACKUS
GYDYTOJAS IR 0HTBURGA6

1853 Weat S5th Street
LIGONIUS PRUHAi
Kasdien ano 2:08 iki 8:60

vaL

Trečiad. lr Sekmad. tik susitartus.

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 iki S! Vak. 7 iki »
Nedėliomis pagal mitart)

Rea. 6968 Ba Talman Ava
Rea. TaL GROvehill 0617
Offtoa M. HEMlock 4048

DEL RADIO PATAISYMO
PAŠAUKITE:

3147 S. Halsted St, Chicago Valandos: 11-12; vakarais 7-9. Pir

Chicagoje 2800
Išvada ta, kad lietuviai už
lietuviškų užeigų
eigų savininkai aprūpina
Mr. Anthony H. Kasper, svaiginančiais gėrimais ir
kitataučius, nes vieni lieti-

DR. SOMA SODEIKA,

Calumet 4591

DR. PETER j. BARTKUS

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.

(2-troe Inbes)
Tek lODemy 28M
OMca<o, HL
OFISO VALANDO8:
1913 So. Halsted St.
Ofisas viri Boehm’s Drug store Nno 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki t
vai. popirt ir nno 7 iki 8:30 vai. vak.
drįso vALAMJOS: 2-4 ir 7-9
Bekmad. nno 16 iki 12 vai. ryta.
ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEley 0434.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TeL Cicero 1484

OR. MAURICE KAHN

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.

Kamp. 15tos gat. Ir 49th CL

TaL TARda 0094
Res. TeL KENvrood 4800
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki • vak. VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 lr 7-8 v. rak
ir pagal sutartį.
Res. 1625 So. 50th Avenue Nedaliomis nno 10 iki 12 vai. dienų
Tel. Cicero 1484
TELEFONAI:

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nno 1—8 ir ano 7—B vakare
Taipgi paęul ■ntarM
Ofiso telefonas PROspect 8737
Namų telefonas VDLgmls 2421

Office: HEMlock 5524
EMERGENCY: rali MIDwny 0001
Res.: HEMlock 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:

Nuo 1 iki 3 tr nuo 6 Ud 8 vaL vak.

2408 We«t 63rd Rtrtet

/■

DR

Penktadienis, lapkr. 28, 1941
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Panašius laiškus beskelb
ijų siunčiami laiškai pasiek- UŽSIĖMĖ SUKTYBĖMIS ruošė, ne vienas jų pasitar kų nereikėtų skelbti, galima
navo
Lietuvos
atstatymui,
nurodyti
“
Amerikos
Lietu

dami galime atstumti nuo
! tų gimines Amerikoje, to
todėl
smerkti
visus
žydus
vio
”
lapkričio
15
dienos
nu
lietuvių ir tuos žydus, ku
dėl stengiasi nieko blogo ne
už bolševizmo padarytą Lie meryje paskelbtą laišką. Rei rie rėmė ir dar šiandien te
rašyti apie naujuosius oku
tuvai skriaudą yra ne tik ketų suprasti kad ano laiš beremia Lietuvos atstaty
pantus, ir atvirkščiai, juos
nesąmonė, bet ir pylimas ko rašytojas ne tikrą lie mą. Lietuvių tauta dar nė
II. LENKŲ, UKRAINIEČIŲ, užvardintas: “Kaunas, a ci- dažniausiai giria kaip išva
vandens ant naciško malū tuvišką dvasią reiškia, bet ra tiek žemai puolusi, kad
ŽYDŲ, RUSŲ IR
dade campo de batallia.” Jis duotojus ir šalia bolševikų
no.
yra suklaidintas naciškos išskėstom rankom priimtų
KITŲ SPAUDA
parašytas Franchini Netto, baisiausiai peikia žydus. Tie !
kuris 1937 metais lankėsi dalykai patinka naujiems oLietuviai per šimtus me propagandos, kurią pats ir nacišką rasizmo teoriją, ar
Lenkai jau siunčia
Nepriklausomoje Lietuvoje. kupantams, panašiai kaip
tų gerai sugyveno su žydais, perduoda. To laiško dvasia ba bolševistinę santvarką.
drabužius į Sov. Rusiją
Straipsnis paįvairintas 5 bolševikams patikdavo kai
sugyveno jie ir nepriklau lietuviams taip pat yra sve
“Nowy Swiat” lapkričio nuotraukomis iš Lietuvos koks lietuvis jų vadus ant
somoje Lietuvoje, ir, tikėki tima, kaip svetima lietu
Juo žmogus apie save ma
21 dienos laidoje praneša, gyvenimo: Kauno vaizdų, juoko saule pavadindavo.
me, gerai sugyvens, kai Lie
viams yra nacizmas ir bol žiau mąsto, tuo jis yra lai
kad pagaliau, lapkričio 15 Vytauto Did. Muziejumi, Už Kaip jau visiems yra ži
tuva vėl bus išvaduota iš
mingesnis.
d. iš New Yorko išsiųstas sienių Reikalų -Ministerijos noma, nacionalsocializmas
nacizmo vergijos ir stos į ševizmas.
pirmas transportas naujų rūmais, tipingu Lietuvos yra paskelbęs mirtiną kovą
nepriklausomų tautų tarpą,
drabužių į Sovietų Rusiją kryžiumi ir lietuvaite tau žydams, ir ne tik žydams,
žinome, kad ne vienas žy
lenkų “pabėgėliams.” Viso tiškuose rūbuose.
bet ir visoms kitoms tau
das panašiai laukia Nepri
pasiųsta dvi ir pusė tonos
toms,
kurios,
anot
jų,
yra
že

klausomos Lietuvos atstaty
Straipsnyje patiekiama is(5,184 svarai).
mesnės
už
vokišką
“
ponų
mo, kaip to laukiame mes,
... -, ,
, , . . torinių žinių iš Lietuvos ko- ,
Lenkijos-Lietuvos santykiai'
rasę”, o žydai tai patys že
There is No ertra charge for Vitamln A in
("Draugas'' Acme telephoto) lietuviai. Kaip mes lietuvius
Smith Brothers Cough Drops. These delicious
“Nowy Swiat” lapkr. 12 i ų .
y
’
P
miausi. Naciams lietuvių
bolševikus
laikome
mūsų
drops štili cost only 5 f. (Black or Menthol)
Justain
Butman
iš
Mount
♦u™
v
ir
spaudos
uždraudimo
\
_____
xii
_
*
d. tilpo adv. K. Jurgėlos!
Smith Bros. Cough Drops are the
tauta taip pat yra tik že Etna, Iowa, areštuotas. Jis tautos išgamomis, taip žy
straipsnis apie lenkų-lietu laikotarpio. Aprašyta nuo ma “trąšų tauta.”
only drops containing VITAMIN A
dai laiko išgamomis savo
siuntinėjo
laiškus
vyrams
traukose
patiekiami
vaizdai
Vitam
i n A (Carotene) raises the resistance of
vių santykius.
mucous membranes of nose and throat to
Kadangi Lietuva dabar y- pasisakydamas, kad esąs tautos bolševikus.
ir
plačiau
aprašyta
vėliavos
cold infections, when lack of resist
Labai ilgam straipsnyje
Kaipo pavyzdį, kokių laiš
ance is due to Vitamin A dehciency.
ra nacių okupuota, tai ta jauna daili mergina, norinti
nuleidimo
iškilmės
Karo
Mu

autorius nušviečia tuos san
žydų neapykantos propagan gauti vyrą. Ir tuo būdu vi
tykius ir nurodo, kad dabar ziejaus sode.
da varoma ir Lietuvoje. Vi liojęs iš lengvatikių kava
būtų laikas išnagrinėti juos
Tai tikrai gražus ir dė
są žmonių neapykantą dėl lierių pinigus.
ir prašalinti nesusipratimus. kingas brazilo žurnalisto
Lietuvos nelaimių naciai
Jis primeta lenkams infor gestas Lietuvos atžvilgiu
stengiasi suversti žydams, o na, todėl ir ta teorija pasi
macijos šališkumą apie Lie patiekiant skaitytojams taip į
tuo tarpu juk visas pasau tvirtina. Čia net pasitaiko
tuvą — jie per savo spaudą skaitlingų žinių ir gražių
lis žino, kad šalia bolševikų ir tokių lietuvių “bolševi
ir žinių agentūras stengiasi, vaizdų iš Lietuvos gyveniVirš 100,000 Lietuvių Chicagoj ir Apylinkėj Rengiasi
didžiausi Lietuvos nelaimių kų,” kurie po kelis nuosa
kaip seniau taip ir dabar,; mo.
kaltininkai yra vokiečiai, vus namus turi ir savo au
Pirkti Visokių Prekių Kalėdų Šventėms!
i prikišti lietuviams provokišPastebėtina, kad minimo nes ne kas kitas Lietuvą už tomobiliais važinėja, bet ar
kumą.
straipsnio autorius 1938 me- rašė bolševikams, kaip tik bent vienas protingas žmo
KAM TAS JŲ BIZNIS TEKS — KITATAUČIAMS BIZNIERIAMS AR JUMS?
“Mes siekiame Lietuvos i tais su savo draugu Lyder naciai, su jų sutikimu Lie gus gali už tai kaltinti vi
nepriklausomybės, niekuo-' Sagen išleido gražią Vytimi tuva ir buvo bolševikų oku sus Amerikos lietuvius ar
(ATSAKYMAS Į TAI PRIKLAUSO NUO JŪSŲ)
met neišsižadėsime Vilniaus J papuoštą, knygą 223 pusi. puota.
ba lietuvių tautą.
ir, jei oficiali Lenkija pri- storumo apie Lietuvą. KnyLietuvos žydų tarpe buvo
Didmiesčio viduryje tūkstančiai žmonių jau dabar grūdasi po krautu
Yra žinoma, kad bolševiz
pažins tuos siekius teisin ga pavadinta: ' “Lithuania,
ir
gabių
diplomatų,
advoka

mas lengviau plinta tarp
ves pirkdami visokias prekes kasdien. Nežiūrint to, kad dauguma įvairių pre
gais, neturėsime ginčų — Ouro Septentrional.” (Lie
tų, gydytojų, nemažai žydų
miesto
gyventojų
negu
tarp
būsime sąjungininkais ir bi tuva, šiaurės Auksas).
kių parduodama ten žymiai didesnėmis kainomis (iš priežasties didelių tokių
kaimiečių. Veik visi Lietu stojo petys į petį su lietu
čiuliais, kaip senovėje, tik
krautuvių užlaikymo išlaidų) negu pas jumis — didžiausios minios ten grūdasi
vos žydai ir sudarė miesto viais nepriklausomybės kabe unijos, kuri pas lietuvius IV. AMERIKOS
gyventojus, todėl nieko nė
ir PERKA! Kame tai priežastis? Atsakymą į tai galima žodžiu išreikšti —
nėra populiari. Dabar lenkų- LIETUVIŲ SPAUDA
ra stebėtino, kad jų tarpe
GARSINIMAS!
lietuvių bičiulystė prie kryž- Laiškai iš vokiečių
buvo daugiau bolševikų ne
kelio. Mes ieškome tikrų bi okupuotosios Lietuvos
gu tarp lietuvių. Jeigu bol
čiulių. Ar lenkai panorės lai
GARSINIMAS biznį augina — jį platina — ir tai yra SVARBIAUSIAS
Daugelis Amerikos lietu ševikų yra Lietuvos žydų
mėti sau bičiulius į šiaurę
BIZNIO ĮRANKIS. Visi Pasekmingi Biznieriai Tam Pritaria!
nuo Lenkijos?” — baigia vių gauna laiškų iš vokie tarpe, tai jų taip pat ne
čių okupuotosios Lietuvos, trūksta ir tarp lietuvių, bet
klausimu adv. K. Jurgėla.
Iki šiol į šį įdomų straips kuriuose pagrįstai nusiskun smerkti už tai visus žydus
nį atsiliepimo nepastebėta. džiama bolševikų okupacija arba lietuvius būtų didžiau
ir baisiais pergyvenimais. sia nesąmonė. Tarp Ameri
Jūs, lietuviai biznieriai, galite taip pat naudotis
III. BRAZILIJOS SPAUDA Veik kiekviename laiške y- kos lietuvių bolševikų nuo
didesnio biznio pasekmėmis. Garsinkite savo biznį,
ra žinių apie vieną ar kitą šimtis yra žymiai didesnis
Lietuva — Šiaurės auksas
savo krautuvę, ir savo parduodamas prekes. Atmin
kite, kad tik Garsinimo Būdu patrauksite didesnį skai
“Revista da Semana”, lei- išvežtąjį, kuriuos prašo gel negu tarp Lietuvos lietuvių,
čių pirkėjų. Lietuviai mėgsta pirkti pas lietuvius, bet
džiamas Sao Paulo mieste,1 bėti. Kadangi vienas kitas nors Amerikoje gyvenimo
juos reikia patraukti. Jūsų biznio skelbimas patrauks
kur esama stambios lietu- laiškas jau buvo paskelb- standartas yra aukštesnis
lietuvius ne tik iš Jūsų apylinkės, bet ir iš tolimesnių
vių kolonijos, Nr. 39 š. m. tas Amerikos lietuvių laik- ir žmonės ekonomiškai gemiestų ir miestelių.
rugsėjo mėn. 27 d. pašven- raščiuose, tai dėl jų tenka riau gyvena negu LietuvoThe Christmas seal of New
Zealand.
DIENRAŠTIS
DRAUGAS”
tė visą puslapį iliustruoto padaryti ir kelias pastabas, je. Mat, Amerikos lietuviai
priedo Lietuvai. Straipsnis
Laiškų rašytojai nori. kad daugiausia miestuose gyveVisų lietuvių yra gerai žinomas ir tūkstančių atydžiai
skaitomas.
•»

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS ŽINIOS

(Redaguojamas Liet. Gen. Konsulato, New York)

NO! NO!

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS BIZNIERIAMS:

' Buy ChrlRtmai Reala”-

/ NEID YOUR RUP!

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

/
• i'f

Pirkėjų!
Ar kenčiate niežiejimą,
nudegimą, arba odos ligą?
TTekentėkitl Žemo per SO
metę gelbėjo žmonėms. Paialina ecsema, ižbėrlmna,
spuogus ir kitokius odos
negalavimus.
Pirk Žemo
Šiandien 1 Visuose aptieko■e. S6c. 60c. 11.00.

M
g

NELAUKITE ILGIAU, BET —
GARSINKITES DABAR! —
LAIKAS TIKRAI BRANGUS!!

žemo

FOA

PIRKIT APSAUGOS BONUS
keliu padedama nacijai gin vių parduoda taip paf ir 50
centų, $1 ir $5 ženklus. Vi
kluotis.
K. — Kokių denominaci sų denominacijų Ženklus
jų Apsaugos Taupumo žen galima įsigyti paštuose.
klai parduodami krautuvėap 9
A. — šis būdas yra pirk
A. — Krautuvėse dau Pastaba. Įgyti Apsau
ti Apsaugos Taupumo Bo
gos Bonus ir Ženklus kreip
nus ir Ženklus — prieina giausia parduodami 10c. ir kitės į artimiausį paštą,
25 centų Ženklai, kad tuo
mus kuone kiekvienam vy tceliu gauti ko didžiausią banką, arba taupumo ir sko
rui ir vaikui. Net 10 centų skaičių rėmėjų, dalyvaujan linimo sąjungą: arba rašy
vertės Ženklo įsigijimas su čių Apsaugos Taupumo kite U. S. iždininkui, Wakelia pasifenkinmo, kad tuo Programoje. Daug krautu shingfon, D. C.

K. — Koks paprastas ir
patenkinąs mums visiems
prieinamas būdas reikšti sa
vo dėkingumą, kad esame
amerikiečiai?

SKINI

I n R I T AT I o NI S

Taking your giri to the
moviea?

VVflTCH OUT!
Watch out that your breath does net
offend .. . you yourself probebly don’t
ltnow whether lt’s offensive or othervrlse.
If you want*to make a hlt wlth your
giri frlend, there's a way to make your
breath more agreeable. And lt’s easy.
Slmply rinse the mouth wlth Listerine
Antiseptic before you start out. Listerine
halts food fermentation ln the mouth,
the usual eause of breath odors accordIng to some authorltlea. then overcomes the odors fermentation produces.
Lambert Pharmacal CoM St. Loult. Mo.

"DRAUGO” Skelbimų Skyrius dabar yra pilnai prisirengęs Jums patar
nauti — su garsinimo patarimais — medžiaga — ir 1.1. Garsinimas “Drauge”
(prilyginant prie kitų garsinimo būdų) brangiai nekainuoja. Pabandykite ir
pamatysite dėl savęs kokius rezultatus “Draugas” Jums atsieks! Dėl tolimes
nių informacijų, pašaukite telefonu: CANaI 8010 ar 8011. Arba rašykite ar as
meniškai atsilankykite į mūsų raštinę.

"DRAUGAS"
Chicago, Illinois

2334 So. Oakley Avė.

Buloru Any Data (įsa
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Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
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Laikas sudaryti Lietuvos vyriausybę
Ligšiol vis dar nesusidaro vyriausioji Lietuvių Tau
tos Taryba, kuri vadovautų visam sąjūdžiui dėl lais
vos ir nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymo.
Dėl to jau darosi neramu ir, pagaliau, keista.
Visos kitos pavergtosios tautos turi tarybas, vyriau- sybes, bet mūsų tauta, beveik vienintelė, nei vieno nei
kito neturi. Kodėl tokia išimtis?
Visos kitos tautos rengiasi ateičiai, turi savo atsto
vus t arp tauting^S’'instancijose, kurios planuoja Euro
pos ateitį, daro sutartis, tariasi dėl sienų nustatymo
etc., mūsų tauta savo tokių atstovų neturi, nes nėra
kas juos renka ir siunčia.
Kai kurios tautos, išgavusios savo preliminarinėms
vyriausybėms pripažinimą Londone ir Vašingtone, pa
jėgė suorganizuoti kariuomenes ir kariauja drauge
su santarvininkais prieš tautų pavergėjus, mes gi iš
viso neturime vyriausybės, kuri rūpintųsi sau išgauti
pripažinimą ir darytų tolimesnius žingsnius.
Tiesa, turima Lietuvos vyriausybės likučių. Patsai
prezidentas A. Smetona gyvena mūsų tarpe. Yra mi
nisteris prie Jungtinių Valstybių ir konsulai ir gar
bės konsulai. Tai labai gerai. Dar geriau, kad tos li
kusios instancijos turi pripažinimą, kad iš užšaldytų
Lietuvos kapitalų Amerikoj turi išlaikymą. Geras ir
stiprus pagrindas. Bet šiandien tų pagrindų neužtenka.
Ant tų pagrindų reikia statyti visą Lietuvos vyriau
sybę. Gerai, kad yra prezidentas, bet prie jo reikia ta
rybos arba mažo parlamento, taip pat vyriausybės iš
veiklių ir sumanių žmonių. Tai reiktų sudaryti tuojau.
Toliau laukti, reikštų rizikuoti.
Keliamas balsas, kad netrukus reikia sušaukei vi
suotiną Amerikos Lietuvių Seimą, šis sumanymas yra
geras ir svarstytinas. Gal jis sustiprintų mūsų vienin
gumą, sustiprintų Amerikos Lietuvių Tarybą. Bet to
kiam seimui sušaukti išleistos lėšos neapsimokėtų, jei
jis būtų šaukiamas pirmiau, negu susidarys Lietuvos
valdžia su prezidentu, taryba ir vyriausybe. Amerikos
lietuvių seimas Lietuvai valdžios nesudarys. Jis, susi
dedąs daugumoj iš šio krašto piliečių, ir tokios teisės
neturi. Neturi ir pretenzijų prie to.
Visiems, berods, turi būti aišku, kad Lietuvos val
džia su galimais esamomis sąlygomis aparatais turi su
sidaryti išimtinai iš Lietuvos piliečių. Dėl to tuo tarpu
skubesnis ir realesnis yra reikalas sušaukti Lietuvos
piliečių suvažiavimą, kuris užgirių sudarytąjį valdžios
aparatą, o jei jis nebūt dar sudarytas, tame suvažia
vime susidarytų.
Tai atlikus, būt galima galvoti ir apie visuotiną Amerikos Lietuvių Seimą, kuris galėtų pagyvinti Ame
rikos Lietuvių Tarybą ir per ją duoti tikrai nuoširdžią
ir gausią, kaip moralinę, taip ir medžiaginę paramą
preliminarinei Lietuvos valdžiai.
Mes aiškiai jaučiame, kad Amerikos lietuvių visuo
menė norėtų daugiau padirbėti ir net būti duosnesne
sąjūdžiui atstatyti Lietuvos Nepriklausomybę. Ir, ne
abejojame, taip būtų jei matytų viršūnių aiškesnį pla
ną ir jei būtų sudaryta tiems planams vykdyti stipri
vadovybė, kuri turėtų mūsų visuomenės daugumos pa- •
sitikėjimą.
Ui nesu si organizavimą ir neveiklumą yra atsakingi
ne tik prezidentas Smetona, Lietuvos pasiuntiniai ir kon
sulai, bet visi Lietuvos pabėgėliai, turėję ryšių su Lie
tuvos visuomene ir, pagaliau, visi paskiausiai iš Lie

tuvos išvykę Lietuvos giU<&iait dabar gyvenu ar tai

Jungtinėse Amerikos Valstybėse, ar Pietų Amerikoj,
ar Didžiojoj Britanijoj ar Kanadoj. Jie šiandien turi
kalbėti ir už tuos, kurių veikimas yra suvaržytas. Jei
jie to nedaro, neša skaudžią atsakomybę prieš visą
lietuvių tautą ir nepriklausomos Lietuvos ateitį stato
į didelį pavojų.
Mes laukiame iš Lietuvos piliečių, gyvenančių lais
vuose kraštuose, iniciatyvos, plano ir veiklos, bet dar
labiau to laukia diktatorių pavergtieji ir persekioja
mieji mūsų broliai užjūryje.
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(“Draugas” 1916 m. lap
kričio 28 d.)
Ilgas kanas.... Rusų prof.
Miguliun viename laikrašty
Retas sukaktuvininkas
išvedžioja, kad bus labai il
Jo Eminencija kardinolas William O’Connell, Bos gas karas. Prof. Miguliun
tono arkivyskupas, yra retas sukaktuvininkas. Kuni tiki, kad pergalė bus sąjun
gu įšventintas prieš 57 metus, vyskupu prieš 41 me gininkų pusėje, bet jai la
tus, Bostono arkivyskupu prieš 34 metus ir kardinolu bai daug kaštuos. Iki šiol
30 metų.
to karo iaurus skynė vomeGarbingasis Sukaktuvininkas yra gimęs 1859 metais čiai, bet dabar jų žvaigždė
gruodžio 8 d., Lowell, Mass. Savo ganytojiškame laiš ima gęsti.
ke apie Dievo Motinos Nekalto Prasidėjimo šventę,
tarp kitko, Jo Eminencija rašo:
Negauna tarnaičių... Ame
“Dievo Apvaizdos parėdymu, aš 82 metai atgal,
kaip tik šios šventės dienoj, pradėjau gyventi. Vos rikonai skundžiasi, kad ne
savo kūdikiško protelio sąvoka pradėjau tai supras gauna tarnaičių. Sumažėji
ti, dievobaiminga mano motina jau mane įsąmony- mas emigracijos — svar
jo, kad esu ypatingu būdu pašvęstas Nekaltai Pra biausia priežastis stokos
dėtosios Marijos globai. Tą globą aš jutau per išti darbininkų. Tarnaitėms dasą ilgą mano gyvenimą. Iš Dievo valios ir parėdy bar mokama beveik du kar
mo, jau nuo pat jaunystės man teko susidurti su to tu brangiau negu mokėjo
kiomis gyvenimo sunkenybėmis, asmeninėmis ir vie prieš karą.
šomis, kad nieku būdu nebūčiau jų nugalėjęs, jei
nebūčiau visiškai pasitikėjęs mano dangiškosios GloKuri tamsiausia valstybė.
botojos pagalba. Tas mano pasitikėjimas augo su Tamsiausia valstybė Euro
metais, taip kad Marija, Kristaus Motina, įrodė esanti poj yra, turbūt, Rusija. Ru
galinga mano Užtarėja danguje.
sijoje iš 1,000 gyventojų 600
“Su giliausiu jai dėkingumu už visas man išpra nemoka skaityti. Švedijoje
šytas malones ir suteiktąją pagalbą, aš iš naujo jai gi iš 1,000 gyventojų tik 2
pareiškiu tikro sūnaus meilę ir atsidavimą. Ir aš nemoka skaityti, Danijoje
prašau kiekvieną iš jūsų, mano mylimi Kristuje vai — 4, Šveicarijoje — 6, Vo
keliai, afmifiti7mane savo hfaldose ir šv. Komunijoje kietijoje — 6, Prancūzijoje
gruodžio 8 d., kad aš per tą trumpą laiką, kurs man — 74, Japonijoje — 156.
dar bus leistas gyventi, užsitarnaučiau būti vertas •
ir tolesnės jos globos ir galingo užtarymo pas Die
Nėra profesorių... Dauge
višką jos Sūnų. Ir iš mano pusės, pasižadu už jus liuose Rusi j os aukštose mo
melstis, kad ir jūs kaip ir aš, galėtumėt patirti, ko kyklose stinga profesorių.
kia geradarė ir prietelė yra mūsų Nuolatinės Pagal Kai kuriose mokyklose jau
bos Motina.”
nuo rudens neskaitomos par
Už J. Em. kardinolą O’Connell yra tik vienas senes kaitos. Rusija labai susirū
nis kardinolas, būtent J. Em. kardinolas Gennaro Gra pinusi kur gaus reikiamą
nito Pignatelli di Belmonte, kuris gyvena Vatikane ir skaičių mokytojų.
yra sulaukęs 92 m. amžiaus.
Reikia pasakyti, kad, nežiūrint vis dėlto gilios se
Į New Yorką atgabeno du
natvės, kardinolas O’Connell yra dar labai veiklus, la milijonus kurkinų... šiemet
bai akylai seka šių dienų Amerikos ir viso pasaulio prieš “Thanksgiving Day” į
religinį, kultūrinį ir net politinį gyvenimą ir gyvai New Yorką iš Texas atga
reaguoja į įvairius įvykius, darydamas gerai apgalvo benta du milijonai kurkinų.
tus ir tikrai išmintingus pareiškimus.
Svaras kurkinų bus parduo
damas po 45 centus. Pernai
svaras tekaštavo tik 32 cen
tu.
Reikalingas atsargumas
•
Dabar daug yra rašoma ir kalbama, kad su Hitleriu
Blaivininkai veikia... Pra
negalima turėti jokių Reikalų, jokio biznio. Ir teisin ėjusį sekmadienį Blaivinin
gai. Jis moka sudaryti sutartis, iškilmingai jas pasira kų Sąjungos Chicagoje tu
šyti, bet netrukus jas sulaužo.
rėjo savo susirinkimą, ka
Bet ir Stalinas yra toks pat sutarčių laužytojas. Su riame aptarta svarbūs mū
juo irgi pavojinga vesti bet kokį biznį.
sų tautiečių blaivinimo rei
Visai teisingai rašo žurnalas “America”, kad “yra kalai.
nepaprastai didelis skirtumas gelbėti Rusijos žmonėms
ir gelbėti vagims ir žmogžudžiams, kurie sudaro komu
nistų partiją, dabar valdančią Rusiją.”
Toliau tas žurnalas sako “geriausia pagalba, kokią
galėtume suteikti Rusijos žmonėms, būtų padėti jiems
tų tironų nusikratyti.”
Bet to, deja, tuo tarpu padaryti negalima. Esąs fak
tas, kad dabar yra daromas biznis su žmogum, kuris
yra sulaužęs ne tik daugybę sutarčių, bet visas ir žmo
nių ir Dievo teises.
Žurnalas pataria apsisaugoti. Amerikiečių teikiama
pagalba galinti atsisukti net prieš pačias Jungtines
Amerikos Valstybes. Esą labai svarbu taip susitvar
kyti, kad Stalinas negalėtų atsukti savo militariškų jė
gų prieš Ameriką, jei, atsitikime, jis, Stalinas, ir vėl
pasibučiuotų su Hitleriu. Atsargumas ir apsisaugoji
mas esąs būtinas.
Tiesa, kad kilusi darbininkų nesantaika su darbda
viais buvo priežastimi sutrukdymo krašto apsigynimo
stiprinimo darbų, tačiau šeši milijonai vyrų ir moterų
nuolat dirba vadinamoj apsigynimo pramonėj ir ne
pilnai vienas nuošimtis ten dirbančiųjų testreikavo.
Dėl to ir Prezidentui Rooseveltui nėra prasmės imtis
griežtu gricmcniji įstatymu kUiu drausti streikus.

Po svietą pasidairius
Bešviesdamas lietuviškus
balšavikus ir berodydamas
jiems kelią į Stalino viečnastį, praleidau nieko nepadė
jęs ant savo delno iš tįlpupusio Brooklyn’o “tautie
čių” gazietoj K. Jurgelionio
rašto apie lajerius.
K. Jurgelionis iš profesi
jos advokatas (ar buvęs
juo) yra mažas SLA brolis,
nesenai atstatytas iš “Tėvy
nės” redaktoriaus vietos
už tai, kad nerašė taip, kaip
patys didieji SLA broliai no
rėjo, “V..” gazietoj išnevožijo lajerių profesiją ir ištlumočijo, kad toji profesija
yra raten biznis. Jis figeriuoja, kad mes galime vi
sokiuose savo triubeliuose
be lajerių apseiti.
Galime, tai galime, ale ne
visi, kaip aš figeriuoju. Dėl
manęs galėtų ne tik lajerių,
ale ir sūdžių nebūti. Bet
ar visi tokie žmonės? K.
Jurgelionis sako, kad jei su
sipyko su kaimynu ir jei
pyktis neatleidžia, tai savęs
apgynimui turite lietuvišku
būdu persiristi, arba “baraca,” kaip Lietuvoj būda
vo, sueiti, ir tegul būna to
viršus, kuris bus ant vir
šaus.
Papūsk zuikiui į nosę,
broli Jurgelioni, už tokią
rodą visokiems triubeliams
spręsti! Tam aš duosiu priklodą. Štai, mano kaimy
nas yra didelis triubelmekeris. Su visais jis nesugyve
na, su visais jis pykstasi ir
nesykį už padarytas šuny
bes kaimynai jį buvo pas
sūdžią nutempę. Ten su ad
vokato pagelba pavyko kai
mynams jis suraityti ir džėlon pasodinti. Bet tegul
kuris kaimynų būt pamėgi
nęs lietuvišku paritimu, ar
ba “baraca” susiėmimu,
keisą laimėti. Triubelmekeris vyras šešių pėdų. Automobiliaus pasturgalis pa
kelti jam vienos baikės.
Manau, kad ir pats K. Jur

gelionis, nors yra diktas vy
ras, suėjęs su tuo mūtų kai
mynu “baraca” už sekundės
gulėtų apačioj. Taigi, valug
K. Jurgelionio fiziniai silp
nesnis žmogus visuomet gu
lės apačioj stipresnio ir jo
keisas visuomet bus pralai
mėtas. Kokia būtų tada
teisybė?
Baigdamas savo tlumočijimą apie raten advokatų
biznį K. Jurgelionis pataria
tėvams neleisti savo vaikų
mokytis advokatūros.

>

*

Čia aš noriu padaryti pa
taisą.
Jaunieji, nesimoky
kite advokatūros, ir tėvai
nespendykite tam pinigų,
kurie mislijate išėję advoka
to mokslus užsidėti KojolųBingolų biznį, arba išeiti į
farmą arkliukų kiaulių šer
ti, arba arkliukų gazietą t
rašyti ir, pagalios, už nelegalės teisių operacijas būti
išmestu iš Bar Asosieišin,
Tokiems lajerio biznis yra
tikrai raten. Bet kurie mis
lijate būti tikri lajeriai, ei
kite, mokykitės, ba žmogų?
toks sutvėrimas, kad be la
jerio negali gyventi. Jų rei
X
kia ir reikės.

Spicpirvirvio Dumkos
Stalininkų organe Brooklyne Bimba spalių 26 dieną,
1939 metais rašė: “Anti-fašizmo Šukiai nebegali būfi
darbininkų klasei vyriau
sias kelrodis kaip pirmiau.”
(Mat, Stalinas su Hitleriu
tada pasibučiavo).
O dabar Bimba ir drau
gai net sukaitę kviečia visus
lietuvius į “priešfašieinį”
frontą!
Bimbalai, vai bimbalai!
Virbickas virbina hitleri
nę uodegą Lietuvoje. Kasžin, ar neįkiš ir neužšaldys
demokratinėje eketėje kaip
tos pasakos lapė?

4

Savęs gerbimas yra visų
dorybių šaltinis.

ARBITRAŽO BOARDAS
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("Draugus”

Acme

telephoto.

Prez. Roosevelto paskirtas iš trijų arbitražo boardas, kuriam pavesta spręsti anglia
kasių nesusipratimus su plieno kompanijų kasyklų vadovybėmis. Iš kairės pusės: B.
F. Fairless, U. S. Steelman, boardo pirmininkas; ir J. L. Lewie, United Mine
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Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė
(Tęsinys,
Alia, Tu žinai, kaip Tave myliu. Bet gal niekada
taip giliai to nepergyvenau, kaip šiandien.
Aš Tave
taip myliu, kaip tik galima mylėti; viską atiduoti, ir vis
ką paimti.
Tavo Otmaras.

IR KARVE PANORO PAŽIŪRĖT! | VEIDRODI
Kodėl bolševizmas įsigalėjo Rusijoje. Šaltkalvis vadovauja bolše
viku armijai. 99 nuoš. rūsy darbininku skurdžiau gyvena už skur
džiausius Amerikos žmones, - pareiškė komunistu laikraščio re
daktorius Ingersol. {vykis su Jonuku ir Maryte.

Omupaui

1.

6.

LIŪDI ŽEME

MANO KRAŠTAS

rodį, pamačiusi veidrody ki- paimta iš nacių prekinio laivo 0denwald Atlantike.

Mano krašte šviesus mė
nulis,
Mintys ten skraido aukso
sparnais.
Mano tėvynėj lygūs lau
keliai,
Ten visos naktys gausios
sapnais.

Pažvelgiau į dangų — šyp
so jis gražiai,
Pažvelgiau į žemę — ji
visa žalia....
Žydrioje padangėj sprog
sta šoviniai,
Liūdi mūsų žemė baimės
kupina.

K. Baras.

Šiandien tarp vokiečių ir tą karvę ir panoro pasiba- r6 smarkiausią, propagandą
Sovietų Rusijos eina žūtbū-' dyti ... Ir iš veidiodžio be *r meškeriojo žmones,
Vasario 11 d. tinęs kovos, kurios pareika-, liko tik skeveldros. Ne tik Bolševikai prie Samaros
lauja nepaprastai daug au- karvės, bet ir žmonės nai- sutraukė 70 tūkstančių kaBibliotekoje aš dirbu vadinamąjį kultūros švietimo
kų ir kraujo.
■ kino geriausius daiktus, plo reivių armiją, kuriai vadodarbą.
1 Kiekviena žinute apie vo- . gė iš dvarų turtus. Praėjo vavo vienas šaltakalvis ir
— Aleksandra Lvovna, jūs turite surengti parodą kiečius ir rusus mus ypač kiek laiko, žmonės įsitikino, per savo žioplumą paskanligi 8 dienos kovo mėnesio tema: moteris, — įsakė man ; dabar domina ir žmones kad plėšikavimai ne tik nė dino kelius tūkstančius bolbibliotekos vedėjas. — Pirmiausia, jūs turite išstatyti ' smalsiai jas gaudo.
kiek nepaged o nei laibi- ševikų karių Samaros upėbibliotekoje, duosiu dar nurodymų, sutvarkyti atskirus
Kartą čeko važiuoti ir ilge ini.ko, nei ūkininko gyve- je. 0 vis dėl to žymiai ma
skyrius, antra, jūs turite paruošti plakatams tekstus. liau šnektelėti su Steponu n-nio, o tik kasdien vis di- žesnė čekų
kariuomenė
Mūsų menininkė nupieš juos.
Petravičiumi, kuris Lietu- dėsnis skurdas beldės i jo įstengė savo rankose išlaiPo keleto valandų jis man davė temas: rusų moters 1 voj valdininkavo, o dabar u nis. Taigi, galiu pasaky- kyti Samaros miestą keistorija; kaimo moteris, proletarė, ir tt. ir paskutinė: j Amerikoje dirba geležies lie- t; kad daugeli rusų sužavė- liūs mėnesius. Mat, čekų
jyklos fabrike.
St. Petrą- j-» bolševikų mestas šūkis kariuomenei vadovavo paateities moteris.
Vadinasi, tyrę ir užgrūdinti kovose
— Ką turėčiau kpie ateities moterį parašyti? — pa- I vičiui ilgesnį laiką teko gy- grobk, piešk!
venti Rusijoj ir jis turėjo buvo mušama į žemiausius pulkininkai ir kariuomenė,
klausiau.
I progos ne tik pažinti rusus, jausmus.
— Ar aš žinau? — buvo atsakymas, — iš kur aš bet ypač bolševikų valdy
3. Miestas, kurio visos
turiu žinoti, kokia bus ateities moteris? Tai turite jūs mo metodus ir jų santvar- 2. Kubiševas (Samara)
tvoros sukūrentos
žinoti, kaip kultūros darbininkė!
ką. Jam taip pat teko gy- kurį čekų kariuomenė
į
Kubiševe (Samaroj), kur
— Gerai, aš pamėginsiu mesti žvilgsnį ateitin! -- venti Kubiševe (Samaroj), išlaikė savo rankose
i dabar apsigyveno bolševikų
asiliepiau patenkinta. — Bet man rodos, kad padalini kur dabar reziduoja bolševi- aštuonerius mėnesius
>' vyriausybė, visos tvoros su
mas, kurį man davėte, nėra visai geras. Kaip turėtų kų vyriausybė.
Didžiojo karo metu dau- kūrentos ir net mediniai na
pavyzdžiui . . .
gelis čekų kariuomenės pui- mėliai. Kai bolševikai įžen— Ak, drauge Rachmanova, — pertraukė jis mane. 1. Rusas taurios
kų perėjo į rusų pusę ir ko- gė į gyvenimą savo netvarširdies žmogus
— Jūs turite viską suprasti, bet nieko neklausti.
vojo prieš vokiečius. 1919 ka, daugelio maisto dalykų
— Jus ilgėliau gyvenote metais čekų kariuomenės ėmė stokoti ir žmonės greVasario 12 d. Rusijoje, pažįstate rusus, daliniai pačių rusų ginklus tomis stovėjo prie krautuŠiandien nuėjau į biblioteką pasikalbėti su meninin sakykite kokios jie yra nuo atasuko prieš raudonuosius vių. Ateidavo iš vakaro
ke dėl parodos plakatų. Ji yra dar visai jaunutė mer taikos ir kokios širdies, — bolševikus, kuriems gerokai septintą, valandą, stodavo į
gaitė, duktė vieno generolo, kurį raudonieji nušovė. Ji paklausiau St. Petravičiaus, išpėrė kailį. Čekų kariu- eiles ir laukdavo rytą aš— Jei jau rusas tavim■ menė, kurioj nemaža buvo tuntą valandą atidarant
gyvena dideliausiam neturte ir vaikščioja skaruliais apsikarščiusi. Jos sijonas iš miltų maišo, iš po jo,- jai pasitikės — jis atiduos pas- įr lietuvių savanorių, kurie krautuvės. O žiemą šalčiai
lenkiantis, matyti kareiviškos apatinės kelnės. Kur ga kutinius marškinius. Dau- narsiai kovės irgi su bolše- nepaprastai smarkūs ir dilėdama ji stengiasi būti su apsiaustu, nes tai yra vienin giausia pasitiki kitataučiais,' vkaig. 1919 m. čekų kariuo- deli. Žmonės susiburia į
bet daug laiko praeina kol menė užėmė Kubiševą (Sa- krūvą, atneša iš tvorų lentelis jos pakenčiamas rūbas.
įsigiji pus rusą pasitikę ji-, marą) kur dabar persikėlė tas, iš jų sudeda laužą, paMes atsisėdome prie lango, netoli didelės spintos, ir mą. Jei jau kartą įgijai— bolševikų vyriausybė iš Ma- dega ir kūrena, o aplinkui
pradėjome aptarti mūsų reikalą.
būsi geriausias draugas.
skvos, ir iš miestą čekų ka- žmonės šildosi. - Bet ant
— Ak, Aleksandra Lvovna, sunkiausia yra šita
— Jei rusas tokios gra ruomenė išlaikė savo ranko- kiekvieno besišildančio nuateities moteris, — pradėjo ji. — Įstaigos viršininkas jau žios širdies, kodėl gi bolše se aštuonerius mėnesius ir garos sužymėtos kreida skai
sugrąžino man šešius paveikslus, nieks jam neįtinka. Aš vizmas apsuko jo galvą.
leido susitverti rusų seimo1 tlinės: 1, 2, 3, 70, ICO ir tt.
nutapiau gražią, švarią ir patraukiančią moterį, papras
— Čia yra daug priežas- kariuomenei. Bet iš to nieko ir tt.
Mat, ant kiekvieno
tai apsitaisiusią, su žvilgsniu, įbestu į tolį. Viršininkas čių. Ruso charakteryje yra.neįšėjo, nes rusus buvo ap- žmogaus nugaros būdavo
tūžo. Jis sakė:
daug priešingybių, kurias ėmęs netvarkingumas ir ne- sužymėtos skaitlinės, kad
— Ateities moteris neturi būti linksma, o kas svar puikiai mokėjo bolševikų veiklumas, o bolševikai va- rytą žinotų kuris už kurio
biausia, kad joje nematoma klasių kovos.
Kaip, ap agitatoriai panaudoti. Bol
skritai, jūs įsivaizduojate ateities moterį? — Aš jam at ševikai metė šūkį: grobk,
KARO TROFEJA
sakiau :
piešk! O, be to, buvo paža
— Būtybę, kurioje jungtūsi laisvas žmoniškumas ir dėtas žemėje rojus. Žemės
moteriškumas. — Po velnių su Jūsų moteriškumu, — su rojus yra toks viliojąs daik
riko jis ant manęs, gal vaikų ir šeimynos dar reikėtų! tas, kad žmogus net neten
Nauja moteris turi kurti valstybę, taip lygiai, kaip vyras. ka ne tik savo širdies, bet ir
proto. O kai jau kartą pa
Supratai ?
tekai
į viliotojų spąstus —
Taigi, prašau, ką aš turiu daryti. Aš paišysiu mo
terį, kuri turi išrodyti, kad ji ir valstybę kuria, ir klasių jau nebeištruksi, nes tave
kovą supranta, kad ji yra ateities moteris ... Na, o Jūs, apsiaus slaptosios policijos
agentai.
ką parašysite apie naują moterį.
Kai bolševikai metė šūkį:
— Aš manau, kad nebus taip sunku, visa reikia
krūvon sujungti, kas charakterizuotų tokią moterį, kuri piešk, daugelis rusų ir plėšė
turtuolių ir dvarininkų lo- Į
nėra jokia moteris.
Vieną kartą važiuo
— Jei jūs mūsų viršininkui taip pasakytumėte, jus bius.
ju pro ruso ūkininko sody
iš piktumo suėstų! Aš šiandien vėl jo klausiau, kaip šią
bą, gi žiūriu prie gryčios
moterį turiu nupaišyti. Jis man atsakė:
kieme stovi didžiulis veid
— Nupaišykite ją tokią, kad, tik pažvelgus į jos I rodis. Ūkininko klausiu: ko
veidą, būtų matyti, kad yra visai išsivadavusi nuo virtu ! dėl gi neneši veidrodžio Į vi
dų. Jis trumpai man paaiš
vės puodų. — Aš neišsilaikiau ir atsakiau:
— Taip, reikia veide pažymėti, kad ji nuo namų sriu kino: “netelpa gryčioj, rei
bos išvaduota, ir turime gėrėtis tąja, kurią matome kėtų kirsti lubas, mat perbendroje valgomoje salėje gyvuliškom akim besižval- didelis mano troboj. Čia ne
toli yra dvaras, visi žmonės
gančią!
Viršininkas sakęs, jog mano sprendimai buržuaziš- iš to dvaro ėmė visokius
daiktus ir aš paėmiau veid-j
ki, ir kad jis pavartosiąs prieš mane represijas.
rodį.“ Po kiek laiko vėl va
Pakalbėję valandėlę, išsiskyrėme, nepriėję jokių žiuoju pro minimo ūkinin-!
konkrečių rezultatų. Man ir pačiai labai įdomu, kokiu ko sodybą, gi žiūriu veidro
būdu, būdamos buržuazinių įsitikinimų, sukursime atei dis jau sudaužytas. Man pa
ties moterį . . .
rūpo sužinoti kas gi įvyko
su didžiuliu veidrodžiu. Ūki
Vasario 13 d. ninkas man nusiskundė, kad
("Draugai" Acme teiephoto)
Šiandien man grąžino plakatą “rusų bajorės,“ pa karvė veidrodį sudaužė. Mai Vokietijos nacių vėliava iškabinta karo laivyno sektyti, karvė pažvelgė į veid-1 retoriaus ofise Washingtone. Tai karo trofėja. Vėliava
ties liaudies Švietimo viršininko buvo užrašyta:
jUu*

NUOTAIKOS

2.

l LIETUS
I Per visą dieną, čielą dieną
Nors ir šiltas buvo lietus,
Lietus plaka menką na
Nors telijo visai tik trum
melį.
pai,
Per čielą dieną, pilką die
Bet sušlapino tavo spar
ną
nus
Prie lango pirkutėj sėdi
Ir išvargęs ant žemės kri
senelė.
tai.
,

DRUGELIS

8.

3.

rDIENOS

RUDENS KVAPSNIS

Blankios dienos,
giedrios,

dienos

Jau rudeniu pakvipo ža
Plaukia kalnai debesų bal
lias lapas —
ti.
Taip greitai vėl tu išskri
Laisvos skraido vandenais
dai!
žuvėdros,
Kai su tavim išskrido ro
O, žmogau, tu savo naštą
žės kvapas,
vis velki!
Dėl to ir vėjas verkia taip
liūdnai.
9.
4.
NEGRĮŠ

Nutilki, vėjau, nebeverki,
Kas eina vieškeliu, tas at
gal negrįš.
Keleivis tolių šauksmą
vien tegirdi,
Ir toliuose jam rytmetys
prašvis.

ŽVAIGŽDES
Lyg klajokliai margieji
drugeliai,
Tarsi krentančios žėrin
čios žvaigždės.
Mes keliaujam po platų
pasaulį
Amžių vilties žiedais ap
sikaišę.
10.

5.
MCSŲ PALMES

Ir mūsų Lietuvoje auga
palmės,
Dangus ten išdažytas mė
lynai.
Žvėrys ir paukščiai ran
da paunksmę,
Kur dangų siekią eglynai
ir pušynai.
turi stoti į eilę prie krautu
vės.
Taip buvo Sovietų
Rusijoj 1921—1922 metais,
bet negeresnis vaizdas da
bar. Juk nesenai grįžęs iš
Sovietų Rusijos komunistų
laikraščio P. M., išeinančio
New Yorke, redaktorius R.
Ingersol parašė, kad Sovie
tų Rusijoj 99^> rusų gyven
tojų gyvena skurdžiau už
skurdžiausius AmeriRos žmo
nes.
Sovietų Rusijos dar

MEILE
Iš meilės gimėme, į meilę
vėl sugrįšime,
Nes meilė nepažįsta laiko
nei ribos.
Nes meilė yra ir už mirtį
stipresnė —
Už ją nėra galingesnės
jėgos.
Julius Baniulis
bininkas, kuris į mėnesį už
dirba 200 rublių, minta tik
juoda duona ir kopūstais,
teturi tik vieną eilę rūbų ir
gyvena viename kambary
susigrūdę šeši ar penki.

Mes manom, kad nė vienas
Amerikos komunistas neno
rėtų gyventi tokiose sąly
gose, tik nuostabu, kad dar
ir šiandien jie giria bolševi
kų santvarką.
(Nukelta į 7 pusi.)

Kaip Bolševikai Valdė Lietuvą ?
Jei norite žinoti, kaip bolševikai valdė Lietuvą
per ištisus metus, skaitykite tik ką iš spaudos išėju
sią knygą —
t

>

iolševizmo Siaubas Lietuvoje"

Kurią parašė bolševizmo teroro ištremtasis,
K. BARAS
Šioji knyga atskleidžia via*is bolševikų paslaptis, jų
valdymo metodus ir nepaprastus žiaurumus.

“BOL6EVIZMO SIAUBAS LIETUVOJE”
Turi 64-ius puslapius.................... Kainuoja tik

35c

50 ekzemploriai kainuoja tik ... ,............... dUO

100 ekzempliorių kainuoja tik ...............

Cfl

$20.00

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

Knygos užsakinius siųskite į:

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

*

DRAUGAS

O4AIRIB0IRO

40 VALANDŲ PAMALDOS
CHICAGOS ARKIVYSKUPIJOJ 1941-1942 m.

Lietuvių bažnyčiose ir ko ros Vartų parapijos bažny
plyčiose 40 valandų pamal čioje, West Side.
dos įvyk3 (prasidės) tomis I Gegužės 17 d. — Visų
dienomis:
Šventųjų parap. bažnyčioje,
Lapkričio 30 d. — Šv. Ka Roselande.
zimiero parap. bažnyčioje,
Rugpiūčio 30 d. — Švč.
Chicago Heights.
P. Marijos Nekalto Prasi
cus su Olga Žigulis; James, Gruodžio 7 d. — Šv. Anta dėjimo bažnyčioje, Brigh
Atkosh su Eleanor Aires ir no parap. bažnyčioj, Cicero. ton Park.
Gruodžio 14 d. — Šv. Jur
Rengia Šv. Pranciškaus He,en Rusbys
gio parap. bažnyčioje, Brid i Rugsėjo 6 d. — Marian
dr-ja šį sekmadienį, lapkr.
Hills seminarijoje,
Hins
Priimtuvės buvo Ywanow geporte.
30, parapijos salėje. Pusė
Gruodžio
21 d. — Šv. dale.
pelno skiriama parapijai salėje. Dalyvavo kun. J. J.
Rugsėjo 13 d. — ŠŠ. Pet
Visus nuoširdžiai kviečia at-, Naudžius, majoras F. Mi- Kazimiero Seserų motiniš
silankyti
gas, komisionierius Alį Vi kuose namuose, Marąuette ro ir Povilo parap. bažny
čioje, VVest Pullman.
niek, svečiai iš Gary ir Chi Park.
Kalėdojimas
Rugsėjo 27 d. — Šv. Bal
cago. Sveikiname jaunave
Vasario 15 d. — Dievo tramiejaus parap. bažnyčio
Prasidėjo šią sayaitę. Ku džius ir linkime geriausios
Apvaizdos parap. bažnyčio je, VVaukegan.
nigas lankosi su palaimini kloties.
je, 18-oji kolonija.
Spalio 11 d. — Šv. Juo
mu ir surašo parapi jonus. Choro šokių vakaras
Kovo 1 d. — Švč. P. Mari zapo parap. bažnyčioje, So.
Visi nuoširdžiai prašomi bū
Pavyko. “Prize waltz” lai jos Mč. Carmei bažnyčioj, Chicago.
ti namie paskirtą vakarą.
Melrose Park.
Kunigui labai malonu sutik mėjo Bernard Ulis, lietuvis
Lapkričio 8 d. — Šv. Kry
iš Chicago, ir Christine Bud-' Kovo 8 d. — Šv. Mykolo
ėti visus parapijonus.
ris. “Prize polka” laimėjo parap. bažnyčioje, No. Side. žiaus ligoninėje Marąuette
Park.
Danusų šv. Mišios
kareivis Al. Kalakauskas iš
Kovo 15 d. — Švč. P. Ma
Buvo su egzekvijomis pra-< Fort Custer, Mich., ir Elea- rijos Gimimo bažnyčioje,
Lapkričio 22 d. — šv.
Kryžiaus parap. bažnyčio
eitą šeštadienį už sielas jų nor Ference iš Harboro. Marąuetče Park
tėvų, Pranciškaus ir Barbo- “Prize jitterbug” laimėjo
Balandžio 19 d. — Auš je, Town of Lake.
ros Ulvidų ir Pranciškaus ir Jos. Greičiūnas ir Bernice
Marcijonos Danusų ir už vi-1 Klavis, harboriečiai. Atsi- dr. P. Vileišiu lankėsi pas 1
Jaunas lietuvis są giminę. Labai skaitlin- * lankymo prizas teko Irene kun. K. Bičkauską.
gai jų draugai dalyvavo šv. Miller iš Hammondo.
Jūrininkas Clarence Kla unijos vadas
Mišiose. Po visam visi buvo
Iš Gary buvo Ona McKe. vis, 4015 Ivy, dalyvavo pa
užkviesti į namus pusry nas ir Theodora Sanders, rapijos vakarienėje ir taip
Tarpe unijos vadų Chica
čiams. Atsilankė ir kun. K. abi iš Berwyn III., taipgi iš gi choro šokiuose. Grįžo į goje šiandie yra jaunas lie
Bičkauskas ir kun. J. J. Nau Chicago Zita Kasper.
San Diego, Calif., kur trum tuvis, Antanas Laurinaitis
džius. Iš Chicago buvo DaJurgis Dubickas, darbštus pu laiku, baigęs tarnauti pa (Lorent), kuris šiomis die
nuso sesuo, W. Elzbergie- šokių pirmininkas nuošir skirtą laiką bus paskirtas nomis darbuojasi suorgani
nė, jo pusbrolio žmona, A. džiai dėkoja visiems komi į laivą U. S. S. Oklahoma. zuoti visus lietuvius dirban
Mosteikienė ir jo teta — teto nariams, darbininkams,
Petkai, 3611 Ivy gatvė, čius prie Marshall Field
M. Juodienė; Danusienės se atsilankusiems ir biznie Padėkonės Dienoje, pietuo- j Kompanijos į Amerikos Dar
suo Ona Sudaikienė, pusse riams — rėmėjams už pri se turėjo sekančius svečius: bo Federaciją (American
serės S. Balnonienė ir F. sidėjimą prie sėkmingo šo kun. J. J. Naudžių, Pr. Pet- Į Federation of Labor).
Vasiliauskienė. Giriame Da- kių vakaro.
kų, iš Chicago Žilius, J. Ži
Vedęs ir tėva3 dviejų vai
nusus už tokį gražų atmi
liūtę ir Stasius.
kų, jis gyvena antrašu 1424
nimą savo tėvelių ir už ma “Draugo” atstovas
Kita parapijos vakarienė So. Avers Avė. Jis pareiškė:
lonų priėmimą tų, kurie sy
Mūsų tarpe yra jaunas, įvyks vasario 1 dieną.
“Kiekvieno darbininko
kiu su jais meldėsi.
parapijinės mokyklos moki
Vyčių “semi-formal” šo darbas turi būti apsaugotas.
nys ir mišių tarnautojas kiai bus vasario 14 dieną,
Šliūbas
Amerikos Darbo Federacija
Antanas Giraitis, 3718 Gr. Valentin’s Day.
Motiejus visuomet rūpinasi, kad dar
šeštadienį buvo Karolio Blvd., kurs čia labai gražiai
bas darbininkui būtų pilnai
Biliūnas iš Gary su Justina “Draugą” atstovauja prieROMA. lapkričio 27 d. — užtikrintas.
Meškauskaite iš Harboro. žiūroj kun j j. Naudžiaus. Italijos karo vadovybė, jog
“Marshall Field Kompani
Pabroliais ir pamergėmis
Jisai turi pilną mūsų pa- Razegh apylinkėje sunaikin
buvo: Frank Biliūnas su ramą ir mes norime praneš ta dvi anglų tankų brigadas joje yra netoli penkiasde
Helen Kysta; Walter Mas- ti, kad galite juo pasitikėti ir kitos esančios apsuptos. šimts lietuvių darbininkų,
Tuo pačiu italai užginčija kurie rūpinasi turėti uniją.”
ir pinigus jam mokėti be jog Tobruko
kariuomenė
Lietuviai Marshall Field
baimės. Nežiūrint kad jisai prasilaužusi pro ašies ka
Civil Defense
Kompanijoje turi gerus dar
toks jaunas, yra “Draiugo” riuomenę.
Hera Is a fact seldom recogbus ir jie turėtų pasirūpinti,
įgaliotas atstovas ir klebo
nized; tuberculoais has always
been a deadlier
“Komunizmas iš žmogaus kad tie darbai būtų apsau
nijos labai rekomenduoja
enemy than
mas ir remiamas. Mes visi, atima laisvę, šitą dvasinį goti per American Federa
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tos sveikatos.
campaign—a campaigd that la

"Bunco party”

today a
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jūrininkas iš Lietuvos, sv

diag

rYOU GIRLS WH0 SUFFER^
■

Distress From MONTHLY

.

FEMALE VVEAKNESS
AND NEED TO BUILD UP
RED BLOOD!
V
TAKE HEED lf you have all or
any one ot these symptoms: do
you suffer headache, eramps, backache, nervousness, weakness,
cranklness. distress of "lrregularltles,” perlods of the blues. a bloated
feellng-due to functional monthly
disturbances?
Then start at once — tiy Lydia
Pinkham’s Compound Tablets
(wlth added lron). Pinkham’s
Tablets are famous for rellevlng
monthly paln and distress. Thou
sands of glrls and women report

■

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

remarkable beneflts! Taken regularly-thev help build up resistance
ar ainst such annoylng symptoms.
Lydia Pinkham’a Compound
Tableta are also cspecially helpful
in building up red blood and thus
aid ln promotlng more strength
and energy. Follow label direc
tions. WORTH TRYINOI
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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

TURTAS VIRS .. $6,500.000

M

APART APSAUGOS, TURIME

A.

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigiį
MES MOKAME
ANT PADĖTŲ PINIGŲ

JONAS KAMARAUSKAS
Mirč lapkr. 25 d., 1941 in..
11:55 vai. ryte, sulaukęs pu
sės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
Panevėžio apskr., Velikių pa
rapijos, Kuodžiu kaimo.
Paliko dideliame nulifldlme:
moterį Onų (po tėvais Kairiūtė); dukterj Genovaitę: sūnų
Henrikų: brolj Jurgį; pussese
rę Rozaliją, Kardinskienę ir
jos šeimų; pusbrolį Petrų Ka
marauskų ir jo šeimų: Avogerį Mykalojų Kairi ir jo šeimą
(Edwardsburg. Mich.); ir daug
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.
Lietuvoje paliko seserį Apo
lonijų Baltaduonienę ir jos šei
mų: 2 pusseseres — Oną La
banauskaitę ir Domicėlę Kra
sauskienę ir kitas gimines.
Kūnas pašarvotas namuose:
3415 So. Leavitt St.
Laidotuvės jvyks šeštadienj.
lapkr. 29 d. Iš namų 10 vai
ryto bus atlydėtas Į St. Maurtce parap. bažnyčių, 36th St.
ir So. Hoyne Avė., kurioje )vyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų. Po pamaldų bus
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:—

Moteris,

000

ATSARGOS FONDĄ VIRŠ................. 3>OOU,UUU

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

LOAN ASSOCIATION ofCfcicago
JUSTIN MACKILVVICn, Prez.

4192 Archer Avenue
VIRginia 2/4/

■ABT, OTD. LAIDOTUVIŲ DZUKTOBIAI

KELNER - PRUZIN
tforlaiulM Patentavlm— — Moteris patarnauja

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

Duktė,

Sūnus, Brolis, Pusseserė, Pus
brolis, švogeris ir Giminės.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save'

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

MENIŠKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

\
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MirC lapkr. 2G d.. 1941 m..
10:40 vai. vak., sulaukęs pusės
amžiaus.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
Tauragės apskr.. Laukuvos pa
rapijos, Tregių kaimo.
Amerikoje išgyveno 2 8 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
moteri Valerių (po tėvais Bntkevičikė); 5 dukteres — Va
lerių Lewandowski. žentų Jo
nų. Wandų Katauskas. žentų
Juozapų. Florenee. Lorraine ir
Eleanor; 2 anūkus; 4 pusbro
lius — Vilimų ir Kazimierų
Rupslauskus. Antanų Buteli
nių (Kenosha, Wisc.) ir An
tanų Bntchnių (Hart. Mieli.)
ir jų Seimas: 3 pusseseres —
Kazimierų Shimkienę.
Kazi
miera Jonikienę ir Juzefų Purvineekienę ir jų šeimas; dėdę
Antanų Serapinų Ir Švogerį
Aleksandrą Butkevicz ir jų
šeimas ir daug kitų giminių,
draugų ir pažįstamu; o Lietu
voje paliko brolj ir 3 seseris.
Kūnas pašarvotas namuose:
4557 S. Hermitage Avė. Lai
dotuvės jvyks pirmad., gruod.
1 d. Iš namų 8:30 vai. ryto
bus atlydėtas j šv. Kryžiaus
par. bažnyčia, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Sv. Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai kviečiame visu
gimines, draugus ir pažįstamus
da’vvnnti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Dukterys.
Žentai. Anūkai. Pusbroliai, Dė<16. PiussuserBs, švogeris ir
Giminės.
Laid. direktorius: John F.
Eudeikis, tel. Yards 1741.

PAMINKLAI

'•ST”

Venetian Monument Co.

527 N. Western Avė. Tel. See. 6103

PASKUTINIS

PAGERBIMAS
'A

JOHN F. EUDEIKIS

Laidetimu Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Nakt|

Juo žmogus tuštesnis, tuo
jis labiau trokšta garbės ir
stropiau ja rūpinasi.
Rožė turi erškėčius, dei
mantas — kliūtis. Geriau
sias žmogus taipgi turi silp
nybes.

46UO<n SOUTH HKKMll’AUL AVEME

Tel- YARDS 1741-1
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. UAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio lr šeštadienio rytais,
iš Stoties WHIP (1520), su P. šaltlmieru.

KOPLYČIOS DYKAI I
[VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street

Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai: YARda 1419

L J. ZOLP
1646 VVest 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARds 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avė.
Tel. LAFayette 3572

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

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

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

Penktadienis, lapkr. 28, 1941

DRAUGAS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

WAIT

UNT1L SATURDAY

Katalikiškos spaudos platinimas nesustos!
Brighton Parko kolonija turi būti
pavyzdžiu kitoms kolonijoms.

7

ybės santvarką viską paė
mė į savo rankas, o darbi
ninkams numetė tik obuolio
lupenas, nugraužas.

CLASSIFIED
NAMAI — FARMOS

Į

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI
HEI.P VV’A.NTED — VYRAI

Brighton Park. — Nors tos ir pasaulio įvykius tinmisijų laikas Nekalto Prasi- karnų žinių mums neteiks,
dėjimo Panelės Šv. bažny- kaip tik katalikiškoji spaučioje baigias, bet katalikiš- da.
Katalikiškoje spaudokos spaudos platinimo dar je ne vien žinios paduo^abas ' nesibaigs.
Ką padės mos, bet ir straipsniai apie
misijos, jei nevykdysime gy- dalykus, kuriuos mes, kataveniman savo pasiryžimų? lkai, būtinai turim žinoti.
O mūsų pasiryžimas turi Mūsų spaudoje aiškinami ir
būti — semti dvasios mais- tikėjimo dalykai, vyskupų
tą iš nesuteršto šaltinio.
laiškai, Šv Tėvo pareiškiMayor Edward J. Kelly’* benevolent attitude it ttruck after
..
i ,. .
mai ir tt.
Saturday—at kit teasing ezprettion in the picture prove*. The bąli
Skaitymas
ir platinimas
it emblematic of the City Prep championthip which will be deternrined
katališkos spaudos tebūna Jeigu žmogus skaito saSaturday afternoon in Soldier Field when the Public and Catholic
high tchool championthip elevent meet in Chicago’t Own Xmat
mūsrų pasiryžimu. Tik tru- vo tikėjimą svarbiu dalyku,
Benefit football game. On the Mayor’t left it Father P. S. Conaty
and on the right it A. H. PritzlafF, athletic directori of Catholic and
pūtį daugiau reikia mums nemažesnės svarbos reikalu
Publir high tchooit, reipectively. Tbe bąli will be won by one of
pasidarbuoti, o pastatysi- jam turi būti ir savo na
thete two organization* Saturday. The game annually provides
warm clothing for underprivileged children and Barnet Hodet, tecme savo spaudos reikalus muose turėti tą šaltinį, į
retary of Chicago’* Own Xma* Benefit, i* looking forward to teeing
the grand totai of cbildren taken care of through tha medium ai
pirmoje vietoje. Yra žmo- kurį įsigilindamas daugiau
thete annual benefit*. run well over 600.000.
nių, kurie lanko bažnyčią, galėsi pažinti tikėjimo reieina prie Sakramentų, re kalus.
salė, prie 23-čios lr bake St. “medine”, tai ir įteiktas pui
mia parapiją ir kitus nau Oa pat ant vietos, šiame Diena — ateinantis sekma kus medžio (occasional) sta
dingus darbus atlieka, bet mieste, yra spausdinamas ir dienis, lapkr. 30 d.
las ir miegamajam kamba
menkai dėmesio kreipia į ka leidžiamas katalikiškas dien
Kiekvienas daug laimės, riui (cricket rocker) kėdė.
talikų spaudą. Taip daryda- į raštis “Draugas, kuris per jei tikiėtus pirks iš anksto, Sudėta daug ir kitokių do
mi tik dalinai pildo katali-1 visus laikus ištikimai tar- nes prie durų reikės bran vanų. Linkime P. B. Cicieko žmogaus užduotį. Nes navo mūsų
parapijoms, giau mokėti. Iš anksto ti- nams
sveikatos sulaukti
Šioje gadynėje, be visų kitų, draugijoms, - vienuolynams.;“^ par5iduoda 'p0 "25" daug jubiliejų.
Rap.
priedermių, mūsų priedermė Taigi ir žmoniitanas reidunJ kajna bu3 30c
yra skaityti ir platinti savo kalauja, kad mes, kaipo naReng?jai praneša kad at.
spaudą.
stengta-į siĮanbusiej. tikrai bus šaulikišką spaudą, laikraščius mėmės tą laikraštį platinti, j n.&. prįįmtį Laukiama ir
ir knygas, ’ semsiibe gryno skaityti ir remti. Neperde- > chicagiečių
XX
(Atkelta iš 5 pusi.)
mū-; •*«-pasakęs, kad šiandie!
maisto, kuris susti
—----sų dvasią, sužadins ' kilnes-’ Skaitymas katalikiško lhiki
Ir kiekvienas rusas šian
nius jausmus meilėje Dievo, raščio yra taip reikalingas, Daminoin <5 mpfll
dien norėtų žmoniškesnio
kaip klausymas pamokslo..rOfllinejO J ITieiŲ
molėje artimo.
gyvenimo, nes jam iki gyvo
‘
Katalikiška
šeima
be
katalikaulo įgriso tvorų degini
Šiandien yra daug rašo
kiško
laikraščio
yra
panaši
ma ir spausdinama, bet ne
Tovvn of Lake. — Lapkr. mas ir vaikščiojimas su krei
į
vystančią
gėlę,
reikalau

visi tie rastai mums, kata
23 d. būrys artimų draugių duota nugara, kurioj sužy-1
jančia
gaivinančios
rasos.
likams, tinka skaityti. Vie
susirinko į P. B. Cicienų na- mėtos skaltl™s, kad jis Ši
ni tų raštų yra nukreipti Toji šeimos rasa yra kata- mus. 4945 So. Halsted St., notų' kurio) viet03 reikia at'
laikraštis
ir, jeigu
prieš mūsų tikėjimą, kiti Lkiškas
,
,
.
,
krautuvės, Tai
r
ir Cicienams padarė sur-, sistoti prie
prieš mūsų tautą ir brangi,!?“ į*.’'.?“,!’! .1* .7"
prise” Tą dieną jie minėjo' tik smulkm™a palyginus su
tėvynę Lietuvą. Tad tie raš kad kuogreičiausiai atsiras
tuo kaip rusas kenčia bolše
5 metų vedybų sukaktį.
tai, kurie kovoja prieš mūsų tų. Laikas ir pinigas šiam
Po vakarienės A. Snars vikiškos vergijos priespau
brangiausius idealus, nėra reikalui praleistas daugiau
kienė pasveikinus jubiliatus dą nes jis neturi nei sąži-^
duos
dvasios
peno,
negu
jif
verti skaityti. Atsiminki
nės, nei proto, nei asmens |
ir
vakarą
vesti
pakvietė
žy

yra
vertas.
me, kad juos rašo ir spaus
mią Tovvn4 of Lake veikėją iaisvės. Rusas visai tapo
Kun.
A.
Briška.
dina priešai mūsų tikėjimo
M. Sudeikienę. Sveikinimus apiplėštas.
ir tautos.
žmonišką santvarką te
ir linkėjimus sudėjo: A. KilŠiandie gyvename tokioje
mitzs, Mondzejauskų šeima, gali duoti tik krikščionybė
gadynėje, kad daug dalykų
E. Gedvilienė, O. Raimovi- ir kilni demokratija. Man
žaibo greitumu mainosi.
čienė, B. Kalvaitis, V. Jan čia prisimena vienas vaiz
delis. Motina duoda Jonukui
Apie viaa tą reikalinga
Mėginkite savo laimę ir čiauskaitė, M. Petkūnienė,
mums žinoti ir tas žinias ga remkite Bendradarbių veik- A. Malinauskienė ir 0. Kal- obuolį ir sako:
lime semti tik iš nesuteršto ) lą atvykdami į melrosepar- vaitienė. Ant galo padėkos — Pasidalink šį obuolį su
baltinio.
Jokis kitas Laik- ! kiečių ruošiamą “bunco”. žodį tarė Cicienai. Kadangi Maryte krikščioniškai.
— Ką reiškia pasidalinti
raštis apie katalikišką, vie-| žaidimo vieta — Vaičiulio tokia sukaktis vadinama
krikščioniškai, — paklausia
Jonukas motinos.
— Nugi, sau pasilik ma
“THAT LITTLE GAME” fBtw-a»ncartooBC^ir.Tr-By B. Link
žesnę dalį, o Marytei duok
didesnę, paaiškino motina.
— Tegul Marytė dalina
šį obuolį krikščioniškai, —
pasakęs šiuos žodžius Jonu
kas įbruko obuolį Marytei į
rankas.
Bolševikų vadai, komunis
tų partija, bolševikų valst-

’ICE KOLITE MEN" (ledo Iš vežio
to jai) reikalingi. Patyrę tame dar
be
pageidaujami. Darbai
pietinėje
dalyje miesto. Nuolatini darbai. At
sišaukite po 6-tos vai. vak.
H. DANU A SON
5210 Wtaitworth Avė.

“UORE MAKERS” — PATYRŲ
VYK.AI
Tuojaus priimsime prie darbo. Dar
bai pngeiduujaml. Kreipkitės prie:

.ADV ANCE ALI MINI M CASTINGS
CORPORATION
2742 W. Sttth Place, Cliletų-o

WQIK 5TtDIOl
Street

"CABINET MAKER" ir vyras paty
ręs prie klejavimo mažų kabinetų.
Atsišaukite ant 3-čio aukšto, užpa
kaliniame budinke.
1735 DIVERSEY PKWY.

MODKRN*
tO.MTLETEį

HELP YVANTED —

.

ADVANCED PMC'TOGItAi’MV
LOŠĖSI POSSIBLĘ PKkfcS

laFaveite 2hi:i

Listen to

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST
Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC
Every Saturday, I to 2 P. M.
STATION WHIP
1520 kilocyctea (Top of the Dial)

Ir karvė panoro pažiū Jūsų Gražus
rėti į veidrodį
Apsirėdymas
-Mūsų Specialybė

KRAUTUVE IR KEPYKLA IŠRENDUOJAMA arba galima visą namą
pirkti. Krautuvė ir kepykla pilnai
Įrengtos.
9 kambariai,
3-jų Retų
ant viršaus gyvenimui. Dalis dabar
išrenduota Virtuvė randasi užpaka
lyje krautuvės. Atsiiauklte sekančiu
adresu:
4331) SO. MARSHF1ELD AVĖ.

MOTERYS

Be kentėjimų laimingu
mas būtų vėju, kurio nepa
justų žmonijos veidas.
SMOLzER BROS.
Taktas — tai suderinimas
2300 \Yabansia Avenue
mūsų vertės su kito verte
“CELLOPH.VN E” VYNIOTOJOS
Turi būti pilnai patyrusios. Dirbti prie kokio nors veiksnio.
muilo dirbtuvėje. Kreipkitės sekan
Viltis ir meilė — du svar
čiu adrdesu;
1232 W. NORTH AVĖ.
biausi veiksniai, kurie pa
HELP WANTED
daro žmogui gyvenimą no
ADVERTISEMENT DEPARTMENT ringu.
127 No. Dearborn Street
Į Per didelis savęs vertini*
Tel.: RANAotph M4HS—»4H»
! mas visuomet veda prie bru
AR IEŠKOTE DARBO? taliausio egoizmo.
Kas juokias iš kitų nelai
Jeigu taip, —
mės, tenelaukia pagalbos sa
Skaitykite “Draugo”
vo nelaimėje.
‘Help Wanted’ Skelbimus.
Ne laimingumo, tik ken
SKAITYKITE “DRAUGĄ” tėjimo akivaizdoje supran
tame tikrąją šio gyvenimo
PLATINKITE “DRAUGĄ” vertę.

PATYRUSIOS "SINGLE NEEDLE"
OPERATERKOS ir “PINKERS" —
reikalingos dirbti prie moterių dresių. Gera užmokestis, nuolatini dar
bai. Kreipkitės prie:

vedybų sukaktį

Melroseparkiečiai
vyksta į "bunco"

Kas ką turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naują
namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Mm-utu-skis Company.
Taipgi turime dideli pasirinkimą *►
neanlų namų, ant lengvų išmokėjlmų:
13 cottagiai nuo 82,500 lr aukšč.
>8 bungalų nuo 84,700 ir aukšč.
12 2-fletų nuo 86,600 lr aukšč.
» 8-fletų nuo 89.500 lr aukšč.
18 4-fletų nuo 813.500 ir aukšč.
a 8-fletų nuo 816,500 ir aukšč.
7 10-fletų nuo 822.600 lr aukšč.
Taipgi turime visokių blznlavų na
mų, visokio didumo su visokiais biz
niais. Kam reikalinga gerų farmų,
mažų arba didelių, galima pirkti
i arba mainyti.
Su visais reikalais
kreipkitės prie; —
CHARLES P. SUROMSKIS tt
•021 So. IVestern Avenue,
Tel. KEP. 3713 — Vak. PKO. 1111

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

ŽAVIAUSIAM PASIRINKIMAM
bCKNEaJC
BLIUSKEIJ^
PIRATINIU

DINING ROOM HMTS — PAK
LOK SETS — BEDROOM SETS
- RŪGS — KADIOS — KE
’KIGEKATORS — WASHEKS —
UANGKLS — STOVĖS.

KOJINIU

POCKET’BOOKŲ
KORSETU
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ

*H x.rXMUtl)v

lt

V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR

AlfX ALESAUSKAS & SONS

FROCK SHOP
5922 W. Roosevelt Rd.

FACTORY

TeL AUSTIN 1175

REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBLIC 6051

AR LAIKAS NAMUS
PATAISYTI?

Kreipkitės prie

Charles Yushas
Lietuvis Kontraktorius
Ir Karpenterys

f

D A C IX
■
ix

I
C — namams statyti, remontuoti ai
L V-Z O pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai NepriklausomiUl
TAI
IPYZITP
I
T 1x1 I C
Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, UI
valdžios darbų — dabar užsiimi
visokiais namų darbais
Turi 43 metų patyrimo
2223 West 2Srd Place

Tel. Ganai 5014

mOinI ištaigoje. Jūsų indeliai rūpeetingai globojami ir ligi $6,000 ap

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

Mokame

MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
46 Metai Sėkmingo
Vleao KBjeetoI

Patarnavimo,

Nenuakrlaudilaiit

Nei

Keiatuto * Savings and Loaa Association yra šymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mARCUTI^

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

3236 So. Halsted St

Chicago, I1L

Jos. 1ML Mozeris, Sec’y.

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
VienintSlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!
ca

— DEŠIMTI

METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.L
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.!
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.J'į

WHFC-I45O kil “
9755 So. Wertern Avenue
Phone: GROvehill 2242

TICKLE ?
Soothe that throat tickle which comes from a
cough due to a cold! Quick—get a Smith Bros.
Cough Drop. (Black or Menthol—5<.)

Smith Bros. Cough Drops are the
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raitei the resistance of
mucous membranes of nose and throat to
cold infecuont, when lack of resist-

•acą u du« to ViuaUo A defio«acy.

DRAUGAS

VALSTYBĖS DARBININKAMS, IŠĖMUS 200,
ALGOS BUS IŠMOKAMOS

Penktadienis, lapkr. 28, 1941

GINKLUOJAMAS LAIVAS

Iš Springfieldo praneša, Valstybės vyriausias teisr
kad suturėtas valstybės tar mas spręs klausimą, ar lai
nautojams ir darbininkams kinai priimti darbininkai
algų išmokėjimas palaužtas. I gali būti apmokami iš vai
Tai įvyko po valstybės vir- stybės iždo, kai daugelis
šininkų pasitarimo su gu- civilinės tarnybos darbinin
bernatorium Green. Dus iš- kų neturi darbo
mokėta visiems, išėmus apie Prieš valstybės viršinin
200 tarnautojų ir darbinin kus skundą iškėlė vadinakų, kadangi teisėjo Finne " moji Civil Service Employes
gan išleistam “injunction’| protective Association. Skun
nepažymėta ir neišvardyta1da3 buTO įteiktaa Cook ap.
visi tie, kuriems tarnauto- skrjtįes apygardos teismui,
jams ir darbininkams algos, Teisžja3 Finnegan išleido

neturi būti išmokamos iš “injunction.”
Generalinis
valstybės iždo.
prokuroras Barrett kreipės
Kaip žinoma, nesusiprati vyriausiąjin teisman, kad
mai kilo, kai valstybės res jis sugriautų tą “injunc
publikonų administracija iš tion.” Tačiau teismas to
darbo paleido keletą šimtų nepadarė. Jis pareikalavo,
civilinės tarnybos darbi kad teisėjas Finnegan šį
ninkų ir jų vietoje laikinai klausimą nuodugniau išaiš
priėmė kitus, nepriklausan kintų. Tad ir buvo manoma,
čius civiliniai tarnybai. kad keliolika tūkstančių vai
Tas priešinga įstatymams. stybės darbininkų negaus
Turėjo būti priimti civilinės algų ne tik už lapkričio, bet
tarnybos darbininkai, ku gal dar ir už gruodį.
rių yra pakankamai ir kurie Dabar iškilusi prieš algų
yra išlaikę reikalingus kvo išmokėjimą kliūtis pašalin
ta.
timus.

mu

X Ona Ginutienė 4359 S.
Artesian Avė., šiomis dieno
mis grįžo iš ligoninės ir
palengva sveiksta. Pažįsta
mieji prašomi ligonę atlan
kyti. šių misijų proga GenuĄ
čiai žada tapti nuolatiniais
“Draugo” skaitytojais.

X West Side Aušros Var
tų lietuvių parapijoj prakal
bos Lietuvos , ir
lietuvių
tremtinių klausimais įvyks
lapkričio 30 d. 4 vai. po pie
tų (tuojau po mišparų pa
maldų) parapijos salėje.
Kalbės dr. P. Vileišis ir Kun.
K. Barauskas.

X Elzbietos Samiu tės su
Arthur Bartum vestuvės įvyks šeštadienį, lapkr. 29 d.
3:30 vai. popiet Nekalto Pra
sidėjimo Panelės šv. parapijos bažnyčioj, o vestuvių
puota Nelson Banąuet Hali,
prie 79 ir So. Western Avė.
Jaunoji yra duktė žinomos
veikėjos E. Samienės.

f

X Kun. J. šaulinskas, kle
X J. ir V. Bučnių namus
bonas Šv. Mykolo parapijos Tovvn of Lake aplankė ne
.
("Draugas" Acme telephoto;
nuoširdžiai dėkoja visiems lauktas svečias — mirties
Hoboken, N. J., įginkluojamas pirmasis U. S. prekinis laivas kongresui pripažinus parapi jonams ir svečiams iš angelas pasiimdamas iš gy
arti ir toli už skaitlingą at vųjų tarpo a. a. Juozapą
neutralybės akto pakeitimą.
silankymą į metinę parapi Bučnį, vyrą žinomos veikė
ševikams siunčiami karo jos vakarienę, kuri visapu jos ne tik draugijose, bet ir
Tenka sūnui
Streikuoja Kenosha
reikmenys ir maistas, bet siai gerai pavyko.
parapijos ir kilnių įstaigų
pašto
keliu
siuntų
siunti

ir dukterims
miesto darbininkai
X Michigan City, La Porte darbuose.
mas,
nes
prieš
keletą
metų
Kenosha, Wis., susterikair So. Bend lietuviai neužil
X J- Šiaudvitienė, 6936 S.
Spalio 18 d. mirė Edward
vo keletas šimtų miestinių įvairiasioj tarptautinėj paš go susilauks malonaus sve Maplevvood Avė., kuri buvo
A. Cudahy, Cudahy Pack
tų konferencijoj bolševikai
darbininkų, kurie yra susi
čio. Juo bus J. J. Aukškal- automobilio sužeista, šiomis
ing Company galva. Palikti organizavę unijon ir pri nepasirašė mažųjų siuntų nis, kuris lankysis užrašinė dienomis jau grįžo iš ligo
apie vieno milijono dol. ver klauso Amerikos Darbo Fe siuntimo tarptautinės sutar damas “Draugą.” Kuriems ninės. Lankiusieji ją ligoni
ties.
tės turtai tenka sūnui ir deracijai.
Tuo keliu jie
pasibaigė “Draugo” prenu nėj prašomi nepamiršti ap
Siuntos didžiosios ir ma
protestuoja prieš miesto
keturiems dukterims.
merata, ir tie galės atnau lankyti ir namie.
žosios į Europą gali būti
valdybą, kuri iš tarnybos
jinti per J. J. Aukškalnį.
X
Deveikiai, plačiai
siunčiamos, kaip jau apie
paleido ilgus metus tarnavu
tai seniau buvo pranešta.
X Apie Brazilijos neįžen žinomi Ciceroj ir Chicagoj
sius miestui tris policistus ir
Bet jų pristatymas neužtik giamų miškų paslaptis, apie j rytoj minės 25 metų vedy
kitus tris darbininkus.
gyvenimo sukaktį.
rintas.
^lietuvių ateivių kovas su le binio
opardais ir gyvatėmis ir a- Jiems pagerbti Cicero StaSudaužė pavogtą
pie daugelį kitų įdomybių ši j diume, prie 19 St. ir 52 Av.
Darbininkams
penktadienį vakare tuoj po rengiama puota. K. P. De
automobilį
pamaldų Cicero, šv. Antano veikis dažnai parašo “Drau
didina pomirtinę
parapijos salėj kalbės sve gui” žinių iš Cicero lietuvių
Harry John Gordon, 17 m.
Chicagoj gyvuoja miesti čias iš Brazilijos kun. P. Ra- gyvenimo. Sveikiname jubi
amž., iš Chicago pažiuvo ka
nių darbininkų amatininkų gažinskas. Įžanga nemoda liatus.
lėjiman Waukegane. Jis va
unija—Municipal Employes ma.
X The Chicago Sun lei
žiavo pavogtu automobiliu,
Union. Jai priklauso apie
jį sudaužė ir paliko, pats
X Kun. B. Grinius, Visų dėjai užvakar vakare Palm
3,000 narių.
er House surengė bankietą
bandydamas pasprukti. Ta
Jos prezidentas W. Mc- Šventų par. vikaras, Rose tautinių grupių laikraščių
čiau sugautas ir uždarytas Fetridge praneša nariams, lande, šiomis dienomis pri
Lake apskrities kalėjime, kad pradėjus ateinančio va sirašė prie Lietuvių R. K. leidėjams ir redaktoriams.
Naujojo dienraščio vardu
Waukegane.
sario 1 dieną pomirtinės iš Susivienymo Amerikoj (33 kalbėjo p. Fields ir S. Evans.
unijos iždo bus mokama 500 kuopos). Taip pat prisirašė Pastarasis atsakinėjo į dau
dol. vietoje 100 dol. Be to, Juozapa Noreikienė, Domi gybę klausimų dėl laikraš
Mirė buvęs Notre
jis praneša, kad iki šiol na nikas Noreikis, Juozapas No čio krypties. Laikraštis ne
Dame mokytojas
rių mokama pustrečio dole reikis, Juozas Dagis ir ke svyruodamas remsiąs Prezi
turi kiti.
Norte Dame, Ind., mirė rio mėnesinė duoklė nebus
dento Roosevelto politinę li
X Vienuolės širdietės Lie niją.
buvęs Notre Dame universi didinama.
tuvoje visos išliko gyvos ir
teto mokytojas E. J. Mau
Šiame bankiete ir lietuvių
neišvežtos. Kun. J. Prunskis
rus, 67 m. amž. 1893 m. ve Mirė Eleonora Sukzda
gavo iš Lietuvos nuo savo laikraščiai buvo atstovauja
lionis baigė ten mokslus ir
Vakar
po
pietų
mirė
biz
sesers laišką, kuriame pra mi. Nuo “Draugo” dalyvavo
per 46 metus mokytojavo.
1930 m. pasitraukė iš tos nieriaus Juozo Sukzdos žmo- neša, kad bolševikų okupa kun. P. Cinikas ir L. šimu
Eleonora, gyvenanti cijos metu iš šv. Jėzaus šir tis. Lietuvių laikraštininkų
turėjo rezidenciją. Buvo ve Bridgeporte, 936 W. 35th dies Tarnaičių kongregaci vardu naująjį dienraštį svei
Place. Apie velionės laidotu jos buvo atimtos įstaigos, kino L. šimutis ir P. Grigai
dęs.
Gedulo pamaldos įvyksta ves bus pranešta vėliau. Lai kurių jos kol kas pilnai ne tis. “The Chicago Sun” ne
Šv.
Juozapo
bažnyčioj, dotuvėmis rūpinasi St. Ma atgavo.
trukus pradės eiti.
žeika,
laid.
direktorius.
South Bend, Indiana.
K.

JOHNNY MIZE

Siuntiniai Į
Europą varžomi

Rūkytojai mėgsta Ghesterfield

kaip antis mėgsta vandenį...
todėl, jog jie aiškiai Lengvesni

Finansai ir Paskolos
FINANCE AND LOANS

Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius

PASKOLOS

Moderniškai

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-mų MORGICIŲ
Mėnesiniais atmokėjimals

Chicagos pašto viršinin
kas Emest J. Kruetgen pa
reiškia, kad kalėdinių siun Mutual Federal
tų per paštą pasiuntimas
tik i vieną Angliją yra už
Savings
tikrintas. Į kitas Europos and LOAN ASSOCIATION
šalis tas neužtikrinta, nes
OF CHICAGO
nežinoma, kokie laivai ir ka2202 W. Cermak Rd.
da išplauks iš New Yorko.
T
Sinkia K^l
Į sov. Rusiją šiandie bol-

P.

BEN.
J KAZANAUSKAS. See.
turtas virs h.iooooo.

Gražūs —Gerai

Padirbti — Šilti

Visokiam

Ore

DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ
Sportiškų Viršutinių Vyrams Marškinių, baltų Ir
spalvuotų. Vilnonių šveterių. Paniekų, Pirštinių
Ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių. -

BRIDGEPORT KNITTING MILLS
504 WEST 33rd STREET----------- Arti Normai Avė.
Telefonas:

VICTORY

3486

F.

SELEMONAVICH,

Sav.

Atdara kasdien, vakarais ir Sekmadieniais
J

r?

Ar Jūs Galite Pasistatyti Sau Namą?

Vėsiau-dega ... Geresnio-Skonio

ARBA ATNAUJINTI DABARTINĮ SAVO NAMĄ.
Chesterfield’s nenukopijuojama sudėtis ...

Paulina Russian and Turkish Baths

tikra kombinacija geriausių cigareto tabakų,

Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi’ankydami
į šią Modernišką Lietuvių įstaigą!
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI

kurie auga čia ir užsienį...duoda žmogui ko
jis pageidauja ... cigaretų, kuris aiškiai

LENGVESNIS ir, kuris pilnai PATENKINA.
CHESTERFIELD DĖL

LENGVESNIO

VĖSESNIO

UZSIRUKYMO

PASISTATYKITE SAVO NAMĄ PATYS

Ultra-Violet Sunshine Ir Infra Red Light
Radiations, Swedish Massage ir Movements.
Moterims — Trečiadiienlais.

Telefonas: VIRglnia 9493
TAI

Mes parūpinsime jums Statybos Medžiagą, o jūs galėsite
išmokėti lengvais mėnesiniais mokėjimais. Nereikia nieko
įmokėti.

A. F. CZESNA, savininkas

PLANAI

--

DYKAI

DOUGLAS LUMBER COMPANY
MASSAGE
________

1657 W. 45th St. •,.. Kamp. Paulina St.
C.p,rtiki INI, Laucn t M,m Taucco Co.

DUODAMI

»

2700 WEST ROOSEVELT ROAD
PRONE:’ KEDZIE

8840

J

