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ANGLIJA PASINAUDOJUSI HESSO
PAREIŠKIMAIS - W. CHURCHILL ,

Suomija atmetė
Buvęs Rusijos bolševikų
užsienių reikalų komisaras
Litvinovas prisiunčiamas į U. S. ĮSPĖJIMĄ
J. A. Valstybes ambasado
NĖRA JOKIO PAVOJAUS

rium. Dalis Amerikos nuošir
džių patrijotų reiškia bai
mės, kad atvykus Litvinovui komunistai dar smar
kiau susimes vykdyti raudo
nąją propagandą. Kadangi
Amerikos
administracija
šiandie kaskart vis glau
džiau rišasi su Stalino reži■!Siu;—tad, sako kiekvieno
Amerikiečio pareiga yra at
sidėjusiai budėti.
Kita amerikiečių patrijo
tų grupė atsako, kad komu
nistų propaganda Amerikai
nepavojinga, nes neturės pa
sisekimo. šiandie komunis
tai daugiur ujami, nepa
kenčiami ir pavaromi iš dar
bininkų organizacijų. Vy
riausybės agentai seka ko
munistus. Kiekvienas
jų
triukšmadaris galės pakliū
ti į belangę, arba bus išsiųs
tas į bolševikų rojų.
•
AR GYVAS
DOMINIKIETIS

Prancūzijos katalikai su
sirūpinę kunigo dominikiečio Florento likimu. Jisai ii
giausius metus darbavosi
Petrapiį,’. Tenai
tvarkė
prancūzišką prieglaudą ir
buvo garsus gailestingai
siais, darbais. Per ilgų me
tų raudonąjį terorą kun.
Florent tenai gyveno. Bolše
vikai jo neužkabinėjo kaipo
prancūzo. Tačiau jį atsavino nuo prieglaudos. Jis bu
vo nusikėlęs į Petrapilio
priemiestį darbuotis
tarp
vargšų. Kai anais metais
Stalinas susitaikė su Hitle
riu, Prancūzija iš raudono
sios Rusijos atšaukė savo
diplomatinius ir konsuliarinius atstovus ir piliečius
prancūzus. Tarp grįžusiųjų
Prancūzijon
dominikiečic
nebuvo. Nuo to laiko su juo
nesusiekta. Vargiai jis bus
tarp gyvųjų.
•
APSUNKINA KUNIGUS

Londono laikraštis Catholic Times iškėlė aštrų pro
testą prieš Anglijos vyriau
sybę, kuri nusprendė, kad
visi katalikų kunigai įsire
gistruotų gaisrų budėtojais.
Laikraštis pažymi, kad vy
riausybė tuo būdu iškelia
nepaprastai rimtą situaciją,
nesiskaitydama su tikruoju
kunigų pašaukimu. Vyriau
sybė turėtų žinoti, kad kuni
gų misija ne ugniagesiais
būti, bet rūpintis žmonių
dvasiniais reikalais. Ir šioje
dieviškoje misijoje kunigai
neturėtų būti varžomi kokio
mis kitomis karinėmis, arba valdinėmis pareigomis.
Tokius neprotingus įsakymus kunigams gali skelbti
tik bolševikai ir naciai.

HELSINKIS, lapkričio 12
d. — Suomija šiandie atme
tė Jungtinių Valstybių įspė
jimą nutraukti karą su Ru
siją arba prarasti Amerikos
draugingumą. Šiandie Suo
mija tebekovoja prieš sov.
Rusiją.
Šis nuosprendis viešai pa
skelbtas notoje po ilgų vy
riausybės sesijų.
Netrukus po notos pas
kelbimo Suomijos sostinėje
paskelbta orlaivių pavojaus
signalas ir gyventojai slėp
tuvėse išbuvo pusvalandį.
Suomija, pasak suomių vy
riausybės, nemananti tęsti
karo prieš Rusiją ilgiau, ne
gu to reikalauja Suomijos
saugumas. Notoje taip pat
pažymima, jog jei Suomija
būtų turėjusi daugiau pajė
gumo 1939-1940 metų žiemą,
ji būtų tą patį padariusi ir
“tikrai niekas nebūtų sua
bejojęs suomių žygių teisė
tumu”.

Atviros durys
Tuo tarpu Stockholme au
kštieji Švedijos oficialieji
žmonės pareiškė, jog šia sa
vo nota Jungtinėms Valsty
bėms Suomija neuždariusi
durų tolimesniems pasitari
mams su Amerika.
Šie sluogsniai įsitikinę,
jog Suomija laukianti iš
Jungtinių Valstybių galuti
no jos saugumo užtikrini
mo. Ir svarbiausia, pasak
šių sluogsnių, yra tai, kad
notoje nė vienoje vietoje
nepaminima Vokietija ir'tuo
esą duodama suprasti kad
Suomija vedanti tik apsigy
nimo karą.

Orlaivio nelaimėj
žuvo gen. Huntziger
VICHY, lapkričio 12 d. —
Šiandie liepsnose žuvo Vi
chy vyriausybės karo minis
teris gen. Charles Huntzi
ger, 61 metų anpžiaus, kai
orlaivis, kuriuo jis grįžo iš
kelionės šiaurės Afrikoje,
sudužo pietų Prancūzijoje.
Gen. Huntziger,
kuris
1940 metais pasirašė paliau
bas su Vokietija, buvo išvy
kęs apžiūrėti šiaurės Afri
kos apsaugą, įimant ir Da
karą.

vių ir bažnyčių Rusijoje už
daryta, arba sunaikinta, 9
milijonai asmenų ištremta
Sibiran. Koncentracijos stovykiose visais laikais kalinarna apie 600,000 asmenų,
Keleiviai nėra matę tikrosios sovietinės Rusijos”,

Dideli nuostoliai ašies laivams. Hitleris

dėjęs visas viltis į blokadą, bet galįs pa
vasarį bandyti invaziją Anglijon
Prie Maskvos žuvo 70,000 vokiečių
LONDONAS, lapkričio 12 1
d. — Šiandie ministeris pir- I
mininkas Churchill pareiškė, jog Hitleriui nepavyko
paklupdyti Anglijos bloka
da ir tokiu būdu jis galįs
būti priverstas bandyti in-

Naciai pasiekę
Kerčo uostą

vaziją, kai “tik susiras užtenkamai drąsos ir sudarys
pasiruošimus” šiems bandymams.
Ministeris
pirmininkas
House of Commons posėdy
je pareiškė, jog iš Hesso,
kuris iš Vokietijos atskrido
Škotijon, sužinojęs,
kad
“Hitleris daugiau pasitikė
jo bado blokada, negu inva
zija”.
Pasikalbėjimai su Hessu.

“Įvairiose pastabose, pa
reikštose karts nuo karto
BERLYNAS, lapkričio 12 mūsų pasikalbėjimuose, aiš
d. — Vokietijos karo vado- kiausiai buvo, jog Hitleris
dovybė pranešė, jog vokie-j daugiau pasitikėjo bado ata
čių ir romunų kariuomenės 1 ka, negu invazija paklupdy("Draugas” Aetno telephoto)
Paliaubų dieną, lapkričio 11 d., prezidentas Rooseveltas pagerbė Nežinommo Ka pasiekusios Krymo rytinį ti mus”, pareiškė Churchi
reivio kapą Arlington Nacionaliniuose kapuose ir pasakė kalbą. Pareiškė, kad dėl lais pajūrį į pietus nuos Kerčo. llas.
Karo vadovybė taip pat
Tačiau šios Hitlerio viltys
vės yra verta kovoti. Ir jei Amerikai pri-sieis kovoti, ji įstengs apginti savo laisvę
pranešė,
jog
Vokietijos
avi

nuėjusios
niekais, nes anglų
ir demokratiją.
.
- — - -• acija sėkmingai bombarduo laivyno pajėgos didėjančios,
janti Kerčą ir Sevastopolį. o laivų skandinimas žymiai
Kiek anksčiau spauda pas sumažėjęs.
Neapoly) nuo
kelbė, jog uostuose padary Tuo pačiu premjeras pa
ta dideli nuostoliai.
žymėjo, jog Anglijos d.
bombų žuvo 6
ninku maistas netrukus ».
Atmušė
rusus
žymiai pagerintas.
LONDONAS, lapkričio 12 esą tik pastangos pridengti asmenys
Leningrado fronte nacių._ _. ... .
d. — Sovietų sluogsniai esamą situaciją.
kariuomenė atmušusi koi* įspėja dėl mvaz.,03
šiandie pareiškė, jog prie
S. A. Lozovskis, užsienio ROMA, lapkričio 12 d. —
Maskvos ir Rostovo vokie reikalų vicekomisaras, spau Italijos karo vadovybė pra tratakas, kurių metu sunai- Į Churchillas savo prenešičiai galutinai sulaikyti ir dos konferencijoj Kuibiševe neša, jog anglų orlaiviai kinta septyniolika rusų tan- me pareiškė, jog šiuo metu
ašies laivų nuostoliai kasnacių pranešimai apie šen- j apie rūsų laimėjimus po il- pereitą naktį pravedė smar i kų.Į pietus nuo Tūlos, 100I'kart
didėja ir £er paskutisacingus laimėjimus Kryme goko pasikalbėjimo telefono kias atakas Neapolyje, kur
mylių
nuo
Maskvos,
pėstiniuosius
keturis mėnesius
su generaliniu štabu sosti esą sugriauta civilių pastair tankų divizija su-į esą nuskandinta 1,000,000
nėje.
<4* tų, sukelta milžiniški gaiš ■ ninku
mušusi rusų raitininkų divi tonų ašies laivų.
Raudonosios armijos pozi rai ir užmušti šeši asmenys
Tačiau jis tuo pačiu laiku
ziją ir paėmusi skaičių beKoncertas!
cijos prie Maskvos esančios
Atakose Sicilijoje esą pa- Iaisvių
įspėjo, jog nacių pastangos
Metinis “Draugo” koncer žymiai geresnės pareiškė, šauta aštuoni Anglijos boirpravesti invaziją Anglijon
Vokiečių
orlaiviai
pravetas įvyks ateinančių metų jis, ir rusų kontratakos pa- banešiai.
. .
x dė atakas Maskvoje ir Gor- turi galimybių ir todėl Ang
sausio 18 dieną, Sokol Hali, liekančios žymų skaičių vo
Sąryšyj su anglų praneši- |ki mįeste> kur sukoncentruo lija turi būti pasiruošus pa
2345 South Kedzie avenue. kiečių lavonų kovų laukuo mais apie naujas atakas V) ta amunįcįjos dirbtuvės.
naudoti visas pajėgas pa vaVisų organizacijų ir draugi se.
durzemio juroje ant Italijos |
sarį, kai toji invazija gali
(Anglų pranešimai situaci laivų, fašistai
jų prašome tą dieną rezer
pareiškia ,33 mylios nuo Maskvos
Į būti bandoma.
ją piešia kiek kitaip ir pra jog tai esąs “grynas prasi. .
,
L
vuoti “Draugui”.
Naciai skelbia, jog jų pir j Savoje kalboje, kuri sekė
neša, jog prie Tūlos vokie manymas
mieji kariuomenės daliniai po karaliaus Jurgio forma
čiai privertę rusus pasitrau
šiuo
metu esą apie 50 kilo- lios parlamento atidarymo
Skelbia geležinke kti).
Rusų kariniai apskaičiav- WASHINGTONAS, lapkr 1 metrų (32 mylios) nuo Ma- kalbos, Churchillas taip pat
vimai
pareiškia, jog kovos čio 12 d. — šiandie Prezi skvos.
griežtai pareiškė nemanąs
liečių streiką
dentas
Rooseveltas,
norėda

Laikraštis
Boersen
Zeiprie Maskvos vokiečiams
“šiuo momentu” keisti savo
kainavusios 70,000 sužeistų mas išvengti streiko ang tung rašo, jog Kerčas esąs kabineto sąstato.
lies kasyklose, pakvietė tris pilnas bebėgančios rusų ka
CHICAGO, III., lapkričio ir žuvusių kareivių.
CIO unijos vadus ir tris riuomenės.
12 d. — Šiandie penkių di-

Vokiečiai visuose frontuose
sulaikyti, skelbia Maskva

i Japonijos apsauga

sam krašte streikas, kuris j TOKIJO, lapkričio 12 d.
prasidės gruodžio 7,8 ir 9 - Japonija šiandie paskeldienomis.
bė sudaranti visą eilę “ap
Per tas tris dienas treč saugos stočių” aplink Japo
dalis šioms brolijoms pri nijos salas, kai tuo pa^iu lai
klausančių
geležinkeliečių ku Japonijos spauda ir ofi
kasdien bus
iššaukiamas cialieji žmonės puola Angli
streikuoti. Išviso šis įsaky ją ir Ameriką už “provoka
mas paliečia 350,000 darbi- cinius” pareiškimus.
RAGINA PROFESARIUS ninku.
Syracuse. N. Y. universi- Ma
.
klta ketu.
KAIP YRA RUSIJOJE
teto 38 profesoriai ir fakul
, u leiinkelie{ių unljų CHICAGO, ILK, lapkri
Midland viešbuty, Chica teto nariai pasiuntė prašy-Į
tsnuta„ tomi, pa<si0 čio 12 d. — Chicagos plieno
a
čalma
adminiafraanai
*
*
* . kompanijose šiandie nžsaky
goj, aną vakarą apie sov. mą šalies administracijai, mis dienomis skelbti streita $80,000,000 vertės ka
Rusiją kalbėjo Paul Voro- kad tie karingieji profesokus.
riuomenės tankų.
naeff, “Mano bėgimas iš riai imtų atostogas ir tuoŠios penkios geležinkelie
Sovietijos” autorius, kurs jau įstotų kariuomenėn. Sa
trylika metų gyveno Rusijo ko, jei jie taip daug nori ka čių brolijos atsisakė priimti tyrimui faktų, kuriais pasije. Jis sakė:
ro, patys tekareiviauja, te- Prezidento Roosevelto paaiū remdami darbininką reikalymą sudaryti komisiją iš- lauja pakelti algas 30 centų,
“99 nuošimčiai visų cerk-būna kitiems pavyzdžiu.

svarbesniųjų plieno kompaBioff, Browne
nijo pareigūnus konferenci
BERLYNAS, lapkričio 12 pasmerkti kalėti
joms Baltuosiuose Rūmuo
į d. — Sąrašyj su Suomijos
se. 0
' atsakymu Amerikai naciai
pareškia esą laimingi galį
NEW YORKAS, lapkričio
1 gyventi Europoje, kur yra 12 d. — Federalis teisėjas
Suomija padeda
tokie drąsūs žmonės kaip John C. Knox šiandie pas
suomiai.
merkė William Bioff dešim

vokiečiams - Hull

vokiečių kariuomenė labsi
WASHINGTONAS, lapkri- apsunkina Amerikos ir Ančio 12 d. — Valstybės sekr. glijos paramą Rusijai pro
Cordell Hull šiandie pareiš šiaurės uostus.
Šis pranešimas,
pasak
kė, jog Suomija padedanti
Vokietijai pravesdama blo Hull, aiškiai rodo, jog šuokadą Amerikos ir Anglijos miai veda karą jau už savo
reikmenims pro Archangel valstybės ribų.
Sekretorius pareiškė, jog
ską ir Murmanską.
iki
šiol jis dar nematęs suo
Savo pareiškime Huil pažymėjo vokiečių pranešimą mių notos, bet žymesnes vie
iš Berlyno, jog suomių irtas perškaitęs spaudoje

tį metų kalėti ir $20,000 pi
niginės bausmės, ir George
E. Brown — aštuonis me
tus kelėti ir $20,000 pinigi
nės baudos. Jie nubausti nu
sižengę federeliam įstatymui prieš raketierius.
Browne, buvęs pirm. Inter
national Alliance of Theatri
cal Stage Employees, ir
Bioff jo asmenis atstovas
esą išgavę iš judamųjų pa
veikslų apie $550,000.

DRAUGAS

Ketvirtad., lapkr. 13, 1941

Amerikos lietuvių gyvenimas < ir veikimas
UGNIAGESIAI IŠVADAVO
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Ilgai gyvuok
mūs tarpe!"
Taip sveikino seni ir jau
ni savo mylimą kleboną, ku
nigą Magnų Kazėną, Šv. Ka
zimiero parapijos salėje lap
kričio 2 d. jo vardinių prog
ramoje.
Ir kokia buvo ta progra
ma! Sunku žodžiais nusa
kyti. Viskas buvo taip ne- j
girdėta, nematyta, nesap-(
nuota! Scenoje dalyvavo I
virš 200 vaikučių. Garsūs J
Pittsburgho “policininkai” |
nupasakojo savo heroiškus i
žygius. “Žirgeliai” jojo j ko
vą Lietuvos ginti, jauniejimuzikantai grojo lietuvis- I
kas polkas. Margumynų mar |
gumynai! Tiesiog negalėjai
atsigerėti seselių mokytojų
sumanumu tokią programą
ruošiant ir vaikučių gabu
mais jį perteikiant publikai.
Bet didžiausį įspūdį padarė
visos Šv. Kazimiero (“High
School”) aukštesniosios mo
kyklos mokinių pasirodymas

scenoje. Mergaitės pasipuo
šusios balinėmis suknelėmis
atrodė, kaip tik pražydu
sios gėlės, o berniukai savo
tamsiais kostiumais atrodė,
it princai. O kada jie savo
gražius balsus pakėlė didin
goj dainoj sveikinti klebo
ną, tai rodos kiltumei kartu
į padanges ir skristum ten
toli, toli... Nieko nėra gra
žesnio, kaip klausytis dai
nuojant 117 jaunuolių iš sa
vo širdies gelmių. Ir buvo
kam dainuoti, nes sveikino
savo geriausį geradarį, glo
bėją, draugą... Bet kas nuos
tabiausia, kad šiame būre
lyje ne visi lietuviai, bet lie
tuviškai žodžius taria kuo
puikiausiai. Teko girdėti,
kad mokyklą lanko septynių
svetimų tautų vaikai. Gai
la, kad mūs lietuviai nemo
ka įvertinti savo mokyklą,
bet leidžia į svetimas, tuomi palikdami vietas svetim
taučiams. Tėvų šūkis turėtų
būti: Vien lietuviška mokyk
la mano vaikams!
žema ii (įkas

Jono pasikalbėjimas su Kaulu
Kur eini?
. RAULAS: Klausimas, kur
aš einu?

JONAS: Nereik, Raulai,
daktaro, nei inžinieriaus,
nei advokato įrodyti tau,
kad tu eini į amžinastį. At
sisėsk vienas ramiam kam
baryje ir klausykis, kaip
greitai laikrodis skubinas:
tik-tak, tik-tak. Kiekvienas
tiksėjimas reiškia valandė
lę arčiau amžinasties. Kiek
viena minutė yra minutė ar
čiau amžinasties. Kaip trau
kinys eidamas į stotį, kiek
sykių jo ratai apsisuka, tiek
yra arčiau stoties. Taip ir
tavo traukinys skubinas į
amžinastį.
RAULAS: Kas yra amžinastis ?

JONAS: Mūsų amžinastis

prasidės mirties valandoje
ir niekuomet nebepasibaigs.
Amžinastyje nėra valandų,
nėra dienų, metų, bet vi
suomet ta pati būtis; be
atmainos ir be galo. Tik
atsimink, Raulai, kad amži
nastyje bus dvejopas būvis:
amžinoji laimė ir amžinoji
nelaimė.
RAULAS: Aš girdėjau,
kad po mirties yra trys vie
tos: dangus, pragaras ir
skaistykla. Todėl, dar yra
proga pasirinkti ?
JONAS: Ne, Raulai, am
žinastyje bus tiktai dvi vie
tos: dangus ir pragaras, o
skaistykla yra laikina vie
ta.
RAULAS: Kas yra skais
tykla?
JONAS: Skaistykla yra
vieta sunkiausių kentėjimų,
kurie turi apvalyti sielą nuo

"KIDS”
COPYRIGHT INTERNATIONAL CARTOON CO

lio 28 d. iš Šv. Jurgio baž
Nešvariems viskas atrodo
nyčios palaidotas Šv. Petro nešvaru.
kapuose. Laidotuvėms tar
navo jo brolvaikis Julius j
ADVOKATAI
Philadelphia, Pa. — šeš Danielius.
Pranešėjas
tadienį, 22 d. lapkričio, Šv.
Jurgio bažnyčioje 4 vai. po
piet duktė a. a. Juozo VidiADVOKATAS
kausko (ir Aleksandros ViCENTRINIS
OFISAS:
Montello, Mass. — Šv. Ro
dikauskienės), Marija Regi
3133 SO. HALSTED ST.
ko parapijos bažnyčia yra
(Lietuvių Auditorijoje)
na priims Moterystės Sak
pagražinimo
laikotarpyje. VALANDOS: Nuo 1-moa iki 8-toa
ramentą su Fredericku J.
vai. vak.
Pagražinimas kainuos apie
Tel.
CALumet
6877
Williamsu.
$5000. Daug atsirado gera
134 NO. LA SALLE ST.,
Congratulation!
Tel. State 7572
širdžių, kurie šį darbą re Koom 2014
mia. Galėtų tų geradarių
Tel. PROspeet 3525
Sekmadienį, 16 d. lapkri būti dar daugiau.
čio 2 vai. popiet Lietuvių .
J. J.
Muzikalėje svetainėje įvyks
koncertas mokinių >Pranės
ADVOKATAS
Ausevičiūtės. Gi panašus REMKITE IR PLATINKITE
6158 So. Talman Avė.
koncertas jos mokinių įvy- KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ
Chicago, Ill._
i ko ir praeitą metą, bei but vo ko ir pasiklausyti. Ištik<YOU GIRLS WH0 SUFFER-,
| rųjų jinai yra gabi mokyto
ja muzikos.
*
Distress From MONTHLY

Sutuoktuvės ir
koncertas

V. W. RUTKAUSKAS

Įžanga nemokama. Tai
bus tartum parodymas pub
likai, ką ji, kaip muzikos
mokytoja, gali nuveikti muzikos-meno srity. Visi kvie
čiami į tą koncertą.
(/'Draugus”

Acme

telephoto)

Prie dešimtojo namų aukšto Detroit, Mich., dažytojo
Verne Anderson suiro pastolas. Per 20 minutų jis ka
bojo prisikibęs prie virvės. Pagaliau ugniagesiai jį iš
vadavo.

kiekvieno nusidėjimo. Kaip
reik karštos ugnies auksui
ištirpyti, kad padarius jį
švarų, taip reik karštos ug
nies sielai apvalyti nuo visų
prasikaltimų. Visi žinome,
kad su nuodėme negali žmo
gus įeiti į dangaus karalys
tę.

gerais darbais, išves nors
vieną sielą iš skaistyklos,
tas turės tikrą prietelių dan
guje. Jis mels Dievo už sa
vo geradarius, kad jiems
nereikėtų kentėti skaistyk
los kančių. Tokiu būdu,
Raulai, galime pasiliuosuoti
nuo skaistyklos.
J. V. S.

RAULAS: Ką turiu dary
ti, kad nepatekčiau į skais
Skurdas yra revoliucijų ir
tyklą?
nusižengimų motina.
JONAS: Gerus darbus.
Aristotelis
Lapkr. mėnuo paskirtas gel
bėti sielas iš skaistyklos.
Kuris savo maldomis, arba
LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS
Pritaikina akinius
atsako mingai už
prieinamą kainą.

Listen to

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST
Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC
Every Saturday, 1 to 2 P. M.
STATION WH1P
1520 kilocycles (Top of the Pi ai)

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.
AKIS IŠTIRINEJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise 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, IHinois
(Prie kampo Lake St.)

Telephone: — EUCLID 906.

AND NEED TO BUILD UP
RED BLOOD!
TAKE HEED lf you have all or
any one oi these symptoms: do
you suffer headaehe, cramps, back
ache, nervousness, weakness,
erankiness, distress of “Irregularlties,” periods of the blues, a bloated
feellng-due to functlonal monthly
disturbances?
Then start at once — try Lydia
Pinkham’s Compound Tablets
(wlth added lron). Pinkham's
Tablets are famous for relievlng
monthly pain and distress. Thousands of girls and women report

LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
Th A MTT H T A Q

1446 So. 49th Court, Cicero

Tik vien pore aslų visam gy
venimui Saugokit Jae. leisdami
įSeksamlnuotl Jae modernUklauala
metodą, kuria Mrtltao mokelae
gali —telkti.

81 METAI PATYRIMO
pririnkime akiniu, kurie
visu aklu Įtempimu.

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.
Telefonas; ClCero 4276

UR. F. G. WINSKUNAS Dr. Walter J. Phillips
PHYSICIAN AND SURGEON
oam
0AN«r na
Ofiso Vai.: a—4 ir 7—9
TaL YARda 1940

DR. G. VEZELIS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ UKAUGIĮOS NARIAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS
AKIU GYDYTOJAS
SPECIALISTAS

Rea. 8968 So. Talman Ana
Ree. Tek GROvehill 0017
Office teL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
gydytojas

Nuvi r* 20 metų praktikai Imo akių
taisyme ir gydyme

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
pataisys kreivas akta, trurn paregystt
Ir tollregyate:

palengvina aklų Įtempimą, praMalln.
galvot akaudtjlma. svaigimą Ir aklų
kar*t|.
MODEKMAKIACSI, TOBULIAUSI
EGZAMINAVIMO BODAI
Rpecln.18 atyda atkreipiama 1 valkų
akla.

m

chirurgas

4712 So. Ashland Avė.
TeL YARDS 1878

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

:

VaL: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomia nusitarus.

6631 S. Callfomia Avė.

2423 W. Marųuette Road

Ofiso teL: VIRginia OOM
Rezidencijoa tel.: BEVerly 8244

DR. STRIKO
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Telefonas REPnblic 7888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

Nno 2 iki 4 ir nno 0 iki 8 vai. vak. Ofiao vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M.,
Nedėliomia pagal aptarti.
Office taL YARda 4787
Namų tel. PROapect 1930

ūkiniai pritaikomi tiktai kada reikia

VALANDOS:
10-tos Iki 8-toe valandos kasdien.
SekmadlenlaU pagal sutartj.

feL OANal 0199

Tel. YARda 6991.
Rea.: KENvrood 6107

DR. A. J. BERTASH

šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,

Telefofnaa; HEMIock 5849

tel.: PROspeet 606

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nno 7 iki 8:30 ▼. vakarais
ANTRAS OFISAS

2017 S. VVestern Avė.
TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

Oflae TeL:
VIRginia 1880

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 Weet S5th Street

DR. PETER T. BRAZIS

LIGONIUS PRIIMA i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kasdien

6757 So. Western Avė.

ano

2:00 iki

8:00

vai

Trečiad. Ir Sekmad. tik susitartus.

Ofiso valandos:

Telefonas CANal 4796

OR. PETER J. BARTKUS

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.

(2-troa labos)
TsL MIDway 9880
Chicago, IR
OFISO VALANDOS:
1913 So. Halsted St
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki I
Ofisas virš Boehm’s Drug store vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai vak.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto.
ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEley 0434.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TsL Cicero 1484

OR. S. R. PALUTSIS

DR. MAURICE KAHN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct

TaL YARda 0994
Rez. Tel. KENtvood 4300

OFI8O VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-0 v vak.
ir pagal sutartį.

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

TaL OANal 0267

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
vai.: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

YARDS 3088

3343 So. Halsted Street
Tel. CANal 5969

Dr. J. J. Smetana, Jr.
Kampas 18-toe
Telefonas CANAL 0633 — Cbtcaaa
OFISO VALANDOS
Kasdien 8:00 a. m. Iki 8.10 p. m.
Treč. ir Beit: 8:80 a. m. iki
7:88 p. m.

VALANDOS; Nuo 11 iki 12
šeštadieniais: 11—12 ir 7—9
Sekmadieniais 11 iki 12

3147 S. Halsted St., Chicago

KRAUTUVĖJE
DfiL RADIO PATAISYMO
PAŠAUKITE:

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAI

DAKTARAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
Taipgi akinius pritaikau.

JOS F. BUDRIK

1801 So. Ashland Avenue

larly-they help build up resistance
against such annoying symptoms.
Lydia Pinkham's Compound
Tablets are also especially helpful
in building up red blood and thus
aid in promoting more strength
and energv. Follow label direc
tions. WORTH TRYING! c.

Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P.M.

2158 West Cermak Road

Būkite malonūs
SAVO AKIMS!

remarkable benefits! Taken regu-

\__________ ______________

irti 47th Btr««4

3409 S. Halsted St
.

Spalio 24 d. 55 metų amž.
mirė čia gerai žinomas vien
gentis Pranas Danielius. Spa

FEMALE VVEAKNESS

Popiet — nuo 1 Iki St Vak. 7 Iki S
Nedėliomia pagal sutarti

♦<?ONTENr/*reNT*

Whitney E. Tarutis

Ruošia bažnyčią

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

Nedėliomis nuo 10 iki 11 vai. diena

TELEFONAI:
Office: HEMIock 5524
EMERGENCY: call MIDuay 0001
Res.: HEMIock 1643

OR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street

DR. ALBERT J. VALIBUS

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir ano 7—B vakare

PHYSICIAN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:

1821 So. Halsted Street

GYDYTOJAU LB CHIRURGAS
Ofiao vaL nuo 1—8: nno 0:30—8:90 BeMdentdJa: 6000 fe ArtaaUn Avi
VALANDOS: 11 n. ryto iki 8 popi*
796 West 391b Street
iki B vaL vakare.

I

Tainvi įtekai "atarti
Ofiso telefonas PROspeet 6737

Namų telefonas VIRginia 2421

Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

2408 VVest 63rd Street

0B

Ketvirtad., lapkr. 13, 1941

OAI

NELAIME PALIAUBŲ DIENĄ

Sveikata - Brangus Turtas

LIETUVOJ ŽIBALAS UŽDRAUSTA VARTOTI
KULIAMOMS MAŠINOMS

Rašo Dr. Račkus. 1853 W. 35th St., Chicago.
REUMATIZMU
SERGANTIEMS

Lietingas ir nepastovus
rudens oras labai kamuoja
sergančius chronišku reu
matizmu. Nuoširdžios užuo
jautos ir pagalbos yra rei
kalingi tie, kuriems sąna
riai ar raumenys gelia.

Vaistai sumažina ligoniui
skausmus, bet žinoti kaip
maitintis, ko nevalgyti ir ko
vengti, yra beveik svarbiau
nei vaistai. Taigi kenčiantieji nuo reumatizmo įsidė
mėkite sekančius patari
mus:

1. — Kojas užlaikyti šil
tai ir sausai. Sušalusias ar
sušlapusias kojas tuojau rei
kia pamerkti į karštą van
denį. Gerai yra dėti į kojų
vonę garstyčių (mustard)
miltelių, nes tai stimuliuoja
kraujo cirkuliaciją ir pa
lengvina reumatinius skaus
mus. Avalinę reikia pamai
nyti sausa ir šilta.
2. — Suprakaitavus, rei
kia saugotis vėjo ir trauku
čio.

LISABONA. — Patirta, ( petencijon įeina socialini3
kad Kauno apygarda, kuriai draudimas ir Jaibo inspek
paskirtas apygardos komi cija.
saras S. A. — oberfuehreris Lent'zen, apima šias vie
toves: Kauno apskritį (iš Padėk misijonieriams
skyrus Kauno miestą), Kė
Veltui ieškosi kilnesnio
dainių apskritį, Marijampo tikslo, kaip remti misijų alės apskritį, Šakių apskritį, paštalavimo darbą.
Vilkaviškio apskritį ir Laz
Ar žinai, kad misijų tiks
dijų apskritį.
— Laikraščiai praneša, las — Meilės misija?

guolės yra sveika. Iš daržo
vių galima valgyti bulves,
selerijas, kopūstus, salotas,
svogūnus, spinakus, burokus
ir šviežius agurkus. Galima
gerti pieną, pasukas, silpną
arbatą su citrina bet nesal
džiai. Vieton cukraus patar
tina daugiau vartoti medų,
nes meduje yra trputį “apiolino”, o apiolinas yra vais
tas reumatizmui. Daug van
dens ir lemonado gerti yra
gerai. Virtą žuvį, ypač jūrų
žuvį valgyti reumatikams
yra sveika; mat jūrų žuvis
turi savyje jodinos, gi or
ganiškoji jodina reumati
kams yra gyduolė.

kad Vokietijos generalinio
komisaro Lietuvoje įstaiga
netrukus įsi kursianti rū
muose, kur nepriklausomos
Lietuvos laikais buvo že
mės Bankas ir Užsienių Rei
kalų Ministerija.

6. — Jei dantys yra blo
(“Draugas” Acme telephotof
gi, reikia juos pataisyti; su
Houston, Tex., Paliaubų diena suteršta netikėtai įvykusia nelaime. Per paradą su
puvusius ir jau negalimus
griuvo vienas sunkus stogelis, nuo kurio daug vyrų ir moterų stebėjo paradą. 2 as
pataisyti dantis reikia iš
menys žuvo ir daugiau kaip 40 sužeista.
traukti. Labai dažnai suge
dę dantys yra priežastimi
ro ir norim išvažiuoti į An
reumatizmo bei kitų ligų.
gliją, ar Kanadą; žodžiu,
7. — Blogi tonsilai taipgi
arčiau Lietuvos, o, progai
yra priežastimi reumatizmo.
esant, ir į pačią Lietuvą, nes
Blogus tonsilus reikia pra
tikrai atsibodo gyventi at
Staliniška
literatūra
į
pečiu,
o
vadai
į
kalėjimą.
šalint.
skirtiems svetimame krašte.
Ką žinom apie Lietuvą, tai
Reumatizmas yra skaudi
- Pabėgėlius šelpia valdžia. - Visi laukia
tik iš “Draugo.” Jei ne šis
ir sunkiai pagydoma liga.
laikraštis mums Lietuva vi
3. — Negerti alaus, nei Daug pastangų reikia gy
karo pabaigos.
sai neegzistuotų.
saldžiojo vyno, nei kavos. dantis reumatizmą. Reuma
(Laiškas iš Australijos) tų okupuotoj Lietuvoj ir
4. — Nevalgyti kiaulienos tizmas reumatizmui yra ne
Brisbane. — Mes, lietu pradėjo varyti raudonąją
Nelaimingų
nusižudėlių
mėsos, nei antienos, nei žą lygu, ir žmogus žmogui yra
propagandą, tačiau viena pavyzdžiai rodo, kad kar
nelygu,
tad
ir
gydymo
bū

viai
Brisbane,
tapome
labai
sienos, nei kalakuto, nei jo
raudonoji “įžymybė” pateko tais reikia daugiau drąsos
kios rūkytos mėsos. Tik rū dai yra nevienodi. Neverta išblaškyti. Visos pastangos
į policijos rankas. Komunis gyventi, negu mirti.
kytus lašinius galima val-i save nuodinti patentuotais įkurti lietuvių koloniją Bris
tiškoji literatūra buvo kon
gyti kiek tik nori. Taipgi “vaistais.” Geriausia yra bane eina niekais. Visą dar
fiskuota ir pačiam raudona
nevalgyti rūkytos žuvies, klausyti gydytojo patarimų, bą ardo pažiūrų skirtumai.
jam teko kinkas padrebinti.
nei “salmon fish”, nei vė prašalinti ligos priežastis, Ypač su mumis atvažiavę
Kitam teko net gauti "blackžių, ir vengti ant skaurados valgyti ir užsilaikyti sulyg raudonieji gaivalai, kurie
eye” nuo australiečio karei
keptos žuvies. Saugotis ne gydytojo nurodymų. Beje, stengiasi lietuviams būti
vio už Stalino pagyrimą, žo
valgyti saldumynų, pyragų, klimato permaina taipgi reu “geri”, ardo visą darbą. Kai
džiu, lietuvybei Australijoj
sūrio, riešutų, pupų, grybų, matikams kai kada pagelbs kurie buvo “užmiršę”, kad
ką nors naudingesnio, sun
asparagų. Ypatingai neval ti. Rimtą ligą apsimoka rim esą Australijoj, o ne sovieUNITED
ku padaryti, nors nemažas
gyti pomidorų (tomatoes). tai gydyti.
STATES
nis sumažėja. O užvis svar lietuvių skaičius trokšta ką
Be to, reikia vengti raugin
SAVINGS
biausia tai maitintis tokiais gero nuveikti Lietuvos nau
tų agurkų ir visko su actu. Daktaro atsakymai
BONDS
dai.
valgiais,
kurie
nekietina
vi

į
klausimus
Vynuogės, žemuogės, slyvos
AND STAMPS
durių.
šia
tema
teks
para

Daugumas
lietuvių
vis
ir kriaušės ^aįipgi kenkia
Atsakymas B. M. — Už
dar gyvena iš pašalpos gau
reumatikams.
kietintiems viduriams liuo- šyti straipsnį.
Atsakymas K. A. — Iš namos iš britų valdžios. Vi
5. — Galima valgyti: sriu sinti nepatariu vartoti purON NAI I \TYDl R POST OFFICE OR BANK
bą iš daržovių ar iš kruopų gatyvių pigulkų, nes tai la bertų lūpų gydymui ir skaus si laukiam pasibaigiant ka
(tik be pomidorų), avieną bai kenkia sveikatai. Rici mo sumažinimui patariu
mėsą, vištieną, jautieną; na (castor oil) vidurių pa- vartoti skiedinį “witch ba
minkštai išvirtus kiaušinius. liuosinimui yra mažiau pa zei” sumaišytą su gliceriną.
Duoną valgyti tik rupią ir vojinga sveikatai, nei mag- Aptepti lūpas tuo skiediniu
sužiedėjusią. Avižinė, mie nezija, senenos lapeliai ar galima kas 3 valandas iki
žinė ir kviečių kruopų košė ba karčiosios druskos. Iš lūpos sugys. Tas skiedinys
yra sveika, šviežus vaisiai, plakus riciną su orandžių yra geras ir suskirdusioms
ypatingai orandžiai ir span sultimis, blogas ricinos sko- rankoms.

KOMUNISTAI VISUR ŽEMINA LIETUVIŲ VARDĄ
IR ARDO DARBA

?ENSE

BUY

— Vokietijos generalinis
komisaras išleido įsakymą,

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

kuriuo Lietuvoje uždrausta
vartoti skystąjį kurą (pav.
žibalą) kuliamoms maši
noms.
— Laikraščių žiniomis,
vietoje bolševikų laikais
prie fabrikų veikusių darbi Visa tai surinkęs pasiusk
ninkų komitetų, kurie nu pigiausia pašto klase.
stojo veikę, skiriami daroiPašto ženkleliai, aukos ir
ninkų įgaliohr įsi. Vienas
įvairūs kiti dalykai siunčia
įgaliotinis tenka dvidešim
mi šiuo adresu:
čiai darbininkų. Įgalioti
Mission Club,
niai skaitom; įmonės vedėjo
Marian Hills Seminary
patarėja'3
Hinsdale, Illinois
Profesinės f.ąiungos lai
kinai paliekamos. Jų kom-

Asthma Mucus
Loosened FirctDay

For Thousands of Sufferers

Choklng, gasplng, vrheezing spasms of
Bronchlal Asthma ruln sleep and energy. In
gredients ln the prescription Mendaco qulckly clrculate through the blood and commonly help loosen the thlck strangllng mucus
the first day. thus aldlng nature in palllating
the terrlble recurrlng choklng spasms. and
ln promotlng freer breathlng and restful
sleep. Mendaco ls not a smoke, dope, or lnJection. Just pleasant, tasteless palllating
tablets that have helped thousands of suf
ferers. Prlnted guarantee wlth each package
—money back unless completely satlsfactory,
Ask your druggist for Mendaco today. Only 60c.

Rheumatic Happy;
RelievesPainOuick
Thousands who suffered from the torturing
pains of rheumatism, aciatica. lumbago, neuralgia and neuritis—are certainly happy over
their discovery of NURITO. Nov they have
found a quick-acting formula which speedily
relieves those ezhausting museular aclies and
pains. NURITO is trustworthy and dependable
—contains no opiates. If you want to feel again
the joy of relief from pain—so you can work in
peace and sleep in comfort—be wise and try
NURITO under this ironclad guarantee. If the
very first three doaes do not relieve that cruel
pain to your satisfaction—your money will be
refunded. Don't suffer. Ask your druggist today
for NURITO on this guarantee.
(T.N.C.)

/"Relieves Distress From*\

Gi’fhe One . .
“Gl’rae one. Me slster’s got lt,”
said the little newsboy as he
laid down his
penny during
the first Amer
ican Christmas
Seal Campaign
held in 1907.
“Those seven
words settled
it. It a Street
kid could get
the message, the message was
the kind we need,” wrote Leigh
M. Hodges, columnist on a Phila
delphia newspaper. For 34 years
Christmas Seals have successfully carried to Amerlcans the
message: Tuberculosis can be
wiped out if the people make
the flght their own and support
It ilnancially.

FEMALE
VVEAKNESS
Kuris Padaro
Jas Pavargusias
Ir Silpnas t

Šimtai tūkstan
čių moterių ku
rios kenčia galvaskaudj, nugarskaudj; kurios jaučiasi nusilpnėjusios. nesmagios ir 1.1,
iš priežasties mėnesinės li
gos, surado tikrą, palengvi
nimą vartodamos Ijytlia E.
PlnldiAm's Vegetable Com
pound.
Reguliariai vartojant Plnkham'g Compound palengvi
na skausmus, sustiprina svei
katą. Vertas Pamčginiruo.

-"Buy Christmas 8eals”-

DAUGIAU ŠVIESOSI

GERESNE SVIESA!

MAŽESNES ELEKTROS BILOS1

Kaip Bolševikai Valdė Lietuvą?

Gausite 100% daugiau šviesos vartojant “FLUORESCENT” šviesą — ir
Jūsų Elektros Bilos Sumažės Per Pusę!

’Jei norite žinoti, kaip bolševikai valdė Lietuvą
per ištisus metus, skaitykite tik ką iš spaudos išėju
sią knygą —

"FLUORESCENT" SVIESOS
NEABEJOTINAI APSIMOKA U2 SAVE
♦>.

Virtuvinė
šviesa -

- $8.75,

pilnai įrengta

Kainos

Krautuvėms

ir

Tavernams)

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

"Bolševizmo Siaubas Lietuvoje"
Kurią parašė bolševizmo teroro ištremtasis,

MosfMIDDLE-AGE'taen
38-52 Years

Leiskite Mums Įrengti Gražius Moderniškus “FLUORESCENT” šviesos Įtaisy
mus Jūsų Namuose ar Jūsų Biznio Vietoje.
Specialės

’Why not?—He'i loaving for Grandma'i and Mom said to plaster
•verything we sent away with tuberculosis Christmas Seal* this year

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

“BOLŠEVIZMO SIAUBAS LIETUVOJE”
Turi 64-ius puslapius..................Kainuoja tik 35c

.Suffer Distress At This Time!

If this period in a woman’s life
makes you cranky, restless,
nervous, irritable, tired, blue at
times, suffer weakness, dizziness, hot flashes, distress of
“irregularities”—
Start at once—try Lydia E.
Pinkham’s Vegetable Com
pound. It’s one medicine you
can buy today made etpecially
įor women—it helps relieve
distress due to this functional
disturbance. Lydia Pinkham’s
Compound has helped hundreds of thousands of women

K. BARAS

50 ekzemploriai kainuoja tik ..................... $12.50
100 ekzemplorių kainuoja tik................... (fOA AA
to go smiling thru trying “middle age.”
Taken regularly—Lydia
Pinkham’s Compound helps
build up resistance to such annoying symptoms that may betray your age faster than anything. Also very effective for
younger women to relieve*
monthly cramps. Follow label
directions. WORTH TRYING!

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

Knygos užsakimus siųskite į:

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

J
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ton
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kuris,
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kitų
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kad
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
tSS4 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois
pagalba galima duoti Rusijai, bet tik ne komunizmui.
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Advertising in “Draugas” brings best results.
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Kalbėtojas visai teisingai pabrėžė ir tą faktą, kad
(“Draugas” 1916 m. lap
DRAUGAS
prieš duodant bet kokią paramą Rusijai, turėjo būti kričio 13 d.)
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
pastatytos trys sąlygos ir turėjo būti prižiūrėta, kad
gėrimas alkoholio žmogaus
Skundžia Fordą... Kai ku
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbčse: Me
Po
svietą
pasidairius
jos
būtų
išpildytos.
organizmui, jau senai yra
rie automobilių fabrikantai
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata; Metams
gvildenamas. Ši problema
Pirmoje vietoje Rusijos žmonėms turi būti suteikta apskundė teismui garsųjį
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Karlą
beskaitydamas
al

nors yra labai sena, bet vis
religinė ir politinė laisvė. Visi kunigai turi būti išlais automobilių išdirbėją Fordą.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
koholinių
gtiimų
darbinis
iš naujo keliama. Gydyto
vinti iš koncentracijos stovyklų, bažnytinis turtas, nuo Girdi, reikia užginti jam di
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
kų
unijos
navj
’
cnas,
radau
dinti savo fabrikas, nes ki
jai įrodo, kad, beveik, nėra
savybė grąžinta teisėtiems savininkams.
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
jose
vieną
labai
įdomų
da

jokio santykio tarp saikaus
Antra — komunistiškoji propaganda Jungtinėse A- taip automobilių gamyba
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
gali
patekti
į
jo
vieno
ran

lyką, kuris, aš manau, gal gėrimo ir ilgaamžystės, bet
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja* ma
merikos Valstybėse privalo būti tuoj ir visiškai sustab
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
kas. Konkuruoti su juo nie ir kampelio skaitytojams mes beveik kasdien suran
dyta.
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
kas negalės. Skundėjai tvir bus įdomus. Jo vardas dame atskirų asmenų, pat
dedamos.
Trečia — Maskva visiems laikams turi išsižadėti ko tina, kad pernai Fordo fab
“Gerk Daugiau, Gyvenk Il virtinančių tą priešingybę
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago,'III.
munistinio imperializmo.
rikas padirbo 500,000 auto giau!” Tas nežinomas auto teisybe būti. Dėl jų gero
Under the Act of March 3, 1879.
Čia, berods, ir priminti nereikia, kad per dvidešimts mobilių. Gryno pelno For riaus straipsnelis prasi leda vės čia paduodu vieną “kia
trejus metus Sovietų Rusijos žmonės neturėjo nei re das turėjęs 60 milijonų do šitaip: “Veikimas, kurį daro sinį” šitoj srityje eilėraštį:
...etuvių katalikų dlenraSčlo “Draugo” rSmSjama ir skaitytojam*
siunčiu Bvelklnlmua ir geriausius llnkSjlmusI
liginės nei kitokių laisvių. Jei dar šiandien, kaip tei lerių.
Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodama*
singai sako prel. Sheen, religija Rusijoj dar nėra visai
apie įvairius katalikams Įdomius dalykua bet nurodo tikėjimo tie
Arklys ir mulas gyvena trišdešimt metų
sta gma Ir saugo įsus nuo amžinojo Uganymo priešų.
sunaikinta, tai tik dėl to, kad žmonės nebijo kentėti ir
DaugaHopsU tapadauggja l«sų katalikiško dienraščio skaitytojų skalIr nieko nežino apie vyną ar alų.
Maištas 75 Austrijos pul
Siasl
mirti dėl tikėjimo.
►p AMLO'TO GIOVANM CICOGMANL
Ožkos ir avys gaišta sulaukę dvidešimt metinių
ke.... 75 austrų pėstininkų
Daodlcea Arkivyskupas,
Ir niekados jos neragauna škotiškų ar ruginių;
Apaštališkas Deleutaa
Ir, suprantama, kad tikrai būtų skaudu, jei dabar pulkas buvo nusiųstas kau
Karvės tonais vandenį geria — traukia
teikiamoji pagalba būtų naudojama ne Rusijai ir jos tis į Vokietiją, visi šio pul
Ir aštuoniolikos vos tik tesulaukia;
žmonėms ginti, bet palaikyti bolševizmo siaubui, tiek ko karininkai buvo pasta
Šunys stimpa pasiekę penkiolikmetinės
Sakoma, kad šį karą laimės propaganda. Tai perdė daug žmonių gyvybių prarijusiam ir visas žmonių tei tyti vokiečiai. Kareiviai vi
są laiką vokiečių karinin
Be j okios pagelbos romo ar kaduginės;
ta. Jei propaganda viską laimėtų, raud. armija jau tu ses po kojų paminusiam.
Nors katės piene ir vandenyje maudos,
kais buvo nepatenkinti ir
rėtų būti Berlyne ar Miunchepe. Sov. Rusijos propa
Bet tarp dešimt-dvylikos metų jau spardos.
austrų kareiviai prašė juos
ganda, čekisto Salomono Lozovskio vadovaujama, iš
grąžinti į Austriją; austrų
Kuki ir blaivioji, sausakaulė višta
visų kariaujančių šalių būdavo kraštutiniausia ir smar
kareiviai
atsisakė
eiti
į
fronVos tik dešimt metų sulaukus jau miršta.
•
kiausia. Ji, žinoma, neliko be įtakos. Tačiau faktais Kiti džiaugiasi, o mesi...
tą.
Todėl
tarp
austrų
ir
vo

Visi
gyvuliai blaivūs, gyvena nekaltai,
Retkarčiais atlankantieji Chicagą mūsų tautiečiai iš
nepagrįsta, Kremliaus “informacijų” įstaigos veikla
kiečių kareivių buvo kilu
Jų gyvenimas trumpas, ir jie mirštą.,greitais
daugelyje vietų suklupo ir, galima tikėtis, neteks il kitų miestų, džiaugiasi lietuvių šauniomis įstaigomis:
Bet nuodėmingas, svaigaluos mirkstąs, žmogus
gai laukti, kai tas per daugelį metų atkakliai pūstas gražiomis bažnyčiomis, lietuviškomis mokyklomis, li sios muštynės. Iš abiejų pu
ru* x
sių buvo sužeistų.
Praleidžia
desętkus
metų
—
laikus
ilgus.
”
goninėmis,
biznio
įmonėmis,
Dariaus-Girėno
posto
na

melo burbulas vieną gražią dieną galutinai subliūkš.
Karą, kaip matyt, bent Rytų fronte laimės vis dėlto mu, statoma lietuviams seneliams prieglauda etc.
Persekiojimai Meksikoje...
Brooklyne lietuviškai kal rusai nekenčia komunizmo,
Ypač didžiavosi mūsų įstaigomis keletą dienų lankiu
tos šarvuotosios divizijos, kurios geriau paruoštos ir
geriau vadovaujamos. Kai dėl vokiečių propagandos, sis Chicago V. T. Kvietkus-Kvietkauskas, Lietuvių R. Meksikoj bedievių valdžia bantieji balševikai jau nus tai ko čia dar tiems lietuviš
tai, reikia pripažinti, ji įtikinamesnė ir net pavojin K. Susivienymo Amerikoj centro sekretorius, vienas užgynė vartoti bažnyčiose tojo savo butemacionalus kiems balšavikams jo gailė
gesnė. Ji labai sumaniai pasinaudoja net savo idėjinių rimčiausias ir tvirčiausias Aunerikoj gimusios ir augu- švęstą vandenį, užgynė rink su iškeltomis kumštimis ir tis? Tegu žemėn tas komu
ti aukas bažnyčiose ir gie kitas balševikiškas dainuš nizmas prasmenga, kam jis
priešų silpnybėmis ir klaidomis. Demokratijų bendra sios lietuvių kartos atstovas.
doti per Mišias už mirusius. kas rėkauti. Jų vietoj da čia reikalingas!
Ko greidarbiavimas su bolševikais ir kai kurių atsakingų an
Prisipažinsime, kad labai yra smagu girdėti mums, Kunigams uždrausta gyven bar jie jau lietuviškas liau čiaJu ten komunizmas paglosaksų nepagrįsti pareiškimai apie religinę ir poli chicagiečiams sakomi komplimentai. Tačiau mes pa
z
ti
arti
bažnyčių.
Visas
mo

dies
daineles
dainuoja.
Kaip
dvės,
tuo
greičiau
jo pa
tinę laisvę Sov. Sąjungoje, visoje Europoje, o ypač tys, chicagiečiai, turime pasisakyti atvirai, kad dar
kyklas
nuo
katalikų
atėmė.
greitai jie savo kailį pakei vergti žmonės laisviau at
SSSR kaimyninėse tautose vokiečių propagandai ne vis neįvertiname to, ką turime ir pakankamai nesi•
čia?! Čia buvo raudoni; sikvėps! Mes tik galime
įkainuojamai vertingas ramstis!
naudojame turimomis įstaigomis. Daug mūsų tautie
Kiek New Yorke yra sa- čia jau daros balti! Pana jam palinkėti greitesnės
Idėjinis karas, panašiai kaip ginklinis, šiandien pa čių yra dar tiek nesąmoningų, kad blaškosi kitur, mė
saulyje vyksta visu smarkumu, visu įtempimu negai to savo sunkiai uždirbtus centus kitiems, lyg ir neži liūnų?... Pastaraisiais laikais šiai kaip zuikiai prieš žie mirties, ir užuojautos lietu
viškiems
balšavikėliams,
lint nei nervų, nei laiko, nei pinigų. Daug kalbama apie nodami, kad mes turime savo parapijas, savo mokslo, New York miestas iš viso mą pakeičia savo šerstį.
turėjo
10,357
saliūnus.
To

kad užtrūkus jų karvu
naują tvarką, naują gyvenimą, kuris prasidės gink biznio ir kitokias įstaigas, savo organizacijas.
kiu
būdu
500
gyventojų
ten

Rusai džiaugiasi, kad pa tei, jie turės dabar pasnilams nutilus.
Iš to, kas čia pasakyta, yra aišku, kad dar ne vis ka vienas saliūnas.
galiau jau nusikratys ko kauti arba eiti į dirbtuves
Vargu ar yra nors vienas laikraštis, nors viena lei kas turėti savas įstaigas. Jos savo tikslo visa pilnu
S. K L.
munistų vergijos jungą ir darbo ieškoti.
dykla ar radio stotis, kuri išvengtų XX amžiaus idė ma neatsiekia, jei jomis nesinaudojama, jei nepakan
Kiek Rusija turi skolos... vėl bus laisvi, bet lietuviš
jinio karo. Tiesioginiu ar netiesioginiu būdu, iš įsiti kamai paramos suteikiama.
Jei žmogus dėl savo ne
Iš Rusijos Dūmos apskai kai kalbanti balševikai ver
kinimo ar už pinigus, spaudos lapai, etero bangos, fil
doro gyvenimo užsispirs ne
Reikia dar daugiau “išaugti” ir įsisąmoninti, kad čiavimų pasirodo, kad da kia, matydami komunisti
mos ir daug kitų priemonių tarnauja šiokioms ar to
tikėti, tai jo neįtikins ir ne
tinkamai įvertinti kas sava ir mokėti naudotis tomis bar rusai turi 25,220,936,895 nio rėžimo Rusijoje pralai
kioms idėjoms. Net paprasčiausios žinelės suredagaprivers tikėti jokie įrodymai
rublių skolos.
įstaigomis,
kurias
savo
sunkiai
uždirbtais
centais
ir
mėjimą.
Jeigu
jau
patys
vimo būdas, jos antraštė ir laikraštin įdėjimo vieta
ir net stebuklai.
triūsu pasistatėme.
dažnai esti tiksliai apskaičiuota ir rūpestingai įpras
minta.
HEALTHY, WEALTHY AND WISE!
Pradedant suktai maskuotais minties ir tikslų vin
giais, baigiant nekalčiausiu, šaltai paduotu faktu, vi "Apvalė," bet...
sa tat esmėje yra propaganda. Jos sąvoka turi reikšti
£&ectcated
so
“Darbininkas” rašo apie Stalino “valymo” darbus
idėjų skleidimą, o ne vien tiktai kokį baubą. Žiūrint kas Sovietų Rusijoj ir pažymi:
CALLED AHTISEFnC
SOAP5 ARE USELES5...
skleidžiama ir kaip skleidžiama. Katalikams, pavyz
exper»ments C0M“
Kiek
Stalino
absoliutizmas
atnešė
naudos
komu

džiui, ne vistiek ar skleidžiama krikščioniškosios idė
ducted shoji that
nizmui kaipo tokiam, apie tai gal kiek bešališkiau
jos, ar bolševikinis, pagoniškasis ar laisvamaniškas me
parašys busimieji bolševikų istorikai, kai jau jis bus
GOOD
las. Bet jie to melo nesulaikys vien paniekinančiu tonu
miręs ir nebus reikalo prieš jį drebėti. Iš dabartinių
SOAP
makE
|tų ATTEMFTSTOMAKfc
lepterėję: “a, propaganda!” Juoba, kad kartais net
jo liaupsintojų nieko kita neišgirsi kaip tik azijatiš
them antiseptic....
neatskiriame kokios gi prasmės toji propaganda ir ko
BOP/FEDON A
kai
vergišką
garbavojimą.
O
bet
gi
ir
patys
garbakios įtakos ji mums daro ar jau yra padariusi.
r
PLENTlFUL
BALANCED DlET
votojai mato reikalo padaryti Stalinui moralinį apiReikia, ypač mūsų spaudos žmonėms, nuolat siste
|S MORE RESISTANT TO
prausimą. Tuomi jie nejučiomis pripažįsta ir net pa
DISEASE....
matiškai ir plačiu mastu vertinti kas iš idėjinių prie
brėžia, kad be “apčystymo” jo asmuo nepriimtinas
šų stovyklos į mūsų dvasinį pasaulį veržiasi ir, jau
bet kokiai nekomunistinei grupei. Dar ir patys ko
visai aiškiai permatomų melų negalima gi katalikiška
munistai vargu bekeltų jį į padanges, jei būtų jiems
me laikraštyje, lyg kokią vertingą tiesą, dėti į pirmo
leista laisvai pasisakyti. Juk jo nežmoniški likvida
r*********
»•*.
puslapio pirmąsias vietas! Tokie dalykai būtinai rei
vimai dabar kaip tik paliečia sovietų likimą. Jeigu
kalingi atvėtymo.
PoOD SUCH AS
jis nebūtų likvidavęs kelių desėtkų gabiausių savo
Antra, šioje lemiamoje idėjinėje kovoje savo įsitiki
generolų, ypač Tuhačevskio, tai vokiečiai nebūtų beGREEN VEGETABLES
nimus ir mes turėtume energingiau skleisti.
Verax.
sibeldę į Maskvos vartus. Jei jis nebūtų taip. žiau
THAT ARE RICH IN
IODINE, HELP
riai likvidavęs sumaniausių Rusijos ūkininkų, tai jų
PREVENT
sūnūs, tarnaujantieji raudonojoj armijoj, nebūtų ur
Pagalba Rusijai, bet ne komunizmui
mu vokiečiams pasidavę. Dabar “voždius” renka sa
Šio krašto žmonių dauguma nesipriešina duoti pa
vo klaidų vaisius, o jo pakalikai, ruošdami jam “nugalbą Rusijai, tačiau aiškiai ir griežtai stovi prieš bet
baltinimo” vajų, nejučiomis pasisako, kad tų klaidų
kokį rėmimą kruvinojo komunizmo.
ant kiekvieno žingsnio buvo padaryta. Galų gale iš
eis aikštėn, kad visas jo gyvenimas buvo ištisa klai
Tokio nusistatymo yra ir Amerikos katalikų visuo

į&nehes&a

Ir idėjinis karas

menė.

da.”

y
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DBAUGAS

A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj

1$ MOŠŲ VEIKIMO CENTRO
FEDERACIJOS TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Vienos Rusės Dienoraštis
Mūsų laikraščiuose jau Nutarė, tačiau prašyti fon Šimų, skundų ir piotestų
buvo šis ts rašyta apie spa do garbės nariais žymes pereitą svarstyti kitų die
(Tęsinys)
lių
mėn. 25 d. Chicagoj niųjų amerikonų, kurie notvarkės punktų.
— Žinoma, vaikai nukenčia dėlto daugiausia, — buvusį A.L.R.K. Federaci pagelbėtų parinkti aukų ne
5 įsikišo aukšta, išblyškusi Olia. — Bet visame yra kal jos Tarybos suvažiavimą, vien iš lietuvių, bet ir iš
Suvažiavimas išklausė pra
tas tik vyras. Kai dėl manęs, aš niekados netekėsiu! kuriame dalyvavo apie dvi kitataučių
nešimų iš mūsų centralinių
Vyras pavergia moters sielą, man dažnai sakydavo maon dešimts mūsų visuomenės
Užgirta, kad Federacija organizacijų: Lietuvių R. K.
motina; ji nėra joks išimtinas įrodymas, nes ji iš meilės veikėjų ir keli garbingi sve savo lėšomis išleistų K. Susivienijimo
Amerikoje.
ištekėjau už mano tėvo, o vistik ji rimtai tvirtinanti, čiai.
Federacijos sekreto- Baro parašytą knygą “Bol Moterų Sąjungos, Lietuvos
laimingų vedybų esą visai negalį būti.
rijatas mato reikalą oficia ševizmo Siaubas Lietuvoje” Vyčių ir kitų, paraginant
* — Jūs galite meilės ir vedybų reikšmę sumažinti, bet liai pranešti visuomenei ir visą pelną už parduotai jas remti, nes nuo paskirų
vieną argumentą aš galiu kaip bibliotekorius pasakyti: apie kai kuriuos Tarybos knygas skirtų Lietuvai Gel organizacijų gausumo ir ve:
viskas sukasi apie šį dalyką! — Taip prabilo buhalteris, suvažiavime svarstytus k.au bėti Fondui.
klumo daug pareina ir viso
mažas, gyvas vyras, geltonos citrininės veido spalvos, simus.
Iškelta visų šelpimo fon mūsų religinio ir tautinio
stebėtinų, žalių akių. — Tik pasižiūrėkite, kokios kny
— 1 —
dų koordinavimo klausimas. sąjūdžio pasisekimas.
gos yra daugiausia skaitomos!
Knygos apie meilę ir
Federacijos Tarybos su Tai pavesta Amerikos Lie Tarybos suvažiavime da
šeimą, visos kitos jų yra nustelbtos. Moksliškos kny važiavimas, išklausęs Kuni tuvių Tarybai.
lyvavo: kun. dr. J. Končius,
gos — išskyrus tas, kurios nagrinėja abiejų lyčių san- gų Vienybės lietuvių trem
kun. Ig. Albavičius, kun. J.
— 3 —
tykus, — skaitomaos tik specialistų, o meilės ir šeimos tinių šelpimo komisijos pir Prof. K. Pakštas padarė Paškauska's, prof. K. Pakš
knygos visų. Tai reiškia, kad šioje srityje visi trokšta mininko kun. dr. J. Kon pranešimą apie Lietuvių tas, kun. J. Mačiulioniy,
apsišviesti. Taip pat aišku, kad kiekvenas žmogus no čiaus pranešimą apie gra Kultūrinio Instituto veiklą, M.I.C., J. B. Laučka, St. Ga
ri būti laimingas, ir kur turėtų rasti laimę, jei ne mei žias pastangas ir vėl išpra pažymėdamas, kad keletas baliauskas, S. Sakalienė, K
lėje? Bet dar aš turiu pasakyti: kad žmonės nei mei šyti iš Amerkos Vyskupų veikalų anglų kalba jau paruo Sriubienė, dr. P. Atkočiu
lėje, nei vedybose laimės neranda, nors jos taip aist Komisijos, kad iš būsimos šta spaudai, gauta visa eilė nas, E. Samenė, P. Čižaus
ringai ieško, mano giliausiu įsitikinimu, dėl to tik mote visose
Amerikos katali rimtų bendradarbių, užmez kas, N. Kulys, L. šimutis
rys kaltos, ne vyrai, ir tik vienos moterys!
kų
bažnyčiose
rinklia gamas kontaktas su Ameri Svečiai: Lietuvos konsulas
Beveik visi ginčų dalyviai tuo pačiu laiku padarė vos nuo karo nukentėju- kos kultūrinėmis ir politinė P. Daužvardis, dr. P. Vilei
miną atremti šį tvirtinimą, kaip Sonečka suriko:
siems šelpti Europoje būtų mis įstaigomis, palaikoma šis, kun. K. Barauskas,
4— Draugai! Kas Jums darosi! Publika laukia ne skirtą ir lietuvių tremtinių ryšiai su kitomis diktatorių kun. J. Prunskis.
kantraudama knygų, o jūs čia krūvoje ramiai stovite ir šelpimui, reiškia padėką pavergtomis tautomis, etc. Skubesnieji reikalai
sprendžiate meilės ir vedybų likimą!
Kunigų Vienybei ir ypač jos Pasiskundė, kad bent kiek
Lietuvai Gelbėti Fonde
Mums besiskirstant, pašnibždėjo man Elena Ivanov- komisijai, kuri pernai tiek darbas trukdosi, kad nega kalbėtojai gruodžio mėne
daug nusipelnė Lietuvai lima gauti tinkamo Institu syje bus Detroite, Cleve’anna greitai:
— Aleksandra Lvovna! Aš su Jumis būtinai norė išgaudama stambią pašalpą tui sekretoriaus. Atsižvel de ir Pittsburge. Veikėja:
čiau pasikalbėti!
Ar mes negalėtume kartu eiti na- lietuviams tremtiniams ir giant į tai, Tarybos suva prašomi prisirengti pagel
suvargusiems Lietuvos žmo žiavimas nutarė padidinti Dėti kun. Barauskui ir dr.
mo
Biblioteka buvo uždaryta, ir Elena Ivanovna kreipė nėms šelpti. Iš pranešimo instituto sekretoriaus algą, Vileišiui jų šventame ir la
supratome, kad ir iš būsi kad tik būtų galima tinka bai sunkiame darbe. šiam
si į mane:
— Leiskite man Jus namo palydėti!
mos rinkliavos bažnyčiose mą asmenį gauti ir kad tikslui
tesusiorganizuojii
Mes ėjome nuvargusios' ir pailsusios, brisdamos per (1942 m. pavasarį) bus pas įstaigos darbas nesitrukdy- specialūs komitetai kiekvic
begalo purvinas gatves.
kirta žymi suma Lietuvos tų.
noje parapijoje.
— Ką Jūs bibliotekoje tvirtinote, — pradėjo Elena ir lietuvių šelpimui. Tuo
Ta pačia proga Federaci
Kolonijų veikėjai praneš
Ivanovna, patylėjusi valandėlę: — kad laimingumas pri reikalu pasimatyta su kai jos Tarybos nariai vienbal kite, kiek reikia prisiųsti
klausąs tik nuo valios vedybose. Bet aš Jums pasaky kuriais vyskupais, katalikų siai pasisakė už tai, kad už L. G. F. ženklelių, kurie
siu, kad menas galėti norėti, yra duotas tik nedaugeliui. veikimo centro vadais Vaš Lietuvos ribų gyveną Lie duodami fondo nariams ar
Žinote Jūs, Aleksandra Lvovna, kiekvienas žmogus turi ingtone, parašytas memo tuvos piliečiai, toliau nebe ba aukojusiems virš dole
savo idėją — atleiskite man, aš nemoku gražiai kalbėti, randumas, pasiųsti laiškai. delsdami, tuoj sudarytų rio.
I
bet Jūs mane suprasite, — kiekvienas žmogus ką nors
— 2 —
Centralinį Politinį Komite
Prašome išdalinti prieš
myli ir prie ko nors veržiasi. Mano idėja buvo visą gy Federacijos
Sekretorius tą arba i vyriausią tarybą, i kiek laiko prisiųstus laiškus
venimą: šeima ir vedybos. Mano tėvas, apnyktas pavy Tarybai praneša, kad Lie kuri vadovautų Lietuvos , visoms lokalinėms draugi
duliavimo, užmušė mano motiną, ir dėlto jis gavo dvyli tuviai Gelbėti Fondas yra Nepriklausomybės atstaty • joms ir centralinių organika metų kalėti.
Aš tuomet buvau trylikos metų am afilijuotas su NCWC ir per mui, siektų sudaryti vadi cijų kuopoms.
žiaus. Ir aš išėjau į Sibirą ieškoti sau darbo. Ką ten jį registruotas Valstybės namą “vyriausybę ištrė
Praneškite,' kiek reikės
pergyvenau, galėčiau parašyti romaną. Tik viena Jums Departamente Vašingtone ir mime”, ir rūpintųsi gauti jai prisiųsti tik ką iš spaudos
galiu pasakyti: visi vyrai yra gyvuliai! Visą savo gy tos registracijos
numeris demokratinių valstybių pri išėjusios knygos “Bolševiz
venimą nesutikau padoraus vyro. Gal tai atsitiktinu yra 480.
pažinimą. Išreikšta pagei mo Siaubas Lietuvoje.” Vie
mas, bet taip buvo. Gal neteisinga iš mano pusės, kad
LGF vajus pradėtas spa davimas,' kad šį sąjūdį pra nos knygos kaina 35 centai.
taip su Jumis-kalbu, bet aš turiu apie tai su Jumis pa lių mėn. pradžioje. Kalbė dėtų Amerikos Lietuvių Daugiau imant,
duodama
kalbėti, nes jaučiu, kad Jūs mane suprasite.
tojais pakviesti kun. Kazi Taryba.
žymi nuolaida. Visas pel
Trylikos metų būdama, taip išrodžiau, kaip penkio mieras Barauskas ir dr.
Suvažiavimas
pasiuntė nas eina lietuvių tremtinių
likos būčiau, be to, buvau graži. Tai buvo mano nelaimė. Petras Vileišis. Kolonijoms Prezidentui Rooseveltui svei šelpimui.
Aš norėjau rasti vietą auklės, taraitės, skalbėjos, kad paskirtos kvotos,
nustaty kinimą telegrama, palinkint šaunus akstinas
turėčiau galimumo ką nors nunešti kalinamam savo tė tas prakalbų maršrutas. jam geriausio pasisekimo
Šv. Pranciškaus Seserys,
vui. Aš jį mylėjau, nors jis buvo užmušęs mano motiną. Vajus pradėtas nuo Chica kovoje už demokratiją ir kurios vadovauja Amster
Tryliką metų man nekliudė žinoti, kas vyksta tarp gos, kur prakalbos ir rink mažųjų tautų išlaisvinimą. aam, N. Y., lietuvių para
vyro ir moters. Bet kaip tik dėlto, gal, aš galėjau anksti liava eina vidutiniškai. Pa
Prie Lietuvių Kultūrinio pijos mokyklai, rašo: “Ga1
nustatyti savo idėją, kuri vėliau mane visados lydėjo: aš1 gal nustatytą planą, gruo Instituto sudaryta ekonomi būtų naudinga įvesti prie
turiu palikti skaisti. Mano motina nušviesdavo retkar džio mėnesyje kalbėtojai nė komisija iš kun. Ig Alba- , LGF mokyklų arba jaunuo
čiais man šią idėją ir priruošė. Mergystę aš visada įsi lankysis Detroite, Clevelan vičiaus, dr. P. Atkočiūno ir lių skyrių, kad tokiu badu
vaizdavau kaip gėlę ir nesuprasdavau vyrų, kurie skin- de ir Pittsburgho apylinkė p. K. Sriubienės.
pripratinti vaikelius iš jau
davo ją ir paskui norėdavo šalin sviesti. Aš pati ir šian se. Tikimąsi, kad tų lietu—4—
nų dienų būti karštais lie
dien negalėčiau nuskinti jokios gėlės ...
visų centrų veikėjai pasi Ir raštu ir žodžiu buvo tuviais patrijotais . . . Mū
Aš žinau, Jūs manęs nesuprasite, nes Jūs tikrai nie ruoš tuo laiku intensyviau padaryta pranešimų, skun sų mokyklos vaikeliai su
Lietuvą Gelbėti dų ir, be to, protestų dėl džiaugsmu aukojo savo cen
kados neturėjote kovoti dėl Jūsų nekaltybės. Jūs turė padirbėti
jote savo tėvus, turėjote namus, ir visa aplinkuma buvo Fondo auginimui.
prež. A. Smetonos maršruto telius šiam tikslui, sudėjo
tikriausiai tokia, kad niekas nebūtų Išdrįsęs į Jus begė
Atspaudinta 15,000 gra po Amerikos lietuvių kolo LGF $7.56 ir nori būti skai
diškomis akimis pažiūrėti. Visai kitap buvo man. Aš žių, spalvuotų ženklelių, ku nijas. Kadangi Federacijos tomi LGF nariais.” Tai tik
buvau viena, nieko neturėjau, kas būtų .mane užstojęs, rie yra duodami aukoju Taryba nieko bendro su tuo rai šaunus pavyzdys kitoms
nes buvau kalinio duktė. Bet aš turiu tvirtą charakterį, siems LGF bent po vieną maršrutu neturi, kadangi mūsų mokykloms ir visiems
niekados nepamiršau prašyti Dievo Motinos globos. Jūs dolerį.
tuo reikalu nesikreipė į mums suaugusiems žmo
gal netikėsite, bet taip buvo. Kasdieninė malda į Dievo
Amstezdamo jruni
Tarybos suvažiavimas už lietuvių katalikų centrus nėms!
Motiną buvo trylikos metų mergaitės apsigynimas nuo gyrė visus vajaus planus. todėl, išklausius tų prana lietuviukai rodo mtnr.~. ke
viso išorinio pasaulio, nes ji nežnojo kuo kitu sau padėti.
lią, kaip reil?a aukotis ir
Vyrai yra gyvuliai. Visi. Nekaltybė, negalėjimas sau tis. Ir su juo baigės, kaip su daktaru. Kaip aš apie tas aukoti, sekime juos. Raks
padėti, stoka globos veikia juos kaip vynas. Pirmasis dienas pagalvoju, dar dabar šiurpuliai perbėga per mano iąs yra, kaip visi gerai žino
buvo gydytojas, pas kurį aš indų plovėja prisojau. Iš kūną. Kodėl jie nesigailėjo vaiko? Ir jie turėjo vaikų: me, didelis ir v esiog šven
Leonardas šimutis,
pradžių jis buvo “tėviškas,” lipšnus, paskui jis pasidarė dukterų, kurias kaip brangenybę saugodavo. Aš buvau tas.
Federacijos sekretorius,
niekšiškas. Aš jam daviau arbūzą ir verkdama pabė pas du pirklius, pas vaistininką, pas valdininką: visur tie
2334 S. Onkley avė.,
gau. Antrasis buvo advokatas, kuris pradėjo iš pradžios patys rezutatai, visi jie bandė mane suvedžioti.

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė
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Everybody ravės about y__.
salads, Peg.V/hat’s the secret’
-

<

• •

MIRACLE WHIP!
Its "difterenf flavor
——a!ways makes a hit.
MILLIONS AGRII—Miracle Whip does work tvonders
with salads! A uniąue combination of old-fashioned
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is
by far America’s favorite salad dressing.

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

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
matote “Drauge”.

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

Smith Bros. Cough Drops are the
only drops containing VITAMIN A

TRAPI

Vitamin A (Carotene) raises the resistance of
mucous merabranes of nose and throat to
cold infections, when lack of resistaoea ii due to Vitamin A deficiency.

Ketvirtad., lapkr. 13, 1941

DRAUGAS

stalo; šv. Komuniją dalina ka, asistuojant kun. S. Va
luckiui ir J. Stankevičiui
net du kunigai.
baigia maldas už sielas ir,
Klebonas laiko paskutines
šv. Mišias ir prie karsto pa ant galo, pasako pamokslą.

užmiršti savo giminių ir pa
žįstamų, kuriems buvo lem
ta anksčiau atsiskirti su sa
vo artimais ir su šiuo pa
Įspūdingos gedulo
sauliu. Pamokslininko žo
pamaldos
džiai jaudina minią, per
Brighton Park. — Lap daugelio skruostus rieda akričio mėnesį Bažnyčia ra šaros.
gina tikinčiuosius prisimin
Kun. J. Statkus, asistuoti mirusius ir už jų sielas, jant kun. S. Valuckiui ir J.
melstis. Lapkričio 2-j i die Stankevičiui, laiko gedulo
na tiksliai yra paskirta mal mišparus. Po mišparų kun.
doms už sielas. Tą dieną vi A. Briška, asistuojant kun.
sas katalikiškas pasaulis J. Statkui, S. Valuckiui ir J.
meldžiasi iuž sielas skais Stankevičiui, eina procesijoj
tykloje. Kadangi šįmet lap prie stočių ir prie kiekvie
kričio 2-ji pasitaikė sekma nos užduoda poterius, pa
dienis, tai, sulig Bažnyčios aiškindamas už ką turime
patvarkymo, pamaldos už melstis ir dėl ko. Sugrįžus
mirusius buvo perkeltos į prie karsto, visa bažnyčia
pirmadienį.
atgieda “Angelas Viešpa

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Ar galima žmonai savo
pasigėrusį vyra
bačkoje išmaudyti?
Viena lietuvė moterėlė ra
šo vienam misijonieriui ši
tokį laišką?

“Gerb. Misijonieriau:—
“Aš pragyvenau su savr
vyru 22 metus netaikoje
Prašau jūsų apsakykit ir
nemokykit moteris, kas rei
kia daryti su pasigėrusiais
vyrais? Ar nebūtų galima
girtą vyrą išmaudyti bačkol'e, taip kaip jis savo mote
rį maudo? Iš bačkos išlipęs
vyras mažiau dvoks, kaip
Daugelis šios parapijos
iš saliūno parėjęs. O kaip
tai malonu būtų padaryti ’ tikinčiųjų iš anksto pasirū
Mano vyras kiekvieną nak pino būti Dievo malonėje,
tį, kur tai maudosi. O ko kad savo maldomis galėtų
kiais žodžiais jis šaukia sa teikti pagalbą sieloms skais
vo žmoną parėjęs! Čia man tykloje. šeštadienį, sekma
gėda sakyti. O aš dirbu ir dienį ir pirmadienį šimtai
verkiu. Per mano ašaras ne parapijiečių atliko išpažin
bematau kur su adata einu... tį ir ėjo prie Dievo stalo
Neturiu kuo aprėdyti savo aukodami nuopelnus už sie
vaikelius, nei kuo pavalgy las skaistykloje.
dinti. Drebu nuo šalčio aš Pamaldos
pati ir mano vaikučiai. Nė
Sekmadienio vakare žmo
ra malkų, nei anglių, anei
mano vyro. O aš kasdieną nių priėjo pilna bažnyčia.
Visi užsimąstę ir rimti, nes
skauduliuose turiu užsidirb
ti dolerį sau ir vaikams. Iš ką akis mato šioje valan
didelio graudumo daug sy doje, protas verčia minti
kių jau maniau nusižudyti. mis persinešti į tolimą, ne
Kai aš jo prašau negerti, žinomą šalį — anapus šio
tai tas nieko nepadeda. Ka pasaulio. Altoriai gedulu pa
da aš jo maldauju jis sa puošti. Ant jų daugybė žva
ko: “ar tu mane išmokysi kių ir lempučių mirga įvai
spalvomis,
kaip
kaip gyventi? Manęs tėvas riomis
ir motina neišmokė, tai nė žvaigždutės tamsioje nakty
tu neišmokysi, aš tavęs ne je. Prie grotelių juodas kars
klausysiu. Kas tu man? Aš tas, žmogaus kūno buveinė.
dariau ir darysiu ką aš no Ant karsto kryžius, krikš
riu. Vieną sykį gyvenu ant čionio išganymo ženklas.
svieto. Neilgai gyvensiu.
Klebonas kun. A. Briška
Man reikia pasilinksminti.” pasirodo sakykloje juoda
Kartais jis eina į bažnyčią, stula su evangelija rankose.
bet ne Dievą pagarbinti, o Sako pamokslą, ragina ne
svietui pasirodyti. Prisirašė
ir prie katalikiškos draugi daryti su tokiais savo vy
jos. Sako, kad kiti gali eiti rais? Ar nebūtų geriau
ir aš galiu. Bet jis nei į Die jiems “tručiznos” užduoti?
vą nei į pragarą netiki.
Ar eiti sau vienai kur kojos
“Mano vyras dirbo visa neša? Ką reikia daryti?”
dos, bet pėdės jam neužte
Tokios nelaimingos mo
ko. Manimi ir vaikais ne ters išgirs paguodos žodį
sirūpino ir savęs neišlaikė. per “Šeimų Savaitę” Brigh
Pinigus skolina nuo kitų ir ton Parko parapijoje 'nuo 16
važiuoja linksmintis. Mane iki 23 dienos šio mėnesio.
pačią dergia prieš gimines Eikite pačios ir kvieskite
ir pažįstamus, kad aš esanti kitas savo pažįstamas, ypaAei velniui neverta.
, tingai nelaimingose mote
“Tėve, ką turi moterys rystėse gyvenančias. J. V.

ties” ir tuo baigiasi pamal
dos.

sako graudų pamokslą. Ra Po pamaldų žmonės, dar
gina tikinčiuosius melstis už pasimeldę skirstosi ramio
sielas ne tik šiandien, bet mis širdimis į gavo namus,
ir per metus.
nes jautėsi, kad, kaipo ka
talikai, atliko savo pareigą
Pirmad,en,0 vakaras
link sielų skaistykloje.
Vakare vėl pilna bažnyčia
Namiškis
žmonių. Kun. S. Valuckis
sako turiningą pamokslą,
pabrėždamas, kad žmogus
vt.
teisingai ir dorai gyvenda
mas ant šios žemės tikrai
gali tikėtis amžinos laimės.
JUOZAPAS GEDVILAS
Kun. J. Stankevičius sykiu
(Gyv; 4839 S. Hermitage Avė.)
su žmonėmis atkalba rožan
Mirė lapkr. 11 d., 1941, 7:55
vai. ryto, sulaukęs pusės amž.
čių už sielas skaistykloje.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., šautėnų parap.,
Po rožančiaus kun. A. Briš Šautėnų miesto.
su

Pirmadiemv rytas

5 vai. pirmosios šv Mišios. Rudens rytas, dar
žvaigždutės matomos erdvė
je, visur tyku, ramu, o jau
katalikų namų languose ma
tyti šviesa. Sukilę rengiasi
į bažnyčią. Dar varpui ne-l
suskambėjus žmonės jau
skaitlingai pripildė Dievo
namą. Pirmosios šv. Mišios.
Kunigas gedulo rūbuose. Vi
sų akys nukreiptos į alto
rių, o karšta malda veržia
si iš krūtinių prie Dievo tei
singojo ir gailestingojo.

Visą rytą keturi kunigai i
viens po kito laiko po tre
jas šv. Mišias. Tikintieji
vieni išeina, kiti ateina ir
taip visą rytą. Per šv. Mi
šias šimtai eina prie Dievo

JONAS BAGINSKIS
Mirė lapkr. 3 d., 1941, 5:20
vai. vak., sulaukęs 53 m. amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iŠ Vil
niaus apskr., Ceveškės parap.,
Lapallnčių viesodžlo.
Amerikoje išgyveno 36 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterj Prancišką (po tėvais
Sinkevičiūtė): sūnų Ignacų ir
marčią Thedą; 2 anūkus, Gerald ir Tamošių: seserj Salomiją Rutowicz ir jos šeimą, ir
daug kitų giminių, draugų ir
pažjstamų Amerikoje, o Lie
tuvoje paliko seserj Melvtną
Trugušienę, brolj
Ignacą ir
brolienę Rozaliją, ir kitas gi
mines.
Kūnas pašarvotas Antano M.
Phillips koplyčioje, 3307 So.
Lituanica Avė. Laidotuvės Jvyks penktad., lapkr. 14 d. Iš
koplyčios 8 vai. ryto bus atly
dėtas J Šv. Jurgio par. baž
nyčią, kurioje Jvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas J Šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame Visus
gimines, draugus ir pažĮstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:— Moteris, Suims,

Marti, Sesuo, Anūkai, Giminės.
Lai d. direktorius:
Phillips, tel. YARds

Ant.
4908.

M.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT
CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
šeimynos rankose!
Ši firma virš 50 m. tos pačios

Amerikoje išgyveno 31 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterj Eleną (po tėvais Norbutaitė);
2 sūnus, Jurgj ir
marčią
Eleanore
ir
sūnų
Pranciškų: 2 švogerkas. Vero
niką
Seųuence ir
Petronėlę
Turskienę lr Jų šeimas, lr daug
kitų giminių, draugų ir pažjs
tamų.
Lietuvoje paliko seserj Sta
nislavą ir pusbroli Joną.
Kūnas pašarvotas namuose:
4639 S. Hermitage Avė.
Laidotuvės Jvyks šeštadienj,
lapkr. 15 d. Iš namų 8:30 vai.
ryto bus atlydėtas J Šv. K ry
žaus parap. bažnyčią, kurioje
Jvyks gedulingos pamaldos uz
Velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:— Moteris,
Sūnai,
Marti, švogerkos ir Giminės.

Laid. direktorius J. P. Eu
deikis, tel. YARds 1741.

TURTAS VIRŠ .. $6,500.000
APART APSAUGOS, TURIME
frrrn OrtO
ATSARGOS FONDĄ VIRS.................. S55LLUUU
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

MES MOKAME

2%

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.

tCUN ASSOdAnONalOter
JUSTEN MACKIEKICH, Frau

4192 Archer Avenue
VIRginia 1141

IA1T, m>. LAIDOTUVIŲ DUKTOBIAI

KELNER - PRUZIN
•artansias Patarnavimas — Moteris patarnauja

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. Westem Avė.

Tel. See. 6103

t
KOTRINA KARPUS
(KARPAVIČIEN6)
(po tėvais Dvilaiėlūtė)
Gyv.: 1517 S. 48th Ct., Cicero.
Mirė lapkr. 10 d., 1941 m.,
7:30 vai. ryto. sulaukus gilios
senatvės.
Gimus Lietuvoje.
Kilo Iš
Vilkaviškiu
apskričio,
Pilviš
kių parapijos ir , miesto.
Amerkoje Išgyveno 22 m.
Paliko dideliame nullūdlmėį
sūnų Juozapą Karpų lr mar
čią Oną lr jų sūnų Juozapą;
dukter) Kotryną lr žentą Jo
ną RailJ Ir jų šeimą; dukterj
Marijoną lr žentą Juozapą Mi
kui) Jr jų šeimą; 3 proanūkus;
sesers dukterj Jlevą Brown;
brolių sūnus, Juozapą, Marty
ną. Juozą Ir Antaną Dvllalčlus ir jų šeimas, lr daug ki
tų giminių, draugų Ir pažjsta
mų, o Lietuvoje paliko 2 bro
lius. Juozapą lr Joną. ir daug
kitų giminių.
Velionė priklausė prie Tre
tininkų lr Apaštalystės Mal
dos draugijų.
Kūnas pašarvotas namuose:
1517 So. 48th Ct.. Cicero. III.
Laidotuvės Jvyks šeštadieni,
lapkričio 15 d. Iš namų 8:30
vai. ryto bus atlydėta Į Šv.
Antano par. bažnyčią, kurioje
Jvykg gedulingos pamaldos už
ve’ionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta J šv. Kazimiero kap.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažĮstamus
dalvvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Kūnus Marti. Anū
kas, Dukterys, žentai. Proanū
kiu. Sesers Duktė, Broliu Sū
nai Ir Giminės.
įvairi, direktorius Chas. 8yrewicze, tel. Cicero 7371.

4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytaia
Iš Stoties WHIP (1520), su P. Saltlmleru.

.

v

PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.
KREIPKITftS 1

X

Iškilmingos Gedulo Pamaldos su Ekszekvijomis
„

už mirusius

KAMINSKŲ, BITINŲ IR BUKAUSKŲ
ŠEIMYNŲ NARIUS

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

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

— Įvyks —

šeštadienį, Lapkričlo-Nov. 15 d., 1941, 8:00 vai. ryte
GIMIMO PANELfiS ŠVENČIAUSIOS PAR. BAŽNYČIOJE
Prie 68th Street ir So. Washtenaw Avenue
Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažistamus
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už mi
nimųjų sielas, o po pamaldų kviečiame j p. A. Bitinienės namus
po num. 3938 W lllth Street, kur p. A. Bitinienė ir p. S. Ka
minskas dalyviams pamaldose rengia pietus.

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

IflARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

UŽUOJAUTA
Reiškiame giliausią užuojautą mūsų gi
minei Elenai Gedvilienei, sūnams Pranui ir
Jurgiui ir marčiai Eleanorai, delei mirties jų
brangaus vyro ir mylimo tėvelio, a. a. Juoza
po Gedvilo.
Lai gailestingas Dievas tau Juozapai su
teikia amžiną dangaus karalystę.
CICIENAI IR KALVAIČIAI.

t

Vienintėlis lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!
— DEŠIMTI
METAI! SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak.
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue
Phone: GROvehill 2242

^4 W ■r*

v.
fc n

' J

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

v VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

Jtt-4

LAIDOTUVIIĮ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
3354 Sonth Halsted Street
I. J. ZOLP
1646 West 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai: YARda 1419
ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenne
Tel. YARda 4908

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avė.
Tel. LAFayetto 3572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139

ANTHONY B. PETKUŠ"
1410 Sonth 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Weatern Avenne
Tel. GROvehiU 0142

LACHAWICZ IR ŠONAI
2314 West 23rd

Place

Tel. CANaI 2515
42-44 East 1081h Street
Tel. PULlman 1270

r

..i

Ketvirtad., lapkr.

13,

DRAUGAS

1941

GRAŽUS DARIAUS-GIRĖNO POSTO PALIAUBŲ
DIENOS MINĖJIMAS

7

komis, pareiškia vyskupas
Sheil.
I
—

CK> VADAI APLEIDO APSAL(rOS BOARDŲ

žmonės

Kiek žavo didž. kare. - Smarki legionieriaus
Wau<jh kalba. - Gražios dainininkės
maloniais balsais.

dėl

to,

vą,

bet

kad

|

netiki

turi

kad

Dievą

mokytą

dažniausiai

turi

sugedusią

ne

gal

todėl,

širdį.

Paul

Joan

DR. P. VILEIŠIO IR KUN. K. BARAUSKO
PRAKALBŲ MARŠRUTAS
Dr. Petras Vileišis, žymus Šv Ambrozicjaus salėje.
Sheboygene, VVis šv. Pa
politikas ir kun. K.
kas, buvęs “Mūsų Laikraš- nelės Nekalto Prasidėjime
čio” redaktorius ir geras lietuvių parapijoj š. m. lap
va*- parakolonijose ir laikys prakal pijos salėje.
bas svarbiais Lietuvos ir
Rockfonl, š. m. lapkr. 23
dėtuvių tremtinių reikalais. d., 5 vai. vakare įvyks praDievo Apvaizdos parapi- j kalbos Šv. Antano par. salėj,
joj bus prakalbos š. m. lap- | Ž005 Ferguson Street,
kričio 14
7:30 vai. vak. | West Side, Aušros Vartų
parapijos salėj.
, i^tuvių parapijoj prakalbos
Porth WashingLon, Wls.1 įvyks lapkričio 30 d. 4 vai.
lietuvių kolonijoj y. m. lap-1 (po mišparų pamaldų) pa
kučio 16 d., 1 vai. po pietų rapijos salėje.
Baraus

apsilankys

kalbėtojas

WHOLESALE
Dariaus - Girėno postas | sunaikins, bet dabartiniu
lapkričio 9 d. minėjo Paliau- i momentu svarbiausias ir A
bų dieną, tą dieną, kurioj merikai pavojingiausias prie
buvo paskelbta 1918 metais šas yra Hitleris, todėl ir
pirmiausia reikia jis sunai
taika.
Išvežtajame
po visą
Didysis karas truko 1,532 kinti.
Chicago
Vakaro
programą
gražiai
dienas ir per šį laiką po
ginklu buvo pašaukta 70 mi ir meniškai paįvairino P.
lijonų karių. Per didįjį ka Šaltimieras su savo gražio
REMKITB
SENĄ
rą žuvo 10 mil. vyrų, 19 mil. mis ir grakščiomis penkio
LIKT U V m
«. KANTER. Sav.
DRAU°A
sužeistų, iš jų 7 mil. paliko mis dainininkėmis, kurios
uiu.uKHu
A
« teiephotoi
amžini invalidai. Be to, a- publiką žavėjo ne tik gra
žiais
balsais,
bet
ir
malo

1707 S. Halsted 8L
Philip Murray, CIO prezidentas (dešinėje) ir Thomas
nas karas paliko 9 mil. naš
•Vn BOULKVARD 0014
niais
šypsniais.
Tai
buvo
Kennedy, United Mine Workers unijos sekretorius iž
laičių, 5 mil. našlių.
Albina Kaspariūtė, Adelė
Didžiojo karo metu, 1917 Druktenytė, Florencija Bal- dininkas, paskelbė atsistatydinimą iš National Defense
ir 1918 m. Europos laukuo siūtė, Vanda Zabielo ir Kris Mediation boardo, kai kiti boardo nariai atmetė anglia
se žuvo nemažai amerikie tina Kriščiūnaitė. Visos pa- kasių unijos reikalavimą pripažinti “closed shop” plieJūsų Gražus
. _a
.,no kompanijų angliakasyklose. Numatomas naujas ančių ir lietuvių, kurių pasi minetos
dainininkes gražiai1
šventimu ir drąsa mažosios užsirekomendavo ir publika , gliakasių streikas.
Apsirėdymas
tautos sulaukė laisvo ir ne dėkinga P. šaltimierui, ku
-Mūsų Specialybė
priklausomo gyvenimo. Bet ris malonėjo dainomis pri VYSKUPAS SHEIL PRIPAŽĮSTA
toms tautoms šiandien vėl minti lietuviui jo brangią
išplėšė Laisvę ir Nepriklau tėvynę Lietuvą.
UNIJŲ REIKALINGUMĄ
somybę bolševizmas ir na Gale programos gražiai j
International Ladies Gar •| nepriklausą unijoms darbi-1
cizmas.
pasirodė mažieji, karių vai 'ment WorkerB unija Chica ninkai turi laimingesnį gy-1
Šiandien vėl žiaurus ka kai, kurie žavėjo publiką sa- go vykdo kampaniją į „.j,
venimą.
Pats
popiežius |
ras. Amerikos žymūs vyrai vo karišku miklumu.
(j patraukts apie 2,000 ne Leonas XIII enciklikoje nu
ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS
aiškiai pasakė, kad mažos Po minėjimo buvo šokiai organizuotų
MJKNBLię
darbininkų, rodo darbininkams organu
BLIUSKELIŲ
tautos, kurios šiandien pa ir skanūs užkandžiai, tik
PIRATINIU
jvyka masinis zuotis, kad apsidrausti nuo
KOJINIŲ
vergtos vėl bus laisvos ir gaila, kad pritrųkp kugelio,1 flįuvęjų susirinkimas šio
POCKET’BOO R Ų
išnaudojimo ir pavergimo
KORSETŲ
nepriklausomos.
K T PIKIAMS DRABUŽIU
(kurio visi burt, iSrtilgę. ,JC lapkrijio 27 d. Št. Andre* darbe.
Kiekvienas daibi
V. VILEIŠIENE, SAV.
Lapkričio 9 d. gausingai
gimnazijoj, 1721 Addison ninkas turi teisę reikalauti
lietuviai subėgo į Dariaus- ,r
GLAMOUR
gt. Susirinkime kalbės šios sau žmoniško atlyginimo už
Amžinoji Auka
Girėno salę paminėti paliau
unijos viršininkai.
savo darbą.
FROCK SHOP
bų dieną ir prisiminti tuos Weod teatre
5922
Sekmingesniam kampam
Tad neorganizouti darbi
didvyrius, kurie žuvo Euro
Tet AUSTIN 1173
Garsi
garsinė
filmą
jos
vykdymui
unijos
vado
ninkai mielai patariami or
pos laukuose nešdami lais
‘‘Amžinoji Auka”- — iškil vybė kreipėsi į J. E. aux- ganizuoti Ir nebūti netei
vę mažęms 'tautoms.'’*"
mingosios Mišios, lapkričio
Dariaus - Girėno sureng 17 d., pirmadienį, bus rodo liarinį vyskupą B. J. Sheil singumo ir išnaudojimo autame Armistice Day pami ma Wood teatre, Catholic reikšti savo nuomonę darbi
AND LOANS
nėjime kalbėjo teis. Zūris, Orders of Foresters globo ninkų" unijų reikalingumo 1I FINANCE
Finansai
ir Paskolos
klausimu. Vyskupas Sheil
Kreipkitės prie
buvęs Illinois valstijos ko
jegriežtai
pasisako
už
unijas.
mendantas Waugh, KvietPASKOLOS Charles Yushas
Sako,
tik
organizuoti
dar

kauskas iš Wilkes-Barre, ir
GREIT IR PIGIAI
bininkai tegali atsiekti sau
kun. Barauskas.
Kova prieš
ANT 1-mų MORGICIŲ
buities pagerėjimą ir tuo
Paminėjimo programą ve
reikalu jau daug kas atlik
Mėnesiniais atmokėjimals
dė A. H. Kasper. Ir buvęs eikvojimus
ta.
Neorganizuoti
darbi

komendantas Waugh pasa Civilinės Apsaugos Sa
Mutual Federal
kė smarkią kalbą, kurioj vaitės vakarykščia diena ninkai yra išnaudojami.
pareiškė, kad Amerikos Le- Chicagoj minėta au šūkiu Anot vyskupo, jei kokiu
Savings
nors
būdu
organizuotas
dar

griežtai
kovoti
prieš
visokį
Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, DI
jonas pritaria, kad “Hit
bas
sugriūtų,
visi
darbinin

valdžios darbų — dabar užsiinu
pavojingiausias prie eikvojimą.
kai
pasijustų
sužnybti
kie
visokiais namų darbais
šas”. Amerikos pagalbos tei Mayoras Kelly atsišaukė
Turi
43 metų patyrimo
kimas Sovietų Rusijai — į šemininkes, kad jos pasi tojo gyvenimo. Darbo są
2223
nereiškia pritarimas bolše žadėtų taupiau gyventi ir lygos pasunkėtų, o atlygini BEN. J KAZANAUSKAS. SeCT
TURTAS VIRS fl,100,000.
vizmui. Amerika ir toliau nieku būdu maisto produk- mas sumažėtų. Dėka dar
bininkų
unijoms
šiandie
ir
kovos prieš bolševizmą ir jį1 tų neeikvoti.
LIQUOR

ĮSTAIGA

MUTUAL

d.

CLASSIFIED

CO.

LKJUOR

juiu

W.

Roosevelt

LAIKAS

AR

PATAISYTIT

Lietuvis

Ir

NAMAI

Kontraktorius

Karpenterys

and

LOAN

2202

We»t

IN BETWEEN

23rd

Canal

paieškomi age-ytai

Tavernas, su 4 kambariais gyvenimui užpakalyje, išrenduojamas ar
(kuriam
norinčiam)
parduodamas.
Namas randasi geroj vietoj — kam
pas 23rd Place ir Oakley Avenue.
Kreipkitės po adresu:
2257 WEST 23RD PLACE
(ant 3-čio aukšto)

PATYRę "TOOL and CUTTER GRIDER HAND". Nuolatinis darbas, ge
ra užmokestis. Kreipkitės prie:
INTERNATIONAL REGISTER CO.
2620 W. WapJikigton Blvd.

WANTED — MOTERYS

HELP

“FOUNTAIN”

IK,

MERGINOS

VEITEKKOS

Nuolatini darbai. Dirbti pilnų laikų
ar
trumpomis
valandomis,
kaip
jums patinka. Unformos duodamos ir
išvalomos.
Patyrimas nereikaltngas.
Proga išsidirbti. Atsišaukite
šian
dien, (Thursday).
WALGREEN
C O.
555# Winthnop
3960 W. Madtaon
3203 NNo. Ashland

I
1
,

BUY

Į

UNITED
STATES
SAVINGS

OPERATERKOS — patyrusios prie
"inoBogrun", "zig-aag” ir "plain needle” mašnų siuvime bluzių. Kreipki
tės prie;

4804

W.

LA VIDA SHOP
Cermak Rd., Cicero,'

/bonds

RI.

AND STAMPS

VEITERKOS reikalingos. Gera už
mokestis. Nereikia vakarais ar sek
madieniais dirbti

12 EAST 26TH STREET
Tel.: VICtory 8173.
HELP wanted
AD — DEPT
127 No. Dearborn I
Tel.

America On

Place

WOLK STUOIO
13-45

35* Street

Gyventi tautai ne tik šven

>:» i’iioTci.R.tPir.

»r>'

gvard!

Above ls a reproduetion of th»
Treasury Department’g Deftnt a
Savings Poater, showing aa exact
duplication of the original "Minate
Man” statue by famed seulptor
Daniel Chester French. Defense
Bonds and Stampa, oi ule at your
bank or post office, are a vital part
af America’s defense preparationa.

5014

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

SIROMSKIS & CO*
VVestern Avernie,
sus __ Vak. PRO. 1111
-----

Reikalinga — gerų. teisini-} vyrų,
agentavime,
laikračių pardavinųjime (vairiose kolonijose, šaukite —
CANal 801V numatyti pasikalbėjimo
laltta
’
TAVERNAS IŠRENDUOJAMAS
AR PARDUODAMAS

■

Rd.

TeL

Į“THAT LITTLE GAME"

Te|. rep.

M ASINIST.M
"Horizontai boring mill
OPERATORIAI,
Patyrę prie “precision”
darbų. Atsišaukite darbo dienomis
šaukdami —
Tol.: BOULEVARD 2000

ASSOCIATION

Cermak

CHARLES P.

____ 1

J

______________________________________ —

CHICAGO

W.

SKYRIUS

"UPHOLSTERERS"
(rakandų pertaisytojai) reikalingi. Turi būt lst
class. Nuolatini darbai, gera užmokestis.

—

OF

FARMOS

Kas kų turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naują
namų pastatyti, senų pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Suroiaskis Company.
Taipgi turime didelį pasirinkimų ss-neanlų namų, ant lengvų išmoki*
REIKALINGI DARBININKAI
jimų:
13 cottagiai nuo $2,500 ir aukšč.
HELP WAVTK» — VYRAI
18 bungalų nuo $4,700 ir aukšč.
12 2-fletų nuo $6,500 ir aukšč.
OPERATORIAI PRIE
9 3-fletų nuo $9,500 Ir aukšč.
16 4-fletų nuo $13,500 Ir aukšč.
BULLARD-COLBURN
3 8-fletų nuo $16,500 ir aukšč.
7 10-fletų nuo $22,500 ir aukšč.
VERTICAL BORING MILL
Taipgi
Turi būti pilnai patyrę, ir turi tu
_ _ turime visokių biznlavų narėti savo įrankius (tools).
Geros mų. visokio didumo su visokiais bisdarbo aplinkybės.
niais. Kam reikalinga gerų farmų.
Uootv Bros. Gear * Marhine Corp. ma4M arba didelių, galima pirkU
... _
t, i
..
arba mainyti.
8u visais ralkalala
4545 So. Western Roul.vard
kreipkitės prie; —
DARBŲ

gi

leris

—

“DRAUGO”

Rd.

NAMUS

d.

šiose 1^^-°

.‘WRST POS.sIHI.K i’RliKji

čtausia

‘•HUNE | 1FAYKTTF 2«l

pareiga,

bet ir di

džiausia laimė.
f

PASKOLOS

DINING ROOM SETO — PAK
LOK SETS — BEDKOOM BET8
— RŪGS — RADIOS — RKrRIGERATORS — WASHERS —
MANOSI/) — STOVĖS.
*11

■— namams statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis Iimokčjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

M£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

TAI IPYI/ITC
■

oaOsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpesI Iv! I KZ tingai globojami ir ligi $5,000 ap-

dransti par Federal Savings and Loan Corporation.
$M%. Pinigai greitai limokami ant pareikalavimo.

6343 So- VVestern Avenr

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR RTVBRMCS REKORDAS

Triefoou REPUBUC 6051

45 Metai Sėkmingo
Vieno KII jan tol
SUTAUPYSI

DAUG

PINIGU,

LINK-BELT,

DARBO

IR

SVEIKATĄ.

JSIGYV

STOKERĮ

GERIAUSIA IR STIPR1AUMĄ ŠIŲ DIENU

Visiškai

6921

So.

Westėm

* ĮVEDU HlJ M.J

1

e BOII.RRIUH

Nennskrlandiiant

Nei

Keistuto Savings aad Loaa Aasoeiation yra iymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansini įstaiga.

Tel.

SALES

Ave.

Pataraavtmo,

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.

AnlontaUikaa

ŠLEG AITIS
STOKER

Mobame

REPublic

3713

IR SUTAISAU SENUS

CALomet

3236 So. Halsted St

4118

Chicago, 11L

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

DRAUGAS

8

Kainu didinimu
nieko nelaimi

ILLINOIS VALSTYBES TAKSŲ
KIEKVIENAM TENKA 33 DOLERIAI
Illionis valstybės gyven
tojai už du metus 1941-42,
savo valstybei turės sumo
kėti kiek daugiau kap 510
milijonų dolerų taksais. Tai
gi vieneriais metais tenka
apie 255 milijonai dol., ar
ba apie 33 doleriai kiekvie
nam valstybės gyventojui.
Naujoji
gubernatoriaus
Green administracija šių
metų pradžią pranešė kad
ji darbuosis valstybės rei
kalus vesti ekonomiškai
taip, kaip yra žadėjęs pats
gubernatorius per buvusią
politinę kampaniją praei
tais metais. Tačiau šiandie
tos* ekonomikos negalima
esą vykdyti be nuoskaudos
valstybės reikalams. Dėl
to, paskirta komisija per
kratyti visą valstybės biu
džetą ir parūpinti planus,
kuriais remiantis be bai
mės būtų galima sumažinti
išlaidas ir tuo keliu prieiti
prie taksų sumažinimo. Pra
nešta, kad tas bus galima
įvykdyti tik susirinkus legislatūrai 1942 m. pradžią.
Šie taksai Illinois gyven
tojams yra toli ne viskas,
1940-41 metais illinoj iečiai
fedaralinei vyriausybei iš
moka apie 609 milijonus do
lerių, o 1942 metais padi
dintais taksais dar daugiau
bus išmokėta. •
Pagaliau tie patys žmo
nės turi dar galybes lokali
nių taksų, kurie kaskart di

Barzdaskutyklų savinin
dinami.
Reikia atsiminti,
kad visoje valstybėje yra kų organizacija Chicagoj
apie 15,000 paskirų lokali — Master Barbers Ass'n,
nių taksų skyrimo organų nusprendė padidinti kainas
Šie organai kas sau daro už barzdų skutimą ir plau
Už barzdų
išlaidų sąmatas ir iš žmonių kų kirpimą.
skutimą kasdien bus ima
išrenka taksais.
Taxpayers Federation of ma 35 centai vietoje 25c.. o
Illinois darbuojasi, kad, už plaukų kirpimą šeštadie
atsižvelgus į šalies ginklavi niais ir prieš švetnes dieno
mąsi ir federalinių taksų mis bus imama 85 centai
didinimą, lokalinai taksai vietoje 75 centų. Kitomis
būtų mažnami ir visoki dienomis bus 75 centai.
stambesnieji civiliniai pro ’ Savininkai tikėjosi tuo
jektai atidėti į šalį. Kitaip būdu laimėti daugiau pelno.
Nes, Štai,
gi ateis laikai, kad žmonės Bet’ nusivylė.
tikrai jau nepajėgs pavilkti barzdaskučių unija -- Journeyman Barbers’ Union, nu
taksų naštos.
sprendė reikalauti didesnis
atlyginimo už savo darbą
Civiliniu eisena
Sako, jei “bosai” nusprendė
žertis didesnį pelną, tai to
Paliaubų dienu
pelno d^lis turi tekti darbi
Paliaubų aieną vakare ninkams.
Chicagoj įvyko civilinių gy Spauda praneša, kad da
ventojų eisena gatvėmis. Be bar Chicagoj bus brangiau
civilinių eisenoje dalyvavo sias plaukų kirpimas ir
policijos ir ugniagesių gru barzdų skutimas palyginus
pės. Gausingiausią grupę su kitais miestais.
Nudarė vidurinių mokyklų
kadetai, kurių buvo apie
Linksmintasi,
8,000 uniformose.

WPA dirba
apsaugos darbus

kiek tik norėta

Paliaubų dieną vakare
Chicago City Hali du aukš
tai buvo atlapai atidaryti
Illinoise yra 67,291 WPA kareivių, jūrininkų ir niarydarbininkų. Iš jų apie vie nų šokiams su komisijos sana trečdals dirba prie ap i kviestomis jaunomis mote
saugos darbų. Taip prane I rimis.
Šimtai karių .linksminosi
ša Charles P. Casey, Illinoiso WPA administratorius. kiek tik norėta.

“Jis turi greitumą, patogumą, lankstumą, taipgi

ir daug ekstra darbo ir laiko sutaupimo. įtaisymų.”

Taip, Iškaityk dar jo gražumą ir ekonomiškumą. Pa

dirbtas duoti Jums ilgų metų be rūpesčio patarnavimą.”

JAME RANDASI VISKAS!

Ketvirtad., lapkr. 13, 1941

* ’ lapkričio 30 d., parapijos sa
lėj rengia pramogą (bunco
party) senelių prieglaudos
naudai. Pramoga tikrai ver
ta visų paramos.
X Moterų Sąjungos 21
kuopos choras džiaugiasi
praeitą sekmadienį pavykuX Vincas Kvietkus (Kviet, sia “bunco” pramoga. Pel
kauskas), LRKSA Pildomo nas eina įsigijimui naujų
jo Komiteto sekretorius, už gaidų.
vakar buvo Susivienymo na
X Už a. a. kun. J. Svirską
rių-veikėjų Chicagoj pagerb gedulo pamaldos šv. Myko
tas Chiletti valgykloj. Sykiu lo bažnyčioj įvyks rytoj, 8
svečiu buvo ir P. Katilius, vai. Dabartinis klebonas
gener. organizatorius. Po kun. J. šaulinskas kviečia
puotos tą pačią naktį V. visus parapijonus atsilanky
Kvietkus išvyko į Wilkes ti ir pasimelsti už buvusio
Barre, Pa.
dvasios vado sielą.
“There’U be no pa»*e> to Chicago’. greate.t grid spectacle,” aajra
Barnet Hodea, Secretary of Chicago’s Own Xmas Benefit, as he chins
X Aurora lietuvių yra aX Liet. R. K. Susivieny
with Sid Luckman, the Chicago Bears* passer de-luxe. Looking on
mo Amerikoj generalinė nau pie kokia 50 šeimynų. Nors
are, left, George McAfee, and Ken Karanaugh, a couple of other luminaries on Chicago’s championship pro team. Every member of the
jų narių mobilizacija Chica- čia lietuvių ne per daugiauaggregation is agreed that Mayor Kelly*. All-City Championship prep
tilt, to be held in Soldier Field, Saturday, November 29, is one of the
goj jau prasidėjo. Šią ir ki-į šia, bet lietuviška dvasia
outstanding football games in the country. Well they may feel that
way about it, too, for annually it provides for thousands of Chicago’s
tą savaitę gen. organizato- stipri. Auroroj labai daug
under-privileged children with packages of new clothing and shoes
rius darbuosis So. Chicago, sumanumo ir veiklumo pa
during the holiday season. When the vrinners of the Catholic and
Public higb school leagues clash for the prep title, it vvill mark the
West Pullman ir Roseland rodo Vincas ir Gendrutė Šo
eighth consecutive gama held under the sponsorship of Chicago’s
Own Xmas Benefit.
riai, Kotryna Cibulskienė,
rajonuose.
Ant. ir Elena Žekoniai ir kt.
X Kun. Ig. Albavičius, Auroroj per įvykusias lap
Cicero Šv. Antano lietuvių kričio 8 d. prakalbas stam
parapijos klebonas užsakė besnes aukas sudėjo šie as100 egz. knygos: Bolševiz manys: kun. Jos. A. RzesMayoras
Kelly
sveikino
Illionis 33-iosios divizijos
mo siaubas Lietuvoje.
zotko $3.00, Vin. ir G. Šo
atvykusią
iš
karinės
stovy

vaišėse Palmer House Pa
X Kun. B. Urba savo tė riai $5.00, Juoz. Scerbauskas
liaubų dieną, lapkr. 11 d., klos diviziją dalyvauti iš velių auksinio jubiliejaus
t
kad proga Šv. Kazimiero akad. $5.00, Ant. ir Elena Žeko
dalyvavo apie 700 asmenų. kilmėse ir pareiškė,
niai $5.00, Vladas TamkeviTarp jų buvo divizijos va amerikiečiai nesieks taikos kapelianijoj praėjusio sek čius $5.00, Petras Jasas $2,
das gen. S. T. Lawton su Hitlero nurodytomis sąly madienio vakare giminėms Ig. ir Pranciška Daugintai
savo štabo nariais ir kitais gomis. Nes tokia taika bū- ir draugams surengė šaunią $2.00, Ona ir Pranas Zabokarininkais, antrosios armi- i tų daugiau niekas, kaip tik puotą. Vakarą svečiai pra riai $2.00. Prie gausių aukų
jos vadas gen. Ben Lear, nelaisvė ir vergovė
leido smagioj, jubiliejinėj surinkimo labai daug prisi
gubernatorius Green, Chica33 divizijos vadas gen nuotaikoj. Jubiliatams ir sve dėjo Gendrutė Sorienė, Kot.
go mayoras Kelly ir eilė Lawton dėkojo gubernato čiams gražiai padainavo P. Cibulskienė, Elz. Cibulskytė
žymiųjų Chicagos patrijotų riui Green už divizijos pa- Saltimiero radijo artistų ir kitos, nes jos suruošė lai
Kalbėjo gub. Green apie1 kvietimą į iškilmes ir mayo-”i grupė
mėjimą, per kurį surinkta
rui
Kelly
už
jos
pakvietimą
l
x
Labdarių
Sąjungos
3
$38.90, o per prakalbas su
šiandieninį apgailėtiną pa
dalyvauti
parade.
kuopa
Ciceroj
sekmadienį,
dėjo $49.55.
saulio
stovį ir Amerikos
pasiruošimą, saugoti ir gin
ti
laisvę ir demokratiją
Gubernatorius sakė, kad J.
A. Valstybių nacija nėra
kariautoja ir ji nesiekia
nieko svetimo sau užgrobti.
Tačiau ji griežtai pasiryžu
si ginti laisvę, kurią seno
liai iškovojo.
Šis senolių
brangiausias už viską pali
kimas visomis priemonėmis
bus saugojamas ir ginamas.
Amerikiečiai įstengs sekmin
gai tai visa apgint ir prieš
jokį priešą nenusilenks.

CHICAGO S OWN XMAS BENEFIT

mu

700 DALYVAVO 33-IOSIOS
DIVIZIJOS VAIŠĖSE PALMER HOUSE

Pasirūpinkite DABAR Užsisakyti Gražių
LIETUVIŠKŲ SVEIKINIMŲ

KALĖDOMS!

CONRAD
Fotografas
Studija {rengta pir
mos rQ4tes su mo
demiškomis
užlai
domis Ir Hollywood
šviesomis.
Darbas

Oarantuotas.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio
Rez.:

ENGlewood 5883
ENGlewood 5849

Klausykitės
• štai ultra-modemiški Gazo Pečiai su
22 atskirais ir naudingais Įtaisymais —
sujungta su neapsakomu gražumu, kad
nuskaidrint Jūsų virtuvę ir palengvinti
Jūsų darbą! Ateikite pamatyti daugu
mą visokių modelių Certified Gazo Pe
čių, ir išsirinkite vieną, kuris pato
giausi pritiks Jūsų finansiniu! stoviui
ir reikalavimams. Rasit, kad tai bus ge
ras inVestmentas, kuris apsimokės di
deliais dividentais, patogumu ir naudin
gumu. (Sis skelbimas leidžiamas Public
Service Company of Northern Illinois).

Naujausi CP Gazo Pečiai dabar rodomi visose

GAZO PEČIŲ PARDAVĖJŲ KRAUTUVĖSE

Barčus
Rytinės Radio

VALANDOS
IŠ STOTIES

W. G. E. S.
Kasdien nuo 8:45 v. ryto
iki 9:15 vai. ryto.
Subatomis nuo 8:30
iki 9:15 vai. ryto.
Taipgi Pirmadieniais
7:00 vai. vakare.
Išgirskite Vėliausias žinias,
Muziką, ir kitus įdomius Pra
nešimus.

Šie įvairių spalvų Kalėdų sveikinimai, 21 iš viso — 14 lietuvių kalboje
ir 7 anglų kalboje — šiomis dienomis buvo atspausdinti, sudėti į dėžutes ir iš
siųsti “Draugo” ir “Laivo” skaitytojams.
Šiame “Draugo” Kalėdinių kortelių rinkinyje visi sveikinimai yra skir
tingi, ypatingo stiliaus, vaivorykštės spalvomis spausdinti, gražioje dėžutėje
sudėti, ir visais atžvilgiais katalikiški. Tai bus pirmas sykis, kad kokia nors
lietuviška įstaiga tokius puikius ir stilingus Kalėdinius sveikinimus yra at
spausdinus lietuvių visuomenei.

Atsiminkite - 21 KORTELIŲ už..................... $1.00
Siųskite Jūsų užsakymus tuojaus sekančiu adresu —

i##

DRAUGAS'
2334 S. Oakley Ave.

Chicago, III.

