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Amerikos Ginklai Libijos Karo Lauke
750,000 anglų
“Kelionė į Kuibeševą, ku
ri paprastai ima vieną die kareivių kovoje
ną, mums nusitęsė per pen
"v *■ I ■■■■ ■
kias ir pusę dienos. Trauki
nyje nebuvo maisto nei van prieš asi Libijoj
dens... Kiekvienoje stotyje

Suimtasis vokiečių laivas
—.... —~n

PROPAGANDA?

*

buvo susigrūdę tūkstančiai
pabėgėlių, dauguma jų mo
terys ir vaikai nešini savo
menką turtą ryšuliuose, ku
rie buvo permesti ant pečių.
Tos moterys ir vaikai atvi
ram lauke laukė ištisas die
nas ir savaites traukinio į
rytus”...
Jei taip, sakysim, būtų,'
pranešęs iš Berlyno dr. Ancevičius, mūsų bolševikai di
džiu balsu šauktų, jog mes
skleidžiame pronacišką pro
paganda. Tačiau ši ištrauka
imta iš anglų spaudos, kuri
nėra pronaciška...
•
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Tas pat korespondentas
rašo, jog jis turėjęs vykti į
Manilą, kad galėtų pasiųsti
Amerikos spaudai necenzū
ruotą pranešimą, ko nebuvo
galima padaryti iš Kuibiše
vo.
Jis rašo, jog paskutiniuo
ju laiku užsienio spaudos
atstovai Rusijoje neturėję
jokių tiesioginių žinių iš
fronto, bet turėjo klausytis
‘‘Londono radio, kad sužino
tų apie situaciją fronte”.
Jis taip pat pabrėžia, jog
Maskvos vyriausybė pati iš
sikraustė iš sostinės ir spau
dos ir diplomatiniams atsto
vams įsakė išsikraustyti per
anksti, kai Maskvai nebuvę
dar jokio pavojaus.

KAIRO, lapkričio 20 d. —
Šiandien pranešama, jog
skaitlingos anglų bombane
šių atakos Libijoje padariu
sios “priešui milžiniškų
nuostolių.” Daugumas šiose
atakose vartojamų bomba
nešių yra gaminti Amerikoj.
Tuo tarpu anglų laivynas
bombarduoja vokiečių pozi
cijas
Halfayoj (Hellfire
Pass), Sollume.
Tačiau svarbiausieji karo
žygiai, kurie Libijoje pra
sidėjo pereitą antradienį
tenka pravesti anglų kariuo
menei, kurią šiuo metu su
daro 750,000 kareivių. Pir
muosiuose savo žygiuose
šiam atnaujintam fronte
šiaurės Afrikoj anglai nu
žygiavo net 50 mylių Libi
jos gilumon.
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Reikalauja iš lietuvių lojalumo ir gyvy
:

bės aukų. Kaune trūksta gyvenamųjų bū

-

tų. Jaučiamas maisto trukumas. Lietu
viams leista vartoti lietuvių kalbų
Dr. Ansevičiaus radiograma

(“Draugas”

Acme

telephoto)

Vokiečių prekinį laivą Odenwald, apslme tusį laivu Wilmotto iš Philadelphia su J. A.
Valstybių vėliava, Amerikos karo laivas sugavo pietiniam Atlantike.

vestas dar ir dėl to kad an
glai numatę, jog Prancūzi
jos Vichy vyriausybė ren
giasi skubiai susitarti su ašimi ir pavesti italams ir
vokiečiams Prancūzijos ba
zes šiaurės Afrikoje.
Daugumas neutraliųjų
stebėtojų įsitikinę, jog ang
lai neabejoja, kad rusai įs
tengs sulaikyti vokiečius
prie Kaukazo ir todėl pra
dėjo šiuos žygius, o ne sa
vo pozicijų stiprinimą Ira
ne.

Iš pranešimų atrodo, jog
anglai šiuo metu visą savo
dėmesį yra nukreipę galimai
greičiau pasiekti Tabruką,
kur iki šiol dar tebesilaiko
apsuptos anglų kariuomenės
daliniai.
Visiems • Anglijos laivyno,
aviacijos ir žemyno kariuo Neaiškūs vokiečių
menės daliniams prieš pat
atakų pradžią perskaityta pranešimai iš fronto
JAPONŲ TAIKA
BERLYNAS, lapkr. 20. —
ministerio pirmininko ChurJaponijos užsienio politi chill pareiškimas.
Vokiečių pranešimai šiuo
ka šiuo metu tikrai keista.
metu apie Rusijos frontą
Kai Japonijos specialus pa
kalba tik labai apibendrin•
siuntinys vyksta pas Ameri Netikėta ataka
kos Prezidentą taikos pasi Anglų pasirengimas šioms tom frazėm, bet griežtai
tarimams, tai Tokijo Japo atakoms buvo taip planin pažymi, jog vokiečių ka
nijos premjeras šūkauja gra gai ir slaptai pravestas, jog riuomenės žygiavimas pir
sinimus ir bauginimus Jung
myn vykstąs visu frontu.
tinių Valstybių adresu. Kaž italus ir vokiečius jie užklu
Jei vokiečių žygiai pasku
kaip susidaro
juokingas po visai netikėtai.
tiniosiomis dienomis susilpvaizdas, kai pralaimėjęs vai
Britų kariuomenė, daly
kas pro ašaras grasina lai vaujanti šiose kovose, yra nėję, tai įvykę ne dėl rusų
pasipriešinimo,
mėtojui savo didesniuoju puikiausiai apginkluota vė smarkaus
bet dėl blogų orų sąlygų,
broliu.
Deja, šiandie Japonija nė liausiais Amerikoje gamin skelbia vokiečių kariniai
to didesniojo brolio neturi. tais ginklais, kurie paskuti sluogsniai.
Tad jos grasinimai, reikia niuoju laiku gausiai buvo
manyti, į Amerikos oficia gabenami Egiptan iš Ame 100 divizijų
liuosius žmones tiek tepa- rikos Suezo kanalu.
Vokiečių kariniai sluogs
veiks, kiek pereitos vasaros
šiuo savo žygiu anglai ti
karštis.
kisi pasiekti dviejų tikslų: niai skelbia, jog šiuo metu
Mes kartu su visa Ameri pirmiausia išvyti italus ir rusų apsaugą sudaro “100
kos visuomenė reiškiame vii
perorganizuotų divizijų '(ačių, kad bus prieita susita vokiečius iš šiaurės Afrikos pie 1,500 000 kareivių, skai
rimų Ramiajam vandenyne, ir palengvinti rusams kovas
tant vieną diviziją 15,000
bet mes nemanome ir netro prieš nacius.
kareivių)”. Tai esą rusų
kštame, kad Amerika nusi
kariuomenės likučiai, • kai
gąstų ir nusilenktų azijatų Italai traukiasi
sunaikinta tarp 300 ir 400
grasinimui.
Pranešimai iš fronto skel divizijų (apie 6,000,000 ka
*
bia, jog italai skubiai trau reivių), su kuriomis Rusi
IRGI KLAUSIMAS
kiasi Libijos gilumon ir jog
“Ka ‘Draugas’ pasakytų, suimtas skaičius belaisvių, ja pradėjusi karą.
šiuo metu smarkiausios
jeigu jo redaktorius mes pakurių
beveik
visi
vokiečiai.
vadintumėm šėtono idėji
kovos vykstančios prie Ros
Kai kurie sluogsniai pa tovo ir bendrai pietiniam
niais broliais?”, klausia
reiškia, jog šis žygis pra- Rusijos fronte. Maskvoje ir
“Vilnies” Pruseika...
Na, ir surado Leonas
Leningrade pravestos bom
Pruseika klausima! Atvirai “riebesnių” žodžių, kuriais
tariant, jei jis “Draugo” re tik kaimo piemenys temoka banešių atakoe.
daktorius tik tokiais tepava skaniai pasikolioti. Tačiau
dint, — jie tikrai turėtų nu tuo klausimų p. Pruseika už
stebti. Mat, iš jo žurnalizmo kaimo piemenis daug “manDebesuota ir šaltoka.
pelų” galima tikėtis daug desnis”...
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LIETUVA BAIGIAMA ĮJUNGTI
1 REICHĄ - PRANEŠA ANCEVICIUS

Sunaikinta 4 nacių
divizijos - Maskva
Atmušė vokiečius prie Tūlos
pie 15,000 vokiečių kariuo
menės ir apie 80 tankų.
Prieš šią ataką vokiečiai
pravedę smarkų artilerijos
ir orlaivių bombardavimą.
Tuo tarpu karo praneši
mai skelbia, jog Dono slėny
je apsupta ir sunaikinta ke
turios feldmaršalo Kleist
divizijos, susidedančios iš
apie 60,000 kareivių. Tuo
pačiu laiku rusai skelbia,
jog Kryme raudonarmiečiai
atsiėmę iš vokiečių strete-.
ginęs aukštumas.
VICHY, lapkričio 20 d. — Pasitraukė nuo
Pranešama, jog Prancūzijos Sevastopolio
kariuomenės šiaurės Afri Pasak rusų, netoli Sevas
koje vadas gen. Maxime topolio raudonoji armija
Weygand, nesutikdamas su pravedusi kontratakas, ku
dabartinės Prancūzijos poli riose dalyvavo skaitlingai ir
tika, rezignavo iš kariuo rusų aviacija. Šių kontrata
menės vado šiaurės Afriko kų metu vokiečiai buvę pri
je pareigų.
versti pasitraukti.
Prie Volokolamsko, apie
(Washingtono diplomati
niai sluogsniai pareiškia 65 mylias į šiaurvakarius
gavę tikrų žinių, jog vokie nuo Maskvos, vokiečiai pačių įtakai Prancūzijoje di sistūmėję pirmyn.
Pranešimai iš Kubiševo
dėjant gen. Weygand buvo
skelbia,
jog Rusijos gilumo
pašalintas iš užimamos vie
je šiuo metu sustiprinta
tos).
taak ir kitų karo reikmenų
gamyba.
Leahy pas Petainą
MASKVA, lapkr. 20 d. —
Maskvos radio šiandie pas
kelbė, jog vakar atmušta
nauja nacių ataka ant Tū
los. Šioje atakoje, pasak
Maskvos radio, .dalyvavo a-

Gen. Weygandas
atsistatydino ar
pašalintas

Beveik tuo pačiu laiku
gauta pranešimai, jog pas
Prancūzijos
vyriausybės
galvą maršalą Petain lan
kėsi Amerikos ambasado
rius adm. William D. Lea
hy.
Autorizuotieji prancūzų
sluogsniai tačiau pareiškė,
jog ambasadoriaus Leahy
tarpininkavimas nieko nepadėsiąs, nes tai esąs gry
nai Prancūzijos reikalas.
Prieš Leahy vizitą marša
las Pet&inas konferavo su
Vokietijos
ambasadorium
Paryžiuje Otto Abetz, bet
įtakingieji prancūzų sluogs-

BERLYNAS, lapkr. 20 d.
— Nors civilinė vokiečių
valdžia jau pora mėnesių
veikia eilėj užimtųjų plotų
rytuose, betgi Reicho vy
riausybė tik dabar oficia
liai paskelbė apie specialios
rytų ministerijos įsteigimą,
kuriai vadovaus žinomas na
cionalsocialistų
idealogas
Rosenbergas.
Vokiečiai laiko tatai svar
biu dalyku ir tiek spauda
tiek atatinkaiūuose organų
pareiškimuose
pažymima,
kad Reichas imdamas atsa
komybę už Europą tuose
kraštuose ryžos ant bolševi
kų griuvėsių įvesti naujos
Europos tvarką.
Dar negalutiniai žygiai

Betgi tai dar nėra galu
tiniai žygiai rytų Europos
tvarkoje. Tatai įvyks tiktai
karui pasibaigus, kai bus
galutinai
organizuojama
naujoji Europa.
Kuri vieta bus skirta nau
joje Europoje rytų Europos
tautoms, tatai pareis nuo
tų tautų lojalumo ir jų su
dėtų aukų kovose su bolše
vikais.
Sujungė policijas
Generalinis komisariatas
išleido patvarkymus dėl įj.ungimo Lietuvos policijos
į Reicho policiją.
Lietuvos ūkis, kaip rašo
Kauener Zeitung, yra įjung
tas į Reicho karo ūkį.
Kaune buvusiam Lietu
vos agronomų suvažiavime
generalinis komisaras von

Renteln pareiškė, kad li j
vio agronomo uždavinį:vokiečių vadovybėje, mobiprasme, kad jos produkcija
lizuoti Lietuvos žemę ta
būtų pakęlta iki lig šiol ne
žinomo laipsnio.

žiemos vargas
Žiemos vargui sušvelnin
ti Kaune iškilmingai pradė
ta vadinamoji žiemos pa
galba, kuriai visam krašte
daroma rinkliava. Jos pro
tektorium yra generalinis
komisaras, o garbės prezi
diumą sudaro generaliniai
tarėjai, nacionalistų parti
jos vadas, arkivyskupai Ka
revičius ir Skvireckas, Kau
no ir Vilniaus universitetų
rektoriai-Graurokas ir Bir
žiška, dr. K. Grinius, gene
rolai Raštikis ir Bulota, evangelikų bažnyčios atsto
vai — Variakojis ir Leijeris
ir provoslavų — Kališkis.

Pradėdamas žiemos pa
galbą gen. Kubiliūnas tarp
kitko pasakė, kad lietuvio
pareiga ištiesti pagalbos
ranką Artimui.
Daugiau kariuomenės
Lietuvon

Kauno miesto ir srities
komisaras Kramer išleido
atsišaukimą, raginantį vi
sus Kauno miesto gyvento
jus susispausti, nes trūks
ta patalpų žiemoti atvyks
tantiems daliniams.

Lewis atsisakė

100,000 okupuotų

Vilniuje nustatyta tokia
kalbų vartojimo tvarka: lie
tuviai į vietos įstaigas krei
piasi lietuvių kalba, į vokiš
kas įstaigas — vokiečių kal
ba; visų kitų tautų asmenys
į visas įstaigas kreipiasi vo
kiečių kalba

nutraukti streiką

valstybių gyventojų

Pašto susisiekimas

WASHINGTONAS, lapkr.
20 d. — John L. Lewis grie
žtai atmetė Prezidento Roo
sevelto prašymą nutraukti
anglies kasyklų streiką.
Manoma, jog tai buvo pas
kutinysis Prezidento kreipimąsis į angliakasius nut
raukti streikus anglies ka
syklose.
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Naciai išžudė

LONDONAS, lapkričio
20 d. — Patikimi šaltiniai
apskaičiuoja, jog okupuo
tuose kraštuose nacių reži
mas išžudęs 100,000 gyven
tojų ir nesuskaitomi tūks
tančiai yra kalėjimuose ir
nežinia kur išgabenti.
Sudarytoji komisija, kuri
pavadinta Interallied Infor
niai pareiškė, jog ir Abetzo- mation Committee, suside
Petaino konferencijos netu da iš anglų, rusų ir kitų de
rėjusios jokio sąryšio su vynių Europos valstybių at
Weygandu.
stovų.

Deutsche Zeitung im O.,
tland aprašo pašto ženklus,
kurie buvo išleisti Lietuvo
je birželio mėnesį ir ku
riuos ant bolševikų pašto
ženklų atspausta įrašas:
“Nepriklausoma
Lietuva
1941 _6—23”.
Dabar vartojami Reicho
pašto ženklai. Pradėjo veik
ti pašto susisiekimas tarp
Reicho ir Ostlando. Iš Os
tlando laiškai eina tik į
Reichą ir okupuotąsias sri
tis.
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Amerikos lietuvių gyvenimas * ir veikimas
PIKETININKAI SAUGO KASYKLĄ

IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
Apie Anna Kaskas kon
certą pereitą penktadienį į
“Drauge” gražiai aprašė sve j
čias kun. P. P. Cinikas, M.I.'
C., kuris daug gražaus ūpo I
pridavė ne tik rengėjams,
bet visiems koncerto daly
viarus. Jo nuoširdus prijau
tim s sustiprino visų dva
siu Viešbutyje Anna Kas
kas pagerbti bankiete kun
Cinikas pasakė nuoširdžią
kalbą. Linkėjimus ir padė
kos žodžius pareiškė: P.
Medonis, Fed. 4 sk. pirm.;
V. Petrikas, dr. J. Peters.
teisėjas J. P. Uvick, M. Ši
monis ir ant galo pati garbing/ ji viešnia, Metropoli
tan Operos artistė, Anna
Kaskas. Ji pasisakė, nieka
dos r.eužsiginsianti esanti
lietuvaitė ir visada savo
programoj įdedanti nors po
rą lietuviškų dainų, kurias
mylinti. Svetimtaučiai lietu
vių dainas mėgsta. Toks art.
Kaskas pareiškimas bankie
to dalyvius sužavėjo ir di
desniu patriotizmu uždegė.
Detroitiečiai ilgai minės
ait. Kaskas koncertą ir pa
sakytą kalbą.

Kituose “Draugo” numeruose pažymėsiu, kas dėjo
daug pastangų rengiant šį
klasinį koncertą.
Alesė Paplinskienė, laikkraščių platintoja, priima
užsakymą kalėdinių sveiki
nimo kortelių, kurias ‘Drau
gas’ yra atspausdinęs. Svei
kinimai įvairūs ir gražūs.
Atvaizdai labai tinka kata
likų šeimoms. Užsisakykite.
Rap.

Lapkričio 27 d. 7:30 vai.
vakare Federacijos 4 skyr.
įvyks susirinkimas Lietuvių
žemutinėj salėj. Prašomi Fe
deracijos atstovus būtinai
dalyvauti. Bus pranešimų,
kurie kiekvienam svarbu ži
noti.

Sioux City, Iowa. — Ka-; kelionei išvažiavo į Califor
da pas mus būna šliūbaij nia. Sugrįžę lapkr. 15 d. apvisuomet esti labai gražūs sigyvens pas Pakenius. Jauir įspūdingi. Spalio 25 d. navedžiai gavo daug gražių
buvo šliūbas Bronės Pake- dovanų. Linkime ilgo, lai
mutės su Bernard McGar-1 mingo gyvenimo.
ry. Liudininkais buvo John j
-----------Molloy ir Elzbieta Teresevi-1 Lapkričio 21 d. įvyks šliū-,
čiūtė. Klebonas kun. Jurgis bas Antaninos Balčiūnaitės
Cesna davė šliūbą. Buvo gie-į su Leonu Urbonu. Abu yra
dotos šv. Mišios. Marijona Jaunimo Klubo nariai. A.
Adamonienė pagiedojo ‘Avė Balčiūnaitė giedojo chore
Maria.’ Altoriai buvo gra per daug metų. Po šliūbo iš
žiai seserų papuošti, žmo- vyko į New Orleans. Sugrįnių susirinko skaitlingai.! žę apsigyvens pas Balčiūnus
Klebonas taipgi pasakė pa- ’ Linkime jiems geriausios
mokslą.
laimės.
Pietūs ir vakarienė buvo
parapijos svetainėje. Buvo
Parapija yra nutarusi įkalbų ir muzikos.
vesti bažnyčioj naują šildyB. Pakeniūtė yra parapi- • mo sistemą. Tas parapijai
jos iždininko Povilo Pake- atseis apie $2,000. Tam tiks
nio duktė
lui dabar renkamos aukos.
Jaunavedžiai povestuvinei | Jau surinkta keli šimtai do-
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Šių metų futbolo sezonas su Hitleriu.
jau baigiasi. Nors vėliau! Užsienio komisariatas pa...
....
,. , žymi, jog sis komunikatas
prasidėjo.....
praktika, vis tiek J
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•
esąs išleistas tam, kad Rusi
gerai lošėm. Šiais metais lo-j ja negalėjusi ilgiau tylėti
šėm su St. Benedicts Col- Į dėl skleidžiamos netiesos,
lege, Burgen Jr. College, ypač suomių atsakyme Jung
Boston College (freshman), tinėms Valstybėms.
St. John’s Prep., American
International College (fresh geriausiai. Šių metų sporto
men), Seton Hali, Brockton vedėjas yra p. Janušis LeA. ir Providence Col-xington, Mass.
Vincas E.
*

i

AMP

Acme teiephotot

Savęs gerbimas yra visų
Tuojau prasidės krepšinio dorybių šaltinis.
(basket bąli) praktika. Ir j paskutinis prieš Adventą, čia tikimės išsilaikyti kuo r
CONRAD
Bus gera muzika. Tikimos, |
''ifFotografas
susirinks didelis skaičius
Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
žmonių.
DR. VAITUSH, OPT.

lerių. Jaunimas surengė tam
tikslui “bingo party”, kas
davė apie $75. Seserys taipgi, norėdamos tam tikslui
kiek pelno padaryti, suren
gė programą lapkr. 9 d. PelParapijos bazaras bus du
no padaryta apie $50.
sekmadienius: gruodžio 7 ir
14. Tikietai jau pardavinėrengia1 jami ir aukos renkamos.
Mūsų klebonas
“card party” lapkr. 20 d. Klebonas ir komitetas rūpi
West Hotel, mieste. To va nasi, kad bazaras būtų sėk
karo pelnu norima nupirkti mingiausias iš visų bazarų.
seserims dvi siuvamas ma Visi parapijonai prašomi
šinas kurios joms labai rei pasidarbuoti, kad padarius
Koresp.
kalingos. Klebonas labai rū gražaus pelno.
pinasi, kad tas vakaras pa
FMiert
vyktų.

BScratchins

ItehFast

-irNm/jiJt

Moterų komitetas ruošia
seserų naudai “Food Shovver.” Tas įvyks lapkr. 23 d.
Visos moterys prašomos da
lyvauti vakarėlyje. Bus vai
šinamos ir galės linksmai
laiką praleisti parapijos sa
lėje. Vienas po kito įvairūs
patogumai įrengiami seserų
name. Smagu tai pažymėti.

Lapkr. 29 d. parapijos sa
Įėję bus šokių vakaras, jau
ADVOKATAI

ADVOKATAS

For quick relie 'from itching of eczcma, pii įpies,
athlete's foot. acabies, rashes and other nctemally caused skin troubles, ūse world-famous,
cooling, antiseptic. lięuid D, D. D. Prescription.
Greaseless, stainless. Soothes irritation and
quickly stops intense itching. 35c trial bottle
proves it. oryour money back. Ask your
druggist today for D. D. D. PRtSCRIPTIOH.

LIETUVIS
AKIŲ GYDYTOJAS
SPECIALISTAS

*

3133 SO. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)

iki

l-tos

Tel. CALomet 6877
134 NO. LA SALLE ST.,
Room 2014
Tel. State 7572

f?

Tek: Biznio - ENGletvood 5883
Rez.: * ENGlewood 584d
Sttvlr6 20 metų praktikavimo aklų
taisyme Ir gydyme

GERAI PRITAIRIKTl AKINIAI
pataisys kreivas akis. trumparegystę
ir toJlrsgystę:
palengvins akly {tempimą.. prašalto,
galvos skaudėjimą, svaigimą lr akių
kartų.

moderniskiacsl tobuliausi
EGZAMINAVIMO BŪDAI
SpecitUe atyda atkreipiama J valkų

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
6158 So. Talman Avė.
Chicago.

UI.

CHAS. P. KAL
ADVOKATAS

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

6322 S. Western Avė.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais

s*u«a r

III

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.
AKIS IŠTIRINfiJA
AKINIUS PRITAIKINA

Pirmadieniais, Trečiadieniais

JA

4/12 So. Ashland Avė.

įr

šeitądieniais

Valandos: 3 — 8 popiet,

™efon-: <*<>«>
(IR. F. G. WINSKUNAS
2158 VVest Cermak Road
OflM M. OAMal na
Ofiso Vai. i 2—4 ir 7—8
Tračtadlanials pa<*l sutarti
Baa ToL; ■nBį k 81»

Būkite malonūs
SAVO AKIMSI
TaL

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

Tik vieša pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jas. leisdami
tteksamlnuotl Jas moderniškiausia
metodą, kurta regšįlmo mokslas
gali sutelkti,
M METAI PATYRIMO
prtrtnkime akiniu, karte pašalina
visą aklų įtempimą.

VALANDOS:

Dr. John J. Smetana

Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

Dr. J. J. Smetana, Jr.

arti 47th Street
vai.: auo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Reredoi pagal sutartį.

137 No. Marion Street
Oak Park, Illinois

1801 So. Ashland Avenue

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

O PTO M ETR1 ŠTAI

Kampas 18-tos
rriefonas CANAL 0(128 — Chlcaso
OFISO VALANDOS
Kasdien »:00 a. m. tkl 8.10 p. m
Tred. Ir šešt: 8:10 a. m. iki
T:Se p m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ras. 6958 Bo. Talman Ava.
Rea. TaL GROvehiU 0617
Offica toL HEMlock 4848

DR, J. J. SIMONAITIS

taL OANal 6122

. DR. S. RĖŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v ,
REZIDENCIJA:

VaL: 2—4 ir 7-9 vak.
Ketvirtad. ir Nedaliomis susitarus.

6631 S. California Avė.

2423 W. Marąuette Road

Ofiso tel.: VIRginia 6036
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

GR. STRIKOL'IS
4645 So. Ashland Avenue

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIHH

REZERVUOKITE
Sausio 18, 1942

DIENRAŠČIO
"DRAUGO”

KONCERTUI
SOKOL SALĖJ
2345 S. Kedzie Avė.
niiimiiiiiimimiiiiiiiiiimiiiiiimimiiim

Jei nori pasitarnauti sa
vo tėvynei ir apsaugoti žmo
nes nuo bedieviškos vergi
jos, pats skaityk dienraštj
“Draugą” ir kitus ragini
skaityti.

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS
Pritaikina akinius
atsako mingai ui
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK

KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO
PAŠAUKITE:

YARDS 3088

DAKTARAI
Telefonas: YARds 3146

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

3343 So. Halsted Street

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

valandos:
10-tos iki 8-tos valandos kasdien.
Sekmadieniais Pagal sutartį.

PHYSICIAN AND SURGEON

FHYBIOIAH AND SURGEON

Rezidencija REPUBUC 5047
pagal sutartį

LIETUVIAI

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia | £: A°J2.

TeL YARDS 1873

gydytojas ir chirurgas

Tel. PROspect 3525

derniškomis
užlai
domis ir Hollytvood
šviesomis.
Darbas
Garantuotas.

420 W. 63rd Street

CENTRINIS OFISAS:

VALANDOS: Nuo 1-mos
vai. vak.

ti

uraugas"

Angliakasiai piketininkai susikirtę su norinčiais dirb
ti angliakasiais ties Red Lion kasykla, Uniontovvn, Pa.

Whitney E. Tarutis

r H AT'S LIFE

Suomijos karingi
tikslai - Maskva

Lapkričio 30 d. įvyks Marianapolyje
Kunigaikščio
f , LONDONAS,
Gedimino sesių šimtų metų
«
_ ..lapkričio
...18
. .d. — Sov. Rusijos užsienio
mirties sukaktuvių minėj.-; komisariato
komunikatas
mas. Brolis Banys rengia šiandie pareiškė, jog Suomi
chorą ir kelis duetus. Jei jos pažymėjimas, kad ji kobus galima, turėsim ir kokį vojanti gynimosi kovą buvaidinimą. Gedimino vaka- v?s padarytas, kad būtų pa
rą rengia lietuvių studentų slėPl'a nuo Suomijos visuokuopos pirmininkas Jonas men®s vyriausybės militariniai ir užkariavimo tikslai
Navickas.
ir tuo pačiu karinė sąjunga

Bankieto programos vedė
ja, Ona Kratavičienė, pir
miausiai lietuvių, paskui an
glų kalbomis gražiai apibu
dino bankieto tikslą pažy
mėdama, kad skaitlingai pro
fesionalų, biznierių ir vei
kėjų susirinko pagerbti ar
tistę.

IŠ TOLIAU | VAKARUS

t KCAU-V

Marianapolio žinios

Telefonas REPnblie 7868

DR. T. DUNDULIS
07bYTO JA8 IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. Ofiso vai.: 1-3 Ir 6-8:30 P. M.,
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Nedėliomis pagal sutarti.
Trečiadieniais pagal sutartį.
Office taL YARda 4787
Namų t«l. PROspect 1930
TaL OANal 0257
Ras. tai.: PROepect 665
TaL YARda 5981.
Raa.: KENvood 6107

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. BERTASH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

OflM vaL nūs 1—8į nuo 8:39—6:30 Raaidancija: 6600 So. Arinai a n Ae
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popi»
Telefonas PROSPECT' 1012
756 VVest 35th Street
6 iU B vaL vakare

YARda 2248

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

Telefnfnan; HEMlock RS4»

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.

madieniais tik vakare nuo 7 iki 9.
šeštadieniais: 11-12, 2-4, ri 7-9.
Šventadieniais 11-12

Tel. CANal 5969

Dr. Waller J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija
2156 We»t

Boad

Cermak

onao VALANDOS
Nuo 7 IM 8:30 v. vakarai*
ANTRAS OFISAS
2017

S.

VVestern

Avė.

TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

Ofba TaL J

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1853 Weat Sfitfc Street

LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien ano 2:M iki

848

vaL

Trečiad. lr 8ekmad. tik aualtarlua.

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 iki t
Nedėliomis pagal sutartį

Telefonas CANal 4796

DR. PETER J. BARTKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.

(2-tros luboa)
TaL MIDiray 2888
Ohteigo, HL
OFISO VALANDOS:
1913 So. Halsted St
Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 8
Ofisas virš Boehm’s Drug store vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Sekmad. nuo 16 iki 12 vai. ryto.
ir pagal sutartį.
Rea. telefonas SEEley 0434.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TaL Oicaro 1484

DR. MAURICE KAHN

DR. S. R. PALUTSIS

gydytojas ir chirurgas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 Sa Ashland Avė.

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct

TaL YARda 0994
Bei. TeL KENvvood 4300

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki B vak. VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
ir pagal sutartį.
Nedaliomis nuo 10 iki 17 vai. dieną

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tai. Oicaro 1484

DR. A. JENKINS
(lietuvis)
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir auo 7—B vakare
Tnipsi
•utortĮ
Ofiso telefonas PROspect 6737
Namų telefonai VIRginia 2421

TELEFONAI:
Office: HEMloek 5524
EMERGENCY: call MIDvray 0001
Res.: HEMlock 1643

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

2408 Weat 63rd Street

OR

Penktadienis, lapkr. 21, 1941
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IV. KNYGŲ APŽVALGA

ANGLIAKASIAI TARP SAVĘS KOVOJA

Sveikata - Brangus Turtas

Pirkite Apsaugos

Pa bal tės valstybių
Bonus
okupacija
Rašo Dr. Račkus. 1853 W. 35th St., Chicago.
Knygoje
parašytoj J.
! Hampden Jackson ir Kerry
ŽIEMAI ATATINKAMI
drabužiais nenusipirkti li
Lee užvardintoj: “Problema
DRABUŽIAI
gos. Juk nežinia, gal tuos
of Modern Europe,” išleis
Šiurpiai žiemai artinantis, drabužius dėvėjo koks džio
toj šiais metais Londone,
žmogus turi du rūpestėlius: vininkas ar kitokia apkre
skiltyje apie Pabaltės Val
tai'kuras ir drabužis. Man, čiama liga žmogus. Nusipir
stybes
rašoma, kad Pabal
UNITED
kaip gydytojui tenka pada kus senus drabužius, reikia
tės
valstybių
užėmimas
“
bu

STATES
ryti keletą pastabų apie dra gerai prieš saulę išvėdinti
vo padarytas Pabaltės Val
ir
paskui
su
karštu
prosu
SAVINGS
bužius iš sveikatos atžvil
stybėms
pakvietimų
formo

BONDS
gerai
išprosyti.
Ypač
svar

gio.
je leisti rusų kariuomenei
AND STAMPS
bu išprosyti drabužio pamu
Žieminių drabužių užduo šalą, nes ten daugiausia ran
įkurti laivyno ir oro bazes
tis yra apsaugoti kūną nuo dasi mikrobų. Saulės spin
jų teritorijose. Tas prašy
šiurpaus vėjo. nuo drėgmės duliai ir karštis užmuša li
mas buvo padarytas grąsant J
ON SAI F ADUI RPOSTOFFK EORRANK
ir nuo peršalimo. Ne visi gų perus — mikrobus.
durtuvu, tad nei Estija, nei
nusimano apie drabužių hi
Latvija, nei Lietuva neiš
Be to, dar reikia kreipti
— K. — Kas yra pasa
gieną; vieni dėvi persunkius
drįso atsakyti. Didžiausioji
dėmesį
į
sekančias
higienos
kęs: “Man vientik gaila,
ir peršiltus drabužius, o ki
iš tų valstybių turėjo arti
taisykles
:
kad tik vieną savo gyvybę
ti perplonus, ir abeji išsta
trijų milijonų gyventojų ir
1. — Neperšlapk ir nesugaliu prarasti už savo ša
to savo sveikatą pavojun.
neturėjo jokių gynimosi sie
šaldyk kojas. Kaliošai ir vil
lį?”
(‘•Draugas” Acme telephoto*
nų....
Drabužiai savaimi šilumos nonės kojinės apsaugos jus
A. — Nathan Hale, kurs
neteikia, o tik palaiko kūno nuo to. Kai žmonės sušlam Streikuoją angliakasiai susikovė su nestreikuojančiais ties U. S. Coal and Coke Co.
“
Stalinas
tuomi
nepasiten
savo gyvybę paaukojo už
šilumą, kitaip tariant nelei pa kojas, tai dažniausia gau Kasykla, Gary, W. Va. Du angliakasiai sužeista.
kino.
Birželio mėnesyje,, Ameriką, lygiai kaip ir di
džia mūsų kūne atsirandan na slogas, o kai kada su
1940 metų jis sulaužė pasi dis skaičius kitų amerikie
čiai šilumai greit išgaruoti. serga net ir plaučių užde gyduoles gali tamstai paga
žadėjimą, padarytą pereitą čių.
šiandie mes prašome
minti vaistininkas.
Kaip tai? Na gi apvilk ak gimu.
rudenį, nesikišti į Pabaltės tik dolerių paskolinti per
menį kailiniais, o akmuo
Atsakymas M. G. — Ko II. LENKŲ, RUSŲ,
2. — Darganotoje dieno
esą padalinta apie 300 dva valstybių vidaus reikalus ir kant Apsaugos Bonus ir
visvien nesušils.
je apsimoka su savim neštis jų letenų sutinimas gali UKRAINIEČIŲ, ŽYDŲ
rų vokiečiams, kad nuosa pasiuntė rusų kariuomenę o- Ženklus ginti laisvę, už ku
Tinkamiausiai žiemai dra lietsargį.
reikšti širdies ligą, arba in
IR KITŲ SPAUDA
vybė esanti rekvizuojama, kupuoti Estijos, Latvijos ir rią jie mirė.
bužiai yra vilnoniai ir mul3. — Šiurpioje dienoje, dė kstų ligą, arba kraujo cir
kad prekyba esanti atsiųs Lietuvos sostines. Keletos
K. — Kur aš dirbu, iš
tininiai, puriai suverpti ir vėk patogiai šiltus drabu kuliacijos nenormalumą. Pa Rusų revoliucionieriai
savaičių
bėgyje
tos
trys
val

tų iš Vokietijos agentų ran
mano uždarbio neatitraukia
minkštai išausti. Kietai su žius.
sekmingam ligos gydymui socialistai už nedalomą
stybės
“
paprašė
jas
įjungti
kose, kad Lietuvos ūkinin
ma jokia suma pirkti Ap
austas lininis ar bovelninis
4. — Gavus slogas, tin reikalinga asmeninė konsul Rusiją
į
Sovietų
Sąjungą.
”
saugos Taupumo Bonus ir
audimas žiemos sezonui yra kamai gydykis. Ir neuž tacija su gydytoju. Nami Ryšium su Černovo-Pus- kai esą kankinami ir t.t. Ta
čiau lietuviai esą galvų ne “Pabaltės tautos, kurios Ženklus. Kaip galiu pradė
netikęs, nes tinkamai neuž miršk, kad paprasta sloga, nėmis gyduolėmis gydytis
tos pastangomis sukurti nuleidę. Garbinga praeities du dešimtmečiu priklausė ti šį pirkinėjimą?
laiko kūno šilumos.
jei negydoma, kartais pa neapsimoka, nes tai gali li “Laisvų Tautų Sąjungą”,
kovų tradicija tebesanti gy-' prie taikingiausių ir labiau
A. — Tai priklauso nuo
Geri marškiniai žiemos virsta į labai pavojingą plau gą tik labiau pabloginti.
Rusų Soc. Revoliucionierių va. Lietuviai varą sabotažo siai pasitenkinusių tautų
metu yra svarbiau nei pal čių ligą.
jūsų pozicijos ir nuo rūšies
partijos New Yorko grupė darbą; vienur užimą maisto Europoje, turėjo brangiai
tas (overcoat). Vilnoniai
organizacijos, kur dirbate.
spalių 30 d. išnešė sekantį sandėlį, kitur paskandinę] užmokėti už pasitikėjimą
Žiupsnelis
atsargumo
yra
žmonės
netiki
į
Dievą
ne
marškiniai yra šilčiausi ir
Apskritai kalbant, jūsų pernutarimą:
vertesnis
nei
maišas
gyduo

laivą
Nemune
arba
užmušą
dėl
to,
kad
turi
mokytą
gai

britais
ir
Tautų
Sąjungos
sveikiausi; bet visi žinome,
dėtinis yra atitinkamiausias
vą, bet dažniausiai todėl,
1) Soc. Rev. Partija nuo vokiečių. Tai esanti tik pra neutralumo doktrina.”
kad šiurkšti vilna įrituoja lių.
asmuo, kurs galėtų priimti
kad turi sugedusią širdį.
kūno odą, nuo ko gali atsi
įsikūrimo pradžios buvo už džia plataus masto kovų dėl
jūsų sugestiją, kad mylėtuDaktaro atsakymai
Joan Paul federatyvinį principą. Rusų išsilaisvinimo.
rasti visokių spuogų ir odos
Gyventi
tautai
ne
tik
šven
mėte iš išmokamos algos
į klausimus
Puodas katilą vanoja —. ciausia pareiga, bet ir di- atitraukimą įsigyti Ženk
ligų. Taigi patartina pirkti
valstybės tvėrime, ši parti
Atsakymas
A.
J.
—
Yra
abu
labu tokiu. Deja, lietu džiausią laimė.
tik
minkščiausios vilnos
jos pažiūra btjvo priimta ir
lams ir Bonams. Bankai
Research
Against
TB
viai
žino
abiejų
vertę
—
bol

marškinius. Kieno oda' yra dvejopos rūšies karpos: kie
Rusų Steigiamo Susirinkimo
gali plačiau paaiškinti apie
perjautri vilnoniam audimui, tosios ir minkštosios. Kietą
ševikiška
ir
naciška
okupa

(Vserosijskoje Ucreditelnotokius planus.
tai gerai darys jei dėvės sias karpas galima paša
je Sobranije) ir tapo įstaty cija mažai kuo skiriasi.
WHOLESALE
trejus marškinius., būtent: linti keletą sykių patepus
mu, kuris paskelbtas taip: Lietuva Stalino kalboje
Pastaba.. Įgyti Apsau
LIQUOR
vienus plonus bovelninius, su “nitric acid”, bet reikia
Stalinas savo kalboje pa
“Rusų valstybę sudaran
gos Bonus ir Ženklus kreip
{STAIGA
ant jų vilnonius, ir viršuti- elgtis labai atsargiai, kad
sakė, kad priešas atplėšęs
čių tautų vardu, visos Ru
kitės į artimiausį paštą,
“nitric acid” neužtikštų ant
niuosius.
Lietuvą, Latviją, Estiją, lyg
sijos Steigiamas Susirinki
banką, arba taupumo ir sko
Vėjuotoje dienoje, išei sveikos odos. arba kad ne
tai tie kraštai būtų Sovietų
mas nutaria: Rusijos val
linimo sąjungą: arba rašy
Dvežlojank
nant lauk nors vienai tik patektų į akis. Atsargiai!
Rusijos dalis. Kitoje vieto
pu ' l'<4
stybė
skelbiama
Rusijos
De

kite U. S. iždininkui, WaChicago
minutėlei, reikia apsisiausti Efektingas ir nepavojingas
je jis vėl pamini Sovietų
mokratine
Federatyvine
Res
shingtone, D. C.
paltu, šiurpas silpnina krau karpų pagydymui vaistas yBaltiją, vadinas, Sovietų
publika,
jungianti
nenutrau

jo atsparumą prieš ligas.
ra sulyg sekančio recepto:
Lietuvą, Latviją ir Estiją,
REMKITBJ
kiamais ryšiais tautas ir
SENĄ
Biedni žmonės, ypatingai
Acidi salicylici,
Betrūksta, kad Stalinas
LIETUVIŲ
kraštus
(oblast,
teritorijos
Scientist
(above)
is
one
of
many
jei turi didelę šeimyną, kai
Resorcinolis aa 1.950 Gm.
I. KANTER. Bar. DRAU°A
may excite the Heart
waging laboratory war against tu
vienetus), kurios nustatyto pavadintų Lietuvą savo tė
Collodii flex. 15.00 c. c.
kada yra priversti pirkti
berculosis. Christmas Seal funds sup
MUTUAL LIQUOR CO.
port nationvzide medical research
se federalinės konstitucijos vyne. Koks įžeidimas ir pa
apdėvėtus drabužius. Verta
M. Sig.: Aptepti karpas program
4707 S. Halsted St.
in tuberculosis.
sityčiojimas iš lietuvių! Lie
Ta. BOULEVARD OOH
ribose bus suverenės;
pasisaugoti, kad su senais kas naktį, per savaitę. Tas i
tuviai
nevadina
Stalino
gim

at
storea
“2) Priimant dėmesin, kad
savo‘dabartinėj invazijoj į tinės, Kaukazo, savo žeme.
ti THAT LITTLE GAME” I>ter-n*t’lC*rU«»(X,W.T^-By B. Link
Rusiją Vokietijos nacizmas Amerika nevadina net silp
Paulina Russian and Turkish Baths
mėgina atsiremti į separa niausios Centralinės ar Pie
t>0 Voo TMlNK. ]
tų
Amerikos
valstybės
savo
tfHKTS CT GOlN*
tistinius elementus Sovietų
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydami
OiBRB HAVIN’
To "BB *
žeme;
Anglija
nesisavina
i šią Modernišką Lietuvių {staigą!
I A'&GNEFrr’
Rusijos suskaldymo tikslais,
Tvo RouNOS
[ POR ^OU, too C *
ĖLEKTRIKINIAI
TREATMENTAI
svetimų
žemių
Europoje,
tik
op'stud" on
— mes skaitome bet kokį
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light
ffAAKE rr
OMS Ot? S TO to
Radiationa, Swediah Massage ir Movements.
veikimą, gelbstantį šioms Stalinui, Hitleriui ir Musso
l'i^Auea's
AHO ON6 of
Moterims — Trečiadiieniais.
liniui
svetimi
kraštai
yra
* cHoice."
vokiečių suskaldymo pas
I UJANNA
Telefonas:
VIRginia 9493
MASSAGE
A. F. CZESNA, savininkas
tangoms kenksmingu ne tik “savo” kraštai.
&el
įeinančioms į Sov. Rusiją
1657 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St.
Kas kasa dorovei kapą, tą
tautoms, bet ir tarptautinės
demokratijos interesams, o tamsybių angelas apdova
tai reiškia ir visai žmoni nos.
NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
jai (?).”

TENSE

BUY
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V

LIETUVOS PASIUNTINYBES ŽINIOS

INDIGESTION

Gas trapped ln the stomach or gullet may act likę a
halr-trlgger on the heart action. At the flrst alfo of
distress amart men and women depend oo Bell-ans
Tablets to sėt ga* free. No lasatlee būt made of the
fasteat-actlng medicinas known for aymptomatlc rellef
of gastrlc hyperacidlty. If the FIRST TRIAL doean t
prove Bell-ans better. return bottle to us and receive
DOUBLE Money Back. 25e.
all drug

-"Bu, Chrlatmi, Seals"

Taking your giri to the

III. BOLŠEVIKŲ SPAUDA
ANGLŲ KALBOJE

Puodas katilą vanoja

movies?

WATCH OUT!

Watch out that your breath does net
Komunistų laikraštis A- offend
. . . you yourself probably don’t
fcnow whether lt‘a offensive or otherwiae.
merikoje “The Daily Work- If
you want to make a,hlt wlth your
er” spalio mėn. 4 d. patal giri friend, there’s a way to make your
breath more agreeable. And It’s easy.
pino straipsnį užvardintą: Slmply rinse the mouth wlth Listerine
Antiseptic before you start out. Listerine
“Lithuanians Avenging Cru- halts
food fermentation ln the mouth,
the usual cause of breath odors accordelty of Nazi Armies”. Tame Ing to some authorltles, then overcomes the odors fermentation produces.
straipsnyje patiekiama iš Lambert
Pharmacal Co., St. Loutt. Mo.
trauka iš Maskvos leidžia
Batoro Any Dafe l/s®
i
mo oficiozo “Izvestija?. Ja LISTERINE ANTISEPTIC
me rašoma, kad Lietuvoje
T® Malė Your Braath Straaior

1

AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IT1ARGUTIJ'

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
VienintSlis lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje !
— DEŠIMTI
METAI! —
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

V/HFC-1450 kil.
6755 So. Western Avenue
Phone: GROvehill 2242
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lietuvių katalikų dienraščio “Draugo” rSm«Jam« ir skaitytojam*
siunčiu sveikinimu*) tr geriausius llnkSJlmuat
Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodamas
apie įvairius katalikams Įdomius dalykua bet nurodo tikėjimo tl»
■aa gina ir saugo la* nuo amMnoJo Išganymo priešų.
DaogoHopal topadaugfja Jdsų katalikiško dienraščio skaltytolų ■kaiflhul

Uždaromos vienuolijos
Šį kraštą pasiekė truputį daugiau žinių apie Vokie
tijos katalikų vargus. Pranešama, kad ten tikrai už
daryta 74 vienuolynai ir seminarijos. Konfiskuota daug
kitų katalikų įstaigų. Be to, nacių valdžia ištremia vie
nuolius, kunigus ir šiaip katalikų veikėjus į kitus Vo
kietijos kraštus, kad nebeturėtų jokių ryšių su tų apy
linkių žmonėmis, su kuriais darbavosi. Su ištremtai
siais, kaip pranešama, yra elgiamasi labai žiauriai.
Tad, dar turime vieną liūdymą, kad naciai, taip kaip
ir komunistai, persekioja religiją ir naikina religines
įstaigas.

Yra už k? dėkoti

Kai kuriose valstybėse (steituose) ir šiemet Padė
kos Diena (Thanksgiving Day) minėta savaitė anks
čiau. Vadinas, kai kur ji minėta šios savaitės ketvir
tadienyje, o kai kur bus minima kitą ketvirtadienį, taip
kaip seniau būdavo.
Kiekvienais metais lapkričio mėnesyje jvyksta Ame
Bet tai nėra pats esminis dalykas. Svarbu, kad anks
rikos vyskupų suvažiavimas Vašingtone. Tuose suva čiau ar vėliau toji diena minima ir kad yra dėkojama
žiavimuose yra aptariama aktualieji dienos klausimai Dievui už visas Jo teikiamas mums malones.
ir Katalikų Veikimo Centro (National Catholic WelMes, šio krašto gyventojai, daug už ką turime būti
fare Conference) reikalai.
dėkingi Dievui. Pirmoje vietoje mus dar nepalietė bai
Šį mėnesį buvęs suvažiavimas, kuriame dalyvavo a- sios karo liepsnos. Kita — kai daugely pasaulio kraš
pie šimtas vyskupų, ypatingai buvo svarbus. Šiais ne tų šiandien siaučia didžiausias skurdas ir net badas,
normaliais, neramiais laikais yra daugiau reikalų, ne mes čia visko turime, galima pasakyti, dauguma per
gu paprastai.. i
.< ■ <
tekliuje gyvena. Be to, daug kur dabar žmonės nei
Ypatingo dėmesio šiemet kreipta į krašto gynimo žodžio, nei spaudos, nei religijos laisvės neturi, kuo
reikalus. Padarytas specialus pareiškimas, kuriame, met mes čia prie demokratinės santvarkos turime pil
pirmoj vietoj, atsišaukiama į tikinčiuosius melstis už niausią laisvę ir kalbėti, ir rašyti, ir veikti taip, kaip
Prezidentą ir kongresą, kad Aukščiausias saugotų jų mes norime, Dievą garbinti taip, kaip mūsų sąžinė
žingsnius ir gelbėtų sėkmingai išvesti kraštą per visas
pavojų bangas. Vyskupai pažada savo visokeriopą vy diktu°jaTad, yra už ką dėkoti ir savo dalimi prisidėti
prie
•
riausybei paramą. Jie griežtai pasisako prieš nacizmą pašalinimo visų pavojų, kurie grąso ir čia» sugriauti
ir komunizmą, nes šie du didieji šiandieniniai blogu tą santvarką, kuri mums duoda laisvę ir visas dvasi
mai gręsia sunaikinti visas dvasines vertybes. Nesą
nes ir medžiagines geroves.
galima eiti į kompromisus su tomis ideologijomis, ku
rios iš pagrindų griauna krikščioniškus dėsnius, ku
N
*• »rr
rios iš žmonijos gyvenimo nori išvyti Dievą, kurios riti ■■
Nauji vyčiai
Dievo vietoje stato savo išgalvotus stabus.
Nacizmas ir komunizmas, pareiškia vyskupai, aiš
Tokią antraštę davė “Amerika” šiai savo pastabai:
kiausiai neigia krikščionybę. Jie uzurpuoja visas tas
“Vokiečiai Lietuvoje leidžia kurtis nacionalistų
teises, kurios priklauso Dievui.
partijai, kuri bus griežtoje jų priežiūroje. Partijos
Ta proga vyskupai primena popiežiaus Pijaus Ki
vadu paskirtas Virbickas, atsargos kapitonas, kuris
tojo enciklikas apie komunizmą ir nacizmą. %
1939 m. pavasarį buvo sužeistas Kaune prie valsty
bės teatro, pasikėsinimo prieš Voldemarą metu. Or
Didysis Popiežius griežčiausiu būdu pasmerkė ir vie
ganizuojamas ir partijos jaunuomenės skyrius, kurio
ną ir kitą sistemą — ir nacizmą ir komunizmą, tačiau
nariai pavadinti Vyčiais.
parodė didelę meilę ir Vokietijos ir Rusijos žmonėms,
kurie visai nėra kalti dėl įsigalėjusių ten “izmų”.
“Nacionalistiniam jaunimui parinktas gražus ir
Priešingai — nuo tų “izmų” jie ten kentė ir tebekengarbingas vardas. Mes džiaugiamės Amerikoje Lie
čia didžiausius persekiojimus ir neapsakomas kančias.
tuvos Vyčiais, kurie turės misti nacių priespaudos
dvasios penu. Tačiau giliai tikime, kad jokia pajėga
Vyskupai aiškiai stovi už krašto gynimo stiprinimą.
neįstengs iš Lietuvos jaunimo išplėšti savo Tėvynės
Tarp kito ko pareiškime pažymima, kad
ir
laisvės gilios meilės. Lietuvos jaunimas pergyve
šiuo nepaprastai svarbiu momentu, kai tenka dary
no bolševikų vergiją, pergyvens ir nacių baudžiavą.”
ti reikšmingi nuosprendžiai, reikalingas geras apgal
vojimas ir pavyzdingas susilaikymas.
Kiekviename kraštui pavojuje, katalikų kunigai pa
rodė darig stiprios valios, pavyzdingos drąsos ir dide Tai buvo "anais laikais"...
lio pasiaukojimo. Vyskupai yra tikri, kad ir šios kri
“Vienybė” sako:
zės metu tų dorybių jiems nepritruks. Kaipo dorovės
“Kol Hitleris nebuvo nutvėręs Stalino už gerklės,
mokytojai, jie žino, kad Laisvė turi ribas. Ją apribuotai Laisvės ir Vilnies bolševikai buvo labai dideli tai
ja pirmoj vietoj Dievo teisės, paskiau pagarba kitų
kos šalininkai.
teisėmis ir visų žmonių gerovės bendri reikalai.
“Dar visai neseniai Bimba rašė:
Be to, reikia ugdyti visuomenėj pagarbą bažnyti
“...Ateitis pagerbs tuos, kurie kovoja už taiką, o
niam ir civiliniam autoritetui ir griežtai smerkti kiek
pasmerks tuos, kurie stoja už žmonių skerdynę, už
vieną, kurs drįstų vienu ar kitu būdu tą autoritetą
antrąjį pasaulinį karą.”
pažeisti.
“Dabar Bimba jau labai karingas. Jis ir jo drau
“Pripažįstant diskusijų ir net kritikos laisvę, ku
gai
dabar jau norėtų matyti kalėjime kiekvieną lie
rią garantuoja demokratinė valdžios santvarka, mes
tuvį, išdrįsusį pasakyti, kad Stalinas toks pat ban
raginame ir įsakome respektuoti ir gerbti mūsų ci
ditas, kaip ir Hitleris.
vilinių pareigūnų autoritetą, kuris pareina nuo Die
“Deja, Bimbos nelaimei, Amerikos valdžia žino, ką
vo.”
daranti. Pavyzdžiui, Rooseveltas rašinėja labai man
Vyskupų suvažiavimas kreipiasi taiugi ir į darbininkų
dagius laiškus draugui Stalinui. Tuo tarpu Browdeunijų vadų patrijotizmą, kad šiuo momentu jie koope
ris sėdi kalėjime kaip sėdėjęs...”
ruotų su darbdaviais ir vyriausybe krašto gynimo stip
•
rinimo darbuose.
Padaryti specialūs pranešimai ir nutarimai ir kito
St. Louis mieste mirė žymus katalikas laikraštinin
se srityse: švietimo, socialiniais ir kitais klausimais.
kas August F. Brockland. Jisai buvo pasižymėjęs ne
Sudaryta nauja National Catholic Welfare Confe vien tik kaipo geras rašytojas, bet ir kalbėtojas so
rence taryba. Detroito arkivyskupas Edward Mooney cialiniais klausimais. Velionies asmeny katalikiškoji
spauda— netenka
etioraus darbininko,
ir vėl išrinktas vykdomojo komiteto pirmininku j Chik
.ti j ■■ i ■ —_
i__
- —
_
Ai. *
* 4MLETO GIOVANNI OIOOGMANL
ISMkUoea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Vyskupų suvažiavimas ir nutarimai

Penktadienis, lapkr. 21, 1941

(“Draugas” 1916 m. lap
kričio 21 d.)
Viena knyga kaštavusi
$5,000,000.... Antroji knyga
savo didumu, po kinų enci
klopedijos, yra Amerikos
karų aprašymas. Ši knyga
turi 130,000 puslapių. Joje
yra arti dviejų milijonų pa
veikslų ir 178 žemėlapiai.
Už šios knygos parašymą
užmokėta $2,000,000, o už
atspausdinimą $3,000,000.

$50,000 už du pirštus.....
Vienas muzikas pareikalavo
50,000 dolerių iš vienos ben
drovės už du pirštus, ku
riuos jis netekęs per tos ben
drovės kaltę.
•

Vokietija turinti 4,500,000
kareivių.,.. Anglai tvirtina,
kad Vokietija dabar turinti
nedaugiau 4 mil. ir 500 tūks
tančių kareivių.

Lietuvai žadama laisvė....
Chicagos beveik visi angliš
ki laikraščiai paskelbė ži
nią, kad vokiečiai žada Lie
tuvai laisvę. Telegrama pra
neša, kad naujos valstybės
sostas, turbūt, teks Eitel
Friedrich. Lietuva paliksian
ti po Vokietijos globa, ji
gausianti tokią pat savival
dą, kokią turi Bavarija ar
Saksonija. Taip pat minima,
kad Lietuva turėsianti ar
miją, kuri galėsianti turėti
apie 150,000 kareivių. Nors
vokiečiai ir savo politiniais
sumetimais žada Lietuvai
laisvę, bet šis įvykis yra
labai svarbus. Dabar visų
rūpestis, kad Lietuva tikrai
būtų laisva ir nepriklauso,ma valstybė. Kiekvieno da
bar lietuvio šūkis: Laisva
Lietuva — visų lietuvių rei
kalas. Tegyvuoja Lietuvos
seimas mūsų sostinėje Vil
niuje.

Iš aptrūnijusiu lapu

Iš šviežiu lapu

Kai 1916 metais prez.
Wilson leido visuose Ame
rikos miestuose, kur tik lie
tuviai gyvena, daryti rink
liavą lietuviams nuo karo
nukentėjusiems sušelpti, tai
Easton, Pa., lietuviški cicilistai išleido tokį manifes

Koks tai Pakrojietis Chi
cago lietuviškų balšavikų
gazietoj
parašė straips
nį,
kuriam
davė
to
kį antgalvuką:
“Nema
to šiukšlyno:
"Straips
ny Pakrojietis rašo apie bal
šavikišką parėdką Sov. Ru
tą:
sijoj.
Nežiūrint, kaip ant delno
“Gerbiamieji visiems jau
žinoma kad Lietuvių diena nerodytum to šiukšlyno, o
artinasi: jinai bus 1-mą bet gi lietuviški balšavikai
Laphkriczio (nov) ta diena jo nemato.
iszrado: Tautieczii su kata
likais, ir patis sau ja usz
“Patentavo”
Mes vaiksz- Po svietą pasidairius
cziojom nuo Einoszeus pas
— Vakar buvau nuėjęs į
Kaiposziu ir visus panaszu kortą pasiklausyti bylų.
atsakymą gavom: Negalima Vienoj byloj iššaukiamas
patentas nepavelija Kadan liudininkas.
Jam
įėjus,
gi ta diena teko vien tik mi teisėjas, vartydamas popienėtinas Bloko Sąjunginin ras, klausia:
kams, tegul je sau ir turi.”
— Iš kur?
Gal, kaikurie dar nežino
— Iš Chicagos, — atsakė
te, kad Lietuvių Dienoje liudininkas.
kaip šįmet, taip ir 1916 me
Teisėjas matydamas, kad
tais lietuviški cicilistai ne- liudininkas pamiršo nusiim
dalyvavo rinkime aukų. Ne ,« ti skrybėlę, pastebim - ,
tik nedalyvavo, ale 1916
— Tamstos skrybėlė . . .
metais, kaip pageltusiuose
— Taip pat iš Chicagos,
lapuose randame, visur ken —
neduodamas teisėjui
kė aukų rinkėjoms, kai kur baigti pertraukė liudinin
grąsindami policija ir ki kas.
taip. Gary, lnd., jie buvo
net pradėję sau kolektas
Vienoj šapoj susiginčijo
daryti, tik rinkliavos komi
teto
apdairumu
pavyko lenkas ir lietuvis. Lenkas
tiems ponams biznį sulai sako lietuviui:
— Visa Lenkijos nelaimė,
kyti ir nugabenti pas mies
to majorą Johnson, kuris kad ji neturėjo daugiau to
suskaitęs cicilistų pinigus kių maršalų, kaip Pildsuds(jau buvo surinkę $212.00) kis.
— O tamsta ar turi sū
perdavė Amer. Raud. Kry
žiui perduoti Centraliniam nų? — paklausė lietuvis.
— Je, atsako lenkas, —
Lietuvių Dienos Komitetui.
du.
— Tai kaltė paties Pilsud
Mokytoja: — Na, Jonuk, skio. Jis prieš mirdamas
pasakyk man, ką tu žinai turėjo savo maršalą perra
apie George Washington?
šyti vienam tavo sūnų ir
Vaikas: Jis yra senai mi Lenkija būt turėjus Pilsud
skį U.
ręs.

HEALTHY, WEALTHY AND WISE!

DRAUGAS
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
>■

Vienos Rusės Dienoraštis
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė

KAIP STALINAS UŽSINĖRĖ SAU KILPA
- Ar gi komunizmas nori visame pasauly įvesti stalinišką
l

diktatūrą? - Kas parodė Mussoliniui kelią į Romą ir kas pade
da Hitleriui tapti diktatoriumi. - Kodėl Stalinas išdavė 1938

6

S. K. Lukas

PRIEŠAUŠRIS
Brėkšta rausta rytai ir diena jau švinta;
Ant žemės tamsiai pilkos miglos jau krinta,
O erdvėse mėnuo ir žvaigždės budėję,
Tamsius dangaus skliautus per naktį sergėję,
Jau pamažu skęsta dangaus mėlynumoj —
Jo beribių tolių gilioje aukštumoj
Guolin jau eina — nuo mūs akių slepiasi,
Dieną praleisti — sau poilsiui rengiasi.
Ir tik, kaip saulė vakaruosna nusileis —
Į nežinomų šalių dausas vėl nueis,
O žemės niūrų veidą tamsumas užstos,
Ir naktis jį savo juodais sparnais užklos,
Iš savo poilsio vietos vėl jie išeis —
Po tamsius dangaus erdvės skliautus pasiskleis,
Ir stropiai per naktį budės — sargybą eis.
O kai tik prabudęs rytas šviesas paleis,
Ir danguje vėl skaisti saulė užtekės,
Budrioj sargyboj jiems būti vėl nereikės.
Brooklyn, N. Y.
Lapkričio 7, 1941 m.

(Tęsinys)
— Ak, panele, ateikite vėl į malkų sandėlį! Kol jūs m. demokratijas. - Bet kodėl demokratijos padeda Rusijai?
ten esate, komisaras minkštas kaip pūkas; bet kai jūs
išeinate, su juo negalima tverti; kiekvienas antras žodis:
RAŠO DR. KRIVAITIS
areštuoti!
(Tęsinys)
nebuvo apgautas,
pats šiokią tokią pagelbą, be^ ne
Sunkia širdžią nuėjau. Komisaras Kalašinikovas
Stalinas apsigavo.
t&.n, kad .šgelue/^i Stalisutiko mane džiaugsmu spindančiu veidu, kartu ir Hitleriui parodė, kad
Stalinas savo sukta, pil ną ir boiševistiuę ai k ta t ū
laikas pradėti veikti
droviai:
nuo sugriuvimo, be" tam,
nu apgavysčių politika, šu
— Na, kur jus vėjai nešioja, piliete? — tarė jis. -- Rytų fronte
tai čių laužymu, savo kai kad Vokietija kuo ilgiau im
Galų gale ir nežianu Jūsų pavardės ir tėvo vardo!
Ketvirta, Stalino okupaci mynų okupavimu, demokra tų užimtu karu prie^ Rusiją
— Aleksandra Cvovna, — atsakiau.
jos ir prisiartinimas prie
tijų ir jų santvarkų nieki ir jai pačiai duotų daugiau
Jis man pasiūlė vietą, kurioje aš daug valandų pra pat Vokietijos rubežių Hit
namu savo agentų ir korain- laiko prisiruošti ir daugiau
sėdėjau, ir po valandėlės jis pradėjo kalbėti:
leriui ir jo štabams aiškiai
tern pagelba, ypač gi Hitle karo mašinerijų išvystyti,
parodė,
kad
bolševistinė
— Na taip, Aleksandra Lvovna. Aš jūsų turiu da
riui suteikta pagelba ir Antra, demokratijos nieko
bar atsiprašyti. Žinote, dėl visko kaltos jūsų akys . . . Rusija nebus rami ir ji nau non-agression paktu taip daugiau nenori iš tos pagalir dar, aš jaučiu, kad jūs į mane žiūrite, kaip į žmogų; dosis proga, kai jis nusiųs davė Europoj Hitleriui įsi-! b°s, kaip kad abu diktatoparengimų metinį sąrašą siekus, kuo greičiausia rei
vadinas, aš jaučiu, kad, nors aš pats kiaulė ir gyvulys savo armijas prie Gibralta galėti, kad šiandien Stalinas’riai: rudasis ir raudonasis
kad keli dideli parengimai kia:
esu, tam turiu pamato. Taip, dabar aš jums norėčiau ro, ar per Balkanus į Libi palikdamas Maską ir ieško- sau sprandus nusisuktų bea) Steigti kiekvienoj lie
nesusidurtų į vieną dieną.
papasakoti savo gyvenimą! Žinote, mano visą gyveni- ją, sieks prie Sueso kana damas naujos sostinės jau kariaudami. Rusijos armi
tuviškoj kolonijoj Lietuvai
IV
mą visi mane stumdė, kaip kokį šunį, dabar aš noriu vi lo, kad Angliją paklupdžius. čiasi sau kilpą pats užsi- ja silpnesnė — jai ir žada
Gelbėti Fondo skyrius;
Prašyti, kad K. V. užleis
sus nelyginant šunis stumdyti, o ypač buržujus.
Aš Hitleris pamate, kad “tykio- mezgęs ir šaukiasi tų ap 1' pagelbą. Kai du ’pešasi,1
b) Suruošti įvairius paren
užaugau virtuvėje, mano motina buvo virėja. Visą ma- j* kiaulė mislija gilesnę šak- šmeižtų, iškoneveiktų demo j trečias vis jaučia, kad jis tų vienam sekmadieniui Vy gimus, iš kurių gautas pel
no gyvenimą mane laikė šunimi, ir visi su manimi bio-, ni išknisti,” kad ateinan- kratijų gelbėti jį nuo jo ' laimės. Trečia, demokrati- tauto parką Lietuvių Die nas būtų skiriamas tremti
gai elgėsi ir kramsčiojo. Visiems aš buvau nereikalin- j čios žinios iš okupotų kra geriausio 1939-1941 priete- I jos bijo, kad Stalinas iš de-I nai, kurios pelną skirti Lie nių šelpimui ir Lietuvos gel
t
gas ir visiems prieštaravau. Pirmiausia tarnavau vežė-, štų apie daromus įsitvirti- liaus Hitlerio.
speracijos nesusitaikymų su tuvai Gelbėti Fondui.
bėjimo reikalams;
t'
ju, mane mušė dulkių valytojas, paskui, kaip buvau pa- nimus, nerodo, kad jo pagelHitleriu ir jam nepavestų
V.
c) Tampriau surišti visas
tarnautoju, mušdavo pirklys, paskui kariuomenėje virši- bininkas Lenkijos, Prancū- 9. Kodėl demokratijos
armisticijos keliu derlingų . Lietuvos ir lietuvių trem lietuviškas jėgas kovoje su
la ir karininkas. Atėjo revoliucija, dabar aš noriu visus zijos, Belgijos, Holandijos, padeda Rusijai?
Rusijos žemių ir visų gin tinių klausimu. — Iš Sibiro komunizmu, kuris šiandien
pats mušt, kolioti ii^ kalinti! Iš tikrųjų man suteikia Danijos, Norvegijos, vis’uo- j Stalinas
šaukėsi pagel- klų ir jų fabrikų. Amerika ar kitų Rusijos vietų ateina daugiausia Amerikoj kenkia
malonumo žmonėms įvaryti baimės. Kada prieš mane ,se Balkanuose, žodžiu, jo . jK)8) demokratijos,
. .
ypač su Anglija dar Rusiją Sibe- skaudžios žinios, kurios By geram lietuviškam vardui;
karuose prieš demokratijas | Anglija ir Amerika jam pa rijoj laiko, kaip jam pagel loja apie l’ūdną ir vargingą
kas nors stovi ir dreba, tai mane džiugina!
d) Kad žmonės labiau su
teikęs benzino ir kitokių žadėjo tą pagelbą. Anglija bininkę prieš Japoniją, kuri mūsų geriausių lietuvių
Dar daugiau džiaugiuosi, jei kokį nors buržujų ga
karo medžiagų, ilgai nuo ir tuo metu, kai Hitleris bi- pradeda įsigalėti Rytinėj būklę Sibire. Jie kovoja su sipažintų su tikrąja lietuvių
liu nugalabyti! Drebėti ir laižytis kaip šuniui, tai jiems
tremtinių būkle ir geriau ži
širdžiai bendradarbiaus, tat
šalčiu
ir
badu.
Taip
pat
ži

čiuliavosi su Stalinu, jautė, Į Azijoj ir Didžiajam Vandeteisinga, nes ir aš pirmiau taip turėjau daryti! šalti,
notų kas dedasi Lietuvos gy
reikia su juo atsiskaityti ir kad Stalinas galų gale pri
nome,
kad
mūsų
broliai
lie

badauti! Anksčiau gražiuose baltiniuose miegojo! Davenime, visų kolonijų veikė
nyne.
Taigi, pagelba ne
bar jie gali ant grynu lentų gulėfl. Taip, kaip mane
arba piln, draugu eis liepto galą ir bus Hitle
tuviai po kita okupacija vėl jai užsideda sau šventą pa
Stalinui iš kilpos išrkapšvargsta ir kenčia.
reigą išplatinti kuo daugiau
raudonieji įvykdyti bausmių su viena ekspedicija buvo '.Hiaeria dar 192g met savQ rio apgautas. Dėl to Angli
tyti,
be
’
grynai
politiniais
Šiandien Lietuvą ekono sia lietuviškos katalikiškos
ja, ką daro Stalinas Pabališsiuntę, mes pasivijome baltųjų pabėgėlių ešaloną, ten1
...
, . .
išrokavimais.
Stalinas
gi
miniai
sunkumai nepapras spaudos.
kiaulių vagone buvo du moterų kambariai. Daugumas; ^arS^ usimų ar ų ir p a tyje, už jo okupacijas ne
parašė: Vokie skelbė jam karo, kad neuž- kaip pasiklojo, taip ir iš tai užgulė, nes neseniai pra
ten jų gulėjo ant lentų, drebėdami iš baimės, ir aš jiems1
ateity turi išvengti pykdyti perdaug. Gi dabar miegos, anot lietuvių patar- ūžusi karo audra nepapras
nieko nedariau, tikrai nieko, bet įsivaizduokite, jos ture-' . . _ . . ,
.
,, ,
. ’ x.
’
*
,, „ , m
dviejų frontų kartu: Rytuo- jam bėdoj atsidūrus siunčia lės.
tai nubiednino Lietuvos žmo
jo paklodes, įssitiesusios ant lentų, paklodes! Tas mane
. ,r .
.
t ... .
..................
1
. ..
se ir Vakaruose. 1940 met.
Pain—Agony Starta To Leave in
nes, o, be to, atsiminkime
taip Įsiutino, sitas buržujų paprotys; ir sitos paprastos
-am ajė'o sulikvi
24 Houra
bolševikų plėšikavimus per
Happy Day s Ahead for You
moterys su paklodėmis, aš jas durtuvu pervėriau . . .
ta rnas jam P eJ° su 1
J
r
>
j
r
duoti arba nutildyti vakarų
ištisus metus, tei turėsime
Think of lt—how this old world
Aš sustingau iš pasibiaurėjimo, ir mano žvilgsnis frontą
Hitjeriui pačiam
does make pragros—now comes a
prescription whlch Is known to pharLietuvos tikrą vaizdą. Bet
maclsts as Allenru and wltMln (8
klaidžiojo po buržuiškai apstatytą kabinetą. Paklausiau: beliko sutvarkyti Rytų fron
houra after you start to take this
ir
šiandien
Lietuvos
žmonių
aarlft
bctlng formula pain, agony and
- Ir jūs nejaučiate jokio sąžinės graužimo?
tą. Jeį ,gįmef birželio mėn
kiflammatlon caused by ezcess urto
vienintelis troškimas — bū
acld has starteri to depart.
I.
aukštesniųjų mokyklų rėmė- ti laisvais ir nepriklauso
— Lig šiol ne. Aš žinau, kad buržujai turi būti iš- 22 d. atsirado Rytų frontas
♦Allenru does just what this notlcs
r.ays lt wlll do—it ls guaranteed. You
can get one gensrous bnttle at leadnaikint. Bet dabar, kai aš jus sutikau, viskas mano šie- jr Stalino nenugalimoji ar
Išklausius Prano Katiliaus jų draugijų — šv. Kazimie- mais piliečiais Laisvos ir
Ing drugslores everywhere for 85
cents and lf it doean't bring the Joytoje pakitėjo. Jūs esate taip pat buržuika, bet aš jūsų mjja per keletą dienų nu- Lietuvių R. K. Susivienymo > ro Akademijos, Tėvų Mari- Nepriklausomos
sus
rssulta you sxpsct—your asonsy
Lietuvos.
«hol* heartedly ratiu-nsri.
•
negalėčiau perverti! Ne, aš to negalėčiau padaryti už dulkėjo toli už Lietuvos ri- Amerikoje organizatoriaus jonų vedamų mokyklų, Šv. Todėl šiandien mūsų kaip
kalbą apie organizuoto vei- Pranciškaus Akademijos vei lietuvių katalikų svarbiau
jokius pinigus! Kažkas manyje pasikeitė. Ligi šiol aš bų, tei nėra ko stebėtis,
buvau įsitikinęs, kad tik proletaras turi teisės pasaulyje
kimą, nes jos dirba nepa sia pareiga: 1. padėti išsi-1
kimo svarbą, nutarta:
gyventi, dabar pradeda manyje atsirasti pasigailėjimo.
*
*
despair
come relief in
1. Padėti P. Katiliui ir LR prastai naudingą ir reika vaduoti iš bado lietuviams' Don't
relief from
dne
Tai yra kažkas, ko aš nei komunistui nei proletarui ne- apgauti, bet pats apsigavo KSA kuopų veikėjams Chi lingą mūsų kultūrinio gyve tremtiniams Sibire; 2) ir of
Don’t toArthritis
terribie ArthriSulphur deficiency. Small
tis aches or
give daily cost. Mon
galėčiau duoti. Proletaras turi būti kaip iš plieno, jis
Stalinas norėjo apgauti cagoje tinkamai pravesti va nimo stiprinimo darbą;
pains. The
sumobilizuoti visas jėgas, NEW
Colleidsl
ey back if lio
Sulphur
relief after 30
up
niekam neturi rodyti p&sigailėjmo nei Dievui nei žmo Hitlerį ir pasipelnyti, bet jų prirašant kiek galima
6. Remti LRK Labdarių kurios būtų panaudotos Lie lodized
capsulet called
a y t* dosage.
ruLpMo-kaps
egin taking
nėms, mes neturime turėti niekam pasigailėjimo! . . .
taip atsitiko, kad Hitleris daugiau narių, sustiprinti Sąjungą ir gausingiau au tuvos nepriklausomybės at often bring wel hope tTODAY.
YourDnj^lsThę^ULPHO^KAPS
Žiūrėkite, aš pasidariau nuolaidus; Brianskajai dokuopų ir apskrities veiklą; koti jos statomam senelių statymo darbui. Kad tai pa
vonajau bausmę ir dar daviau atostogų, vienai mašinistei
2. Remti ALRK Moterų prieglaudos namui.
ŽUVO GENEROLAS
Sąjungą ir pasveikinti jos
sutrumpinau arešto laiką, bet dvi užmuštosios ant paklo
7. Visas čia suminėtas ir r^
organą “Moterų Dirvą”, mi nesuminėtas organizacijas
dės, jos visada stovi man akyse . . . Kiek kraujo tada ten
Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius
ninčią 25 metų sukaktį;. kviečiame prisidėti prie mū
buvo ant tų prakeiktųjų paklodžių, o kiek kraujo gali bū
Moderniškai Gražūs —Gerai Padirbti — Šilti Visokiam Ore
ti žmoguje . . . Na, apie tai aš tikrai su jumis neno
3. Padėti Lietuvos Vy-1 sų veikimo centro — A. L.
DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ
rėjau kalbėti. Žiūrėkite, jūsų akys, jūsų knyga mane
čiams Chicago apskr. įsigy R. K. Federacijos ir ben
Sportiškų Viršutinių Vyrams Marškinių, baltų ir
visai iš pusiausvyris išbloškė. Jūs ateinate pas komisa
ti pastovų centrą — namą, drai dirbti, kad išlaikyti vi
spalvuotų. Vilnonių iveterlų. Paniekų, Pirštinių
rą, gerai žinodama, kad jis galėtų jus kiekvieną minutę
ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių.
remti šios puikios jaunimo sas religines, tautines bran
nušauti, bef jūs sėdite ramiai su knyga rankoje! Tikrai
organizacijos sąjūdį, jun genybes ir padėti Lietuvai
vėl buržuiška knyga, ir vėl buržuiškas paprotys romanus
BRIDGEPORT KNITTING MILLS
giantį visą Amerikos lietu atsistatyti laisva ir nepri
klausoma
valstybe.
skaityti!
504 VVEST 33rd STREET---------- Arti Normai Avė.
vių katalikų jaunimą prie
Telefonas: VICTORY 3436
F. SELEMONAVICH, Sav.
Na, tai ir nėra tai, ką aš jums norėjau pasakyti. Aš
lietuviškųjų parapijų, prie
n.
Atdara kaadien, vakarain Ir Sekmadieniais
kaip tik maniau ... aš maniau ... jei jūs esate laisva,
lietuviškųjų organizacijų ir
Išklausius prof. K. Pakš
ar jūs nenorėtumėte mano žmona būti . . . Man kaip tik
prie lietuviškos katalikiškos to pranešimą apie Lietuvių
tas patiko, aš vėl norėčiau būti žmogumi, o su jumis aš
..........
..............
=
spaudos; raginti jaunuolius Kultūrinio Instituto veiklą »
būčiau vėl žmogus!
dėtis ir prie kitų lietuvių ir mūsų, Amerikos lietuvių,
Ar Jūs Galite Pasistatyti Sau Namą?
Jis ištiesė man ranką švelniu ir bejėgišku mostu.
katalikų draugijų bei orga kultūrinio gyvenimo reika
ARBA ATNAUJINTI DABARTINĮ SAVO NAM£.
Aš jam padaviau ranką ir tariau:
nizacijų; moksleivius ir stu lus, konferencijos dalyviai
Mes parūpins me jums Statybos Medžiagą, o jūs galėsite
dentus jungti prie Lietuvių pažada šį naują ir naudin
— Jūsų pasiūlymas man suteikia daug garbės, bet,
išmokėti lengvais mėnesiniais mokėjimais. Nereikia nieko
įmokėti.
gaila, aš esu jau beveik nuotaka kito!
("Draugas” Acme telepnoto) Katalikų Studentų ir Profe gą sąjūdį remti moraliai ir
materialiai.
PASISTATYKITE SAVO NAMĄ PATYS
Ilgai jis žiūrėjo į mane liūdnai ir persigandęs, ir bu- Leit. gen. Ernst Udet, vo- sionalų Sąjungos;
PLANAI DUODAMI DYKAI
vo matyti, jog jis panašaus atsakymo tikėjęsic.
kiečių pirmojo pasaulinio
4. Kreipti daugiau dėme
III.
Konferencija prašo Fede
Staiga jis paraudo, jo kaklas pasipūtė kaip kalaku karo žymus lakūnas, o šian sio į lokalinių pašalpinių
DOUGLAS LUMBER COMPANY
die nacių orinių jėgų vir draugijų jungimą į bendrą racijos apskrities valdybos,
to, ir iš pykčio drebančiu balsu sustaugė:
2700 VVEST ROOSEVELT ROAD
kad sudarytų Chicagos lie
šininkas, žuvo išbandant jį darbą, į Federaciją;
— Kas jia foką?
PRONE: KEDZIE 3840

RHEUMAdSM

FEDERACIJOS CHICAGOS APSKRITIES METINĖS
KONFERENCIJOS NUTARIMAI

ARTHRITIS

naują karo pabūklą.

5. plėsti mūsų lietuviškųjų tuvių didžiųjų organizacijų

DRAUGAS

n

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Ar tai kultūra? - Komunistu radio
pusvalandžio pasiklausius.

Dominikas Pacevičius

Praėjusį antrad. enį besiBeklausydama;
įvairių
klausydamas Peoples Furni- pranešimų supratau, kad ta
(Gyveno: 2614 VVest 691 h Street, tel. Hemlock 2332)
ture radio piogramos išgir- “kultūros” draugija turi bū
Mirė lapkričio 19 d., 1941 m., 3:30 vai. ryte, sulaukęs
dau pranešimą, kad tuojau ti komunistinė meškerė ne
62 metų amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš šaulių apskričio, Tytavėnų
pat būsią? kitas l’etuviškaa susipralusiems
lietuviams
miestelio.
Amerikoje išgyveno 39 metus.
pusvalandis. Laukiu.
meškerioti.
Kągi jin skelPuliko dideliame nuliūdime: moterį Marijoną (po tė
vais Merkelaitė); 3 sūnus — Stanislovą ir marčią Beatriče,
Pasigirsta angliškas pra b5? Daugiausiai ir šilčiauJoną ir marčią Sofiją ir jų vaikučius Richard ir Joną, ir Danešimas, jog sekamas pua-'siai raSino ateiti i komunisniel; dvi dukteris — Julijoną ir žentą Eduardą Poplauskus
ir jų vaikučius Eduardą ir Lorettą, ir Stanislavą; pusbrolį
valandis esąs “Lietuvių Kul- t1 laikraščio renkamą kouPetrą Šauklį; 3 švogerius — Joną ir Juozapą Merkelius ir
... certą.
pprtn
Tolimi
<inuir<'1bp nau
nmi
Toliau
paskelbė
turos ir Dailės Draugijos
Stanislovą Lukošių ir jo šeimą; švogerką Julijoną Jonikienę,
ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.
savaitinė programa.
Susi jų narių sąrašą Bene dau
Lietuvoje paliko seserį Sofiją Vaškevičienę ir jos šeimą.
domėjęs klausausi
toliau, giausia i žmonelių pagauti
Kūnas
pašarvotas Ant. B. Petkaus koplyčioj, 6812 S.
nes iki šiol dar man nebu- bolševikų “kultūrininkams'’
VVestern Avenue.
vo tekę tokios draugijos Pasisekę Roselande, kur uef(
Laidotuvės įvyks šeštadieni, lapkričio 22 d. Iš koply
čios 8:00 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Panelės šven
vardo girdėti. Malonu su- 10 jų prirašytų per praėjusią
čiausios parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
žinoti, kad Chicagoje yra savait« <Jei Sallma tikėtl
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šven
lietuvių besirūpinančių kul- Praneš{j° žodžiams).
Dar
to Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
tūra ir daile. Nekantriai įkeletas “Beauty - Shop“ laimus dalyvaut šiose laidotuvėse.
laukiu ko nors lietuviško irikančh' moterėlių pagarsiu-]
Nuliūdę: Moteris, Sūnai, Dukterys, Marčios, Žentas,
ta, vienas saliuninkas iš||
Anūkai, Pusbrolis, Švogeriai, Švogerką ir Giminės.
meniško.
Brighton Pk. ir “Progresą’
Laidotuvių direktorius: Antanas B. Petkus, telefonas:
Pranešėjas peistato “Kan
krautuvė.
GROvehilI 0142.
kliu” chorą, kurs dalyvau
Žinių; pranešėjas naujiesiąs “Vilnies” rengiamaja
me koncerte ir dabar čia r.as apie karą davė tik iš ‘
padainuosiąs keletą savo Maskvos, o baigdamas pridainų.
Nepažįsiamas man^ūrė'
PaBal ^e-aaniSias
*
r
r
r j j
iki šiol nei tas “Kanklių” žinias, naciai atestavo LiC-j
choras. Todėl su dar didės Į ^v°ie 200,000
(taip, “du
šimtu
tūkstančių
”
)
lietu
niu smalsumu laukiu dainų
Lapkričio 24 d., pirmadie-! daug reikšti kiek.ieno Diepradžios.
Bet keks buvo
*r
,au nužudę
aūsivvlimas kai" išgirdau Gaila tik’ kad Ponas Prole I ni_° vakare> Prasideda metl_ | v0 Apvaizdos parapijiečio
dainuojant:’ Choras sūdai- taras Ja8minas bepasakė t4| ”5a_ ®Lentos Mjs‘j°£L?ievo
*2^, “u“’
Apvaizdos
parapijoj
—
bet
galima
nuveikti milžinavo keturias dainas. Bet žinią atėjus iš Maskvos. Eighteenth Street, šioms niškus darbus.’
jokie
jose nebuvo nieke nei lietu Tada, mat, nebūtų
abejojimo apie išskerstų misijoms klebonas kun. A. Dirbkim išganymo darbą
viško, nei meniško.
L,ai šioji savaitė, lapkr.
lietuvių skaičių Juozapėlio Martinkus pakvietė jauną
Nebuvo nieko lietuviško.
‘bučernėje.”
Datargi mes Tėvų Marijonų misijonierių ’ 2ą įki 30 d. būna paskirta
kun. Antaną Mažukną.
mūsų išganymo darbuotei.
Mat visos keturias dai dar galime manyti, kad ta
Misijos prasideda pirma Pasiryžkime per šią savai
nos vertimai: 1. “Kalvis,” j žinutė “prisisapnavo” ku
dienio
vakare pusė po sep- tę paaukoti visą savo atlie
2. “Pasilsėti da.- ne laikas.” ' riam nors komunistų laikra
3. “Kova neužbaigta,” 14 ščio bendradarbiui ir jis ją žyniui (7:30) ir baigsis sek- kamą laiką savo sielos rei
kalams. Misijos yra bendra
“Jaunos dienelės” Pranešė perdavė už gryną tiesą.
| madienį, lapkr. 30 d.
Misijos visiems
darbiavimo darbas. Misi jojas net nepasakė,
kokio • Reikia tik s(ebėri3
kad
Šiais metais šv. misijos nierius turi susilaukti nuokompozitoriaus tos dainos., «.peoples FurniLure« prane.
bus visiems kartu, šios mi-j širdaus
bendradarbiavimo
Bet iš melodijos ir vieno gėjas rekomenduotą klausy
kite nugirsto žodžio atrodė tis tokios kcmun:įtinės pro- sijos bus tik vieną savaitę. nuo vis4> kurie atlieka švenesančios tikra: rusiškos- gram0S) <įar lauiau, kad lie- Bet šioji viena savaitė gali ^as misija-3- Tik tuomet mi
sijos bus naudingos.
komunistiškos
dainuškos, tuviai pasiklausę tokių pro- . .
.
.x
i• , i
, v,,
Keletą kartų buvo girdėti gramų rašosi
prie tokios ku turą ^‘ek isuiano; Pasiryžkime dalyvauti
api° rožių gražumą.
Kas svarbiausia tai pasi
žodis “draugai” ir porą
— d- ra-jgįjog.
-•
Tai......................
gali darytikurmis
I Vėtra.
ryžti dalyvauti šiose svenkartų
“Rusija.”
Sakau tik tokie asmens, kurie apie
keletą kartų.
Mat, ačiū
Dievui (!), choro tarsena
Jr
tokia bloga, kad negalima
(Įsteigta 1889 m.).
suprasti ką jie dainuoja
Tai gi Lietuvių Kultūroj
choras nedavė treko lietu
viško, o tik keletą bolševes
tinių dainuškų.

j

Mjsjjos Dievo Apvaizdos parapijoj
j lapkričio 24 - 30 dienomis

Nebuvo nieko kultūrinio.

PETER TROOST
MONUMENT
CO.

I

Visoje programoje. Skel-,
bimai, mat, negalima pris- J
cheese
kaityti prie kultūrinės pro- !
food that’s digestible
gramos dalies.
Na, o tos ’
as m ii k itselfl
keturios dainelės, choro su- ,
SPREADSt SLICES! TOASTSI
dainuotos be jokios kultu ,
' MELTS PERFECTLYl '
ros.
Pirmiausia chorel’j
skambėjo laba’ skystai. Ma '
tyti, nedaug tebuvo atvyk u
šių dainininkų. Toliau trų
ko balsų, harmonijos.
C
jau apie koki švelnumą
apie “piano,” ar apie “ere
scendo” ar
‘diminuendo’
UNITED
choras, matyli, neturi jo
STATES
kios nuovokos. Kaip už
SAVINGS
traukė pradžioje pilnomis
lONDS
kakarinėmis, taip ir “dro
I AND STAMPS
žė” iki galo.
Vis “forte”
ir “forte.” Iš tiesų, jei ki
tataučiai radijo klausytoja;
nebūtų girdėję kitų rengėjų
programų, tai iš tos “Lietu
AMERICA ON GUARDI
vių Kultūros i.r Dailės Drau
Above ta a reproduction of the
gijos” koncerto turėtų gauti Trearury Department’a Defenaa
.
• i Savings Poeter, showing an exact
įspūdį, kad lietuvai neturi duplication ot the original “Minute
ne savo dainų, nei Rvetimų D^id “chMte^F^K
nemoka, kaip reikia, gražiai bank or postsuofflce,
5?p-’ are
°> -K***
a vital part
•<
Amenca
’
a
defense
preparauona.
padainuoti.

LNSĘ

BUY

1

Penktadienis, lapkr. 21, 1941

tose misijose. Klebonas tei
kia šią ypatingą progą vi
siems savo parapijonams,
kad jie galėtų atsinaujinti
savo dvasiniame gyvenime.
Bet svarbiausia yra pasi
ryžti pasinaudoti teikiama
proga. Pasiryžti turime da
lyvauti ne tik vieną ar kitą
vakarą, bet per visus vaka
rus lankyti uoliai bažnyčią.
Dėlto ir šios misijos tęsis
tik vieną savaitę. Tad lai
šioji savaitė būna paskirta
sielos išganymo reikalui.

TURTAS VIRS .. $6.500.000
APART APSAUGOS, TURIME
<*, _ - - nnn
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ...................

$OOU,UUU

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

LOAN ASSOCIATION of Chicag*
JUSTIN MACKJEVVICH, Fra.

4192 Archer Avenue

Būtinai paskirkime lapkr.
21 — 30 dd. savaitę šven
toms misijoms!
Rap.

VIRginia iltį

BT, OTD. LAIDOTUVIŲ DZUKTOBIAI

KELNER - PRUZIN
FataiuTtaua — Moteris patarnauja

620 W. 15th Avė.

Phone 9000
JONAS BACANSKIS
(Gyv.: 92(1 VVest SSrd Street)

lf "Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save" 11

Mirė lapkr. 19 d, 1941, 3:00
vai. popiet, sulaukęs: pusės amžiauS.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Llgumtj nnrau.. Smilgių kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį
Marijonų.
(po tėvais
Stulgaitė); dukterj Bronislavų;
sūnų Pranciškų: brolį Pranciš
kų. i.r
daug
kitų
giminių,
draugų ir pažįstamų.
Lietuvoje paliko brolį Adol
fų ir kitas gimines.
Kūnas pašarvotas S. P. Mažeiko koplyčioje, 3319 S. Litu
anica Avenue.
laidotuvės įvyks pirmadienį,
lapkričio 24 d. Iš koplyčios 3
vai. ryto bus atlydėta: į šv.
Jurgio par. bažnyčių, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų. Po pamaldų bus
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažį: tanius
dalyvauti šiose laidotuvėse.

t-

> PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

'

s
*
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.*
*
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\
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i

2EMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.

|Į 527 N. Western Avė.

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Sū
nus, Krolis ir G-.minės.
Laid. -direktorius: S. P. Ma
žeika, tel. Yards 1138-1139.

Tel. See. 6103

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

Meilė — pergalės karalie
ne.

z
//L

QUINTUPLETS
SUĖST COLDS
ūse MUSTEROLE for

Mother—Glve Your CHILD
This Šame Expert Cerel

JOHN F. EUDEIKIS

At the first sign of the Dionne Qulntuplets catching cold—their chests and
throats are rubbed with Children’s
hlild Musterole — a produet made to
promptly relieve the DISTKESS of
children’s colds and resulting coughs.
The Quints have always had the
best of care, so mother—you may be
assured of using just aboųt the BEST
produet made wnen you ūse Musterole.
MORE than an ordinary “salve”—
■warming, soothing Musterole helps
break up local congestion. Also made
in Regular and Extra Strength for
thosp preferring a stronger produet.

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1 742
Rožė turi erškėčius, dei
mantas — kliūtis. Geriau
sias žmogus taipgi turi silp-

nybes-

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytala
iš Stoties WHIP <1520). su P. Šaltlmieru.

? SS

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

K AM PP

S'**"* W &

PASITIKSIMO MUMIS
REKORDAS

V-

fti firma virš 50 m. tos pačios

šeimynos rankose!

PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

•H

' r 4.

KOPLYČIOS DYKAI I
"s i VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CUiCAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street

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

1. J. ZOLP
1646 West 46th Street
Tel. YARds 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

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

J. LIULEVIČIUS
4343 S. California Avė.
Tel. LAFayette 3572

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

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

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel CICERO 2109
6812 So. W esteri, Avenue

Remkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina
Savo Biznius “Drauge”

Tel. GROvehilI 0142

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 We«t 23rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
' Tel. PULlman 1270

KREIPKITĖS Į

LIETUVI VICE PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
TeL REPublic 4298

DRAUGAS

•< Penktadienis, lapkr. 21. 1041
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draugijos sumanytojai i r
valdyba yra mūsų jaunieji
vyrai.
Parengimai:
Lapkričio 23 d. bus pra
moga mūsų parapijos.
Lapkričio 19 dieną įvyko
parapijos prieškalakutinis
“bingo.” Laimėjusieji turė
jo progos laimėti po kala
kutą.
Korespondentė.

NEPAISANT STREIKO DIRBA

IHAIRBOIRO
* Choro "Turkey Irol"
Lapkričio 23 d. 8 vai. va
kare, Šv. Cecilijos choras
ruošia šokių vakarą parapi
jos salėj. Gros Charlie Hran
ir jo orkestrą. Bus “prize
foatrot”, “prize jitterbug”,
^ir “prize polka”. Atsilanky
mo prizu bus kalakutas. Vi
si vietiniai ir apylinkės lie
tuviai nuoširdžiai kviečiami
dalyvauti. Pasimatysime.

ims Moterystės Sakramentą.
Sveikiname.

Kvietimas

Stanislovas Girski iš East
Chieago ir Ona Evanich iš
W hiting užsakai paskelbti
antrą kartą, šliūbas bus šeš
tadienį, lapkr. 29 d.. Sal
džiausios Širdies Jėzaus baž
nyčioje, Whiting. Sveikina
me.

Cicero. — šv. Kazimiero
Akad. Rėmėjų 9-tas sky
rius rengia “bunco” ir korfavimo lošimą, sekmadieni,

lapkričio 23 d., parap. sve
tainėje. Pradžia 6:30 v. v.
Įžanga 25c. Pelnas skiria
mas parapijos naudai. Do
vanos bus duodamos vi
siems ir bus durų praizai.
Dykai bus duodama užkan
dis. Prašome visų atšilaukyti. Komisija:
Pirm. L. šeputienė,
E. Brazauskienė,
I. Braunienė.

Juo daiktas yra svares
nis, tuo jis daugiau myli ra
mybę. Taip ir su žmogum.
Kas nugali kitus — stip
rus; kas pergali save — ga
lingas. — Lao-Tse.

CLASSIFIED
("Draugas"

Acme

telephoto)

NAMAI — FARMOS
Nepaisant paskelbto streiko plieno kompanijų angliakasyklose, angliakasiai renkasi
Kareivis Jonas Laucis,
Kas
kų turit mainyti arba norite pi
“DRAUGO”
giai pirkti, greitai parduoti, naują
į
darbą
Frick
kasykloje,
United
States
Steel
subsidijuojamo
j,
Star
Junction,
Pa.
Kai
3734 Parrish Avė., atosto
namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
DARBŲ SKYRIUS
kitės pas C. P. Suromskis Company.
kur
angliakasiai
streikuoja
ir
nepriklausančiose
plieno
kompanijoms
kasyklose.
gauja namie ir dalyvavo pa
Taipgi turime dideli pasirinkimą s»negilių namų. ant lengvų ištuokėPadėka
REIKALINGI DARBININKAI
rapijos vakarienėje. Grįš į
Jlmų:
Pranas
Pranaitis
ir
Jonas
13 cottagiai nuo 22,500 ir aukšč.
Kleb. kun. K. Bičkauskas Ft. Knox, Kentucky, kitą
HELP WANTED — VYRAI
18 bungalų nuo 24,700 ir aukšč.
Grabauskas.
12 2-fletų nuo 26,500 Ir aukšč.
nuoširdžiausiai dėkoja pirm. savaitę.
OPERATORIAI REIKALINGI
9 S-fletų nuo 29.500 ir aukšč.
4-fletų nuo 273,500 ir aukšč.
J. Karvelienei ir P. Laučie Ponia Grande, kiuri daly
Lapkričio 9 d. dr-ja tu I Ingersoll mill operatorius. 1 I’la- lt
rūpesčio dėjo, St. Misevičius
8 8-fletų nuo 216.500 ir aukšč.
ner hand. 1 Radial drill operato
7 10-fletų nuo 222.500 ir aukšč.
nei, jų visam štabui, komi vavo sidabriniame vestuvių
(6 ft.). 1 Cutter Ir mažų Jir J. Strazdas.
šeiminin rėjo ypatingą viešą įsirašy rius
Taipgi turime visokių bizniavų na
rankių tekintojas.
1 Engine lathe
teto nariams ir kitiems dar jubiliejuje savo sesers K.
(3tt inch). Turi būti A-l mų, visokio didumo su visokiais biz
kėmis buvo: Uršulė Micke mo aktą bažnyčioje. Visi operatorius
niais. Kam reiaalinga gerų farmų.
darbininkai. Kreipkitės prie:
bininkams ir visiems atsi- Greičiūnienės, 3717 Deodor
mažų arba didelių, galima pirkti
vičienė, O. Bartkienė, M. priėmė Šv. Komuniją.
arba mainyti.
Su visais reikalais
ALLBRIGHT NELIj COMPANY
lankusiems iš arti ir toli už gatvė, grįžo namo į Cleve Lapkričio 16 d., parapijos Agurkienė ir M. Vareikienė.
kreipkitės prie; —
5323 So. Western Avenue
Ypatingai gražu, kad šios
CHARLES P. SUROMSKIS & COų
*i^ražų parėmimą parapijos land, Ohio.
salėje įvyko L. P. ir PašeiĮ stalus nešiojo Izab.
6921 So. VVestcrn Avenue,
HELP VVANTED — MOTERYS
Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. 1111
vakarienės. Dėkoja seselėms
pos klubo vakarienė. Klu Kačiunienė, jaunoji Agur
OPERATER^KOS reikalingos. Dirbti
Don Ašmanas yra naujas bas turi virš 200 narių. To
Kazimierietėms, parapijinės
prie "single needle" mašinų ir taip PAIEŠKAU SAVO BROLIO. Vincen
kienė,
M.
Brazauskienė.
S.
to Kudirko, kurj per daugel) metų
gi “binders”. Kreipkitės prie:
lietuvis
mūsų
tarpe.
Atvyks

ūsų
jau nemačiau. Jis dabar yra apie 48
mokyklos vaikams ir Šv. Ce
dėl salė buvo pripildyta na Brazauskaitė. E. Vareikiūmetų senumo ir yca kilęs iš SuvalM1DVVEST MEG. COMPANY
ta
iš
miestelio
arti
St.
Louis.
j kų, Marianipolės apskr.. Veiverių
cilijos chorui, vądovybėj L.
riais ir svečiais.
1272 No. Wood Street
tė,
E.
Bartkiūtė,
D.
Saųdopašto, Skriaudžių parapijos ir kai
Šimučio, Jr., už gražią prog Jis turi brolį einantį moks Vakarienėje buvo įvairių raitė, Kjupalikė ir kitos
mo. Atvyko i Ameriką pas mane j
CLERICAL DARBININKAI
. Sheboygan, VVis. apie 1910 metais,
lus Jėzuitų vienuolyne. Don
ramą.
j Paskutinius žinutes kas link jo gir
DIRBTI NAKTIMIS
gražiai ir skaniai pagamintų Prie tikietų — J. Kašiušis,
ūsų
dėjau daug metų atgal ir sužinojau,
Iš Chicagos dalyvavo dr. dirba Standard Forge Co. valgių, kuriais dalyvavusieji prie durų — Bartkus. • Už
VALANDOS: 11 P. M. iki 7:30 A. M. kad jis buvo iškeliavęs dirbti j rudies (iron ore) kasyklas kur ten žie
Poška su žmona, šaltimie- Dalyvavo parapijos vakarie pasisotino.
Jokio patyrimo nereikalaujama.
miuose. Jai kas žino ką nors apie jj,
baro pasidarbavo Jurgis
Baigų, ieji aukštesnes mokyklas yra malonėkite pranešti man po sekan
nėje
ir
tikimės,
kad
ateinani
Per
vakarienę
parapijos
ras, adv. P. Kai ir kiti. Iš
pageidaujami.
čiu adresu;
Petraitis, SC. Petraitis, Pur
2334 S. Oakloy Avė., Chieago. Hl.
Harborio buvo majoras F. čiame susirinkime įsirašys choras išpildė šaunią pro vinis, šiniokas, Kviklis ir
AMŽIAUS NUO 17 IKI 30.
KAZIMIERAS KUDIRKA
į
Vyčių
kuopą.
Sveikiname
Aplikacijos priimamos visą dieną iki
gramą.
Praniai padainavo kiti.
Migas, kiti miesto valdybos
4-tos vai. popiet šiandien, penatad.
PAIEŠKOMI AGENTAI
duetą — “Mergelė mano jau Baliaus užbaigimas įvyko
nariai ir profesionalai. Bu naują harborietį.
Reikalinga — gerų, teisingų vyrų.
SPIEGEL, INC.
agentavime,
laikračių pardavinųjivo svečių iš Hammondo ir
Kazys Greičiūnas, 3717, noji”, solo —Pranys, “Bernu- pirmadienio vakarą.
1040 W. 35TH ST.
me įvairiose kolonijose. Šaukite —
Ka
CANal 80tO numatyti pasikalbėjimo
8UKMELIŲ
Calumet City
Deodor gatvė, užsiprenume žėl, nevesk pačios,” gražia dangi
šeimininkės buvo
laiką.
BLILNKELię
balsė Genčfrufa Raidis —solo
HELP VVANTED
pirštinu.
rayo
“
Draugą
”
pusmečiui.
PARDAVIMUI VISI ItCCER.NRS IR
Dėkojame šaltimierui už
ROJINIŲ
AD — DEPT
dvi dainas anglų kalba, ben duosnios ir dar daug visko
KEPYKLOS RAKANDAI
POCKET’ BOOKŲ
127 No. Dearborn 8*.
Sveikiname.
1
Naujas šaldytuvas, rverstyklės, duo
gražią kalbą apie harborieKORSETŲ
Tel. Rudolpb 1)488—0480
dras choras padainavo šias atliko, tai noriai buvo susi
nos minkymo mašina ir t. t. Prie
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ
čiu8 pirmadienio programoj.
žastis pardavimo — įėjome į naują
Petronėlė Jutkienė, 3930 dainas: “Oi, berneli vientu rinkę pabaigtuvėms.
V. VILEIŠIENE, SAV.
biznj. Kreipkitės po sekančiu ad.reSKAITYKITE •‘DRAUGĄ” su:
Pranešimas
058 ĮVEST 35TH STREET.
Elm gatvė, po operacijos ry,” “Ginkim šalį Lietuvos/' | Šis bankietas buvo meti
(Ant antro aukšto iė užpakalio).
nis
klubo
bankietas.
Už
tai!
sveiksta šv. Katarinos ligo Amerikos ir Lietuvos him- į
gražiai ir pavyko.
Lapkr. 25 ir 26 dienomis ninėje.
nus.
FROCK SHOP
Klubui priklauso įvairių
Indiana Theatre Harbore,
Dom|te|5 sindartenž 5118 Visos dainos sudainuotos
6922 W. Roosevelt Rd.
r-pažiūrų žmonės. Klubas turi
bua galima matyti garsią Readj
..
TeL AUSTIN 1175
labai gražiai. Buvo dainuo
katalikišką filmą The Eter6
pasisekimo ir naujų jaunų
nines.
ta ir anglų kalba, bet gali
nai Gift”. Matysite ir girdė
narių įrašyme.
i
ma buvo jausti, kad lietu
Karolis
Rudminas,
nese

site iškilmingas giedamas
viškos dainos publikos yra Atgaivinta šv. Vardo
AR LAIKAS NAMUS
Mišias šv., kurias laikys ku niai išsikraustęs iš HarboPATAISYTI?
Vyrų Draugija
mėgiamiausios.
*
nigai savo parapijonų aki- ro į nuosavą namą, 603
OINING ROOM 8ET8 — PARAkordijonu pagrojo Stela
Draugijos
atgaivinimo
Kreipkitės prie
Calumet CibOR SETS — BEDROOM SETS
y vaizdoje vienoje vienuolių Wesntford Avė..
(
— RŪGS — RADIOS — RE
Brazauskaifė,
pianu
progra

sumanytojas
buvo
Kazys
miGERATORS — WASHERS —
parapijoje Chicagoje. Per ty, III., grįžo iš Šv. Katari
Charles
Yushas
MANGEI.S — STOVĖS.
Senų narių įsi
Mišias gieda Chicagos arki* nos ligoninės, kur buvo gy mai akompanavo Mary Rai- Vaičiulis.
Ml KatluuaUr Adverttoed llenu
Lietuvis
Kontraktorius
dis.
rašė 30, naujų — 12.
vyskupijos klierikai iš Mun- doma ranka.
Ir Karpenterys
Vakarienėje
dalyvavo
sve
Valdybon
išrinkta:
pirm.
delein seminarijos.
Visiems linkime greit pa čių: kleb. kun. J. MartisXr
Mes sykiu su kitomis pa sveikti.
žymių politikos šulų. Visi
rapijomis pardavinėjame ti Vyčių merginų bowling kalbėjo.
Be to, buvo iš
FACTORY REPRESENTATIVE
kietus ir kviečiame kleboni ratelis los penktadienį, lap šaukti kalbėti žymesnieji
joje juos įsigyti ir kiek ga kričio 21 d., 8:30 vakare pas klubo nariai.
Visi kalbė
6343 So. Western Avenr
Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, DI
lima kitiems išparduoti. Lai Leo Peters prie Broadway tojai reiškė pasigerėjimo ir
valdžios darbų — dabar užsiimi
Telefonas REPUBLIC 6051
’nei vienas nepraleidžia šios gatvės.
pasitenkinimo ir dėkoje šei are common offenders
visokiais namų darbais
progos matyti ir girdėti ju
Turi 43 metų patyrimo
mininkėms ir šeimininkams.
Vaikų
basket
bąli
ratelis
2223 Weat 2Srd Place
damuose paveiksluose iškil
Vakaro vedėju buvo klubo
f
žaidime
su
Šv.
Dvasios
pa
Tel. Canal 5014
mingas giedamas Mišias Šv.
organizatorius J. Strazdas.
namams statyti, remontuoti ar
rapijos
rateliu
Lincoln
pirkti.
Ilgametis Išmokėjimo Planas.
“Birthday party”
Vakarienės rengimo ko
School praeitą penktadienį
VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
• Buvo surengta kaipo “sur- pralošė. Drąsos! Negalima misijoj buvo: Antanas Mic
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI
W()LK ŠILUI
prise” Bernice Kantrimas, vis išlošti. Pasisekimo kita kevičius, kuris daugiausiai
i945 Dm 35* Street
2616 — 136th' gatvė. Daly me žaidime.
Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!
8 vai. Visi, kurie dalyvaus,
vavo jos sesuo Eleanore,
'
M08T
Kazė Laucis, 3527 Deodor
MODERN
Bernice Mikalauskas, J. Kie- gatvė, svarsto apie įsirašy nuoširdžiai kviečiami po pa
COMPI.FTF.
TAI IPYI/ITP
ištaigoje. Jūsų indeliai rūpeaADVANCED PHOTOGRAPHV
lienė, Connie ir Josephine mą į Vyčius. Sveikiname. maldų pas juos pusryčiams.
I
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T
1x1
I
C
tingai globojami ir ligi $5,000 apIX>WW P088IRT.F "RW FM
Gužis, Mary Sabau, Elea Lauksime gruodžio m. susi Ona Jankauskienė, svainė
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame
Pttfrtl IAFAYKTTF 2<IS
If
you
’
re
past
40,
the
chances
are
(
sister-in-law
)
.
Onos
RaPinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
nore Airis, Helen Yadron, rinkime.
that your breath wįll he offerurtvo
džiaus ir buvusi harborietė oftener than that of a young person.
Rae Belmonte, John Dobay,
MCSŲ PASITTKRJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
Fermentation of tiny food particles
Bernice
Martinavičius,
da
j
mirė
Chicagoje.
Laidotuvės
Vladimer Haralovich, Alex.
Listen to
caught by partial platės and den45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, NenaakrtaudBant Nei
Steward, Matt Tonkovich, lyvavo “roller skating” par 'buvo pirmadienį. Jose daly tures freųuently cause this condition
Vieno KHJentel
vvhich you yourself may not detect
PALANDECH’S
Rudy Micksis, Leo Repelli. ty, Gary Armory. Ji irgi gal davo Radžiu šeima ir Matas būt vvhich is so offensive to others.
Keiatuto Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
Why not take the easy, pleasant preDovanojo rankinį laikrodėlį. voja apie Vyčius. Bus Labai Slėnis.
sia
Ir tvirčiausia lietuvių finansinė {staiga.
RADIO
BROADCAST
that so many fastidious peomalonu ją matyti gruodžio
Bronė Matulevičienė ant caution
Sveikiname.
ple ūse to halt this fermentation—
Featuring a Program of
radienį
buvo
Chicagoje Listerine Antiseptic employed as a
m. susirinkime.
mouth rinse. It immediately makes
Žinutės
(Town of Lake) laidotuvė the broath ssveeter, purer, less likely YUGOSLAVFOLK MUSIC
Petras ir Petronėlė Danu
Tel. CALumet 4118
to offend. Lambert Pharmacal Co.,
Every Saturday, 1 to 2 P.M.
Karolis Biliūnas iš Gary
se savo dėdės J. Mikučio Si.
Lantit, Mo.
3236 So. Halsted St.
Chieago, I1L
ir Justina Meškauskaite, sai, 1412 — 1381h gatvė, už žmonos Petronėlės.
STATION WHIP
Btlort Any Data Uta
Lai Dievas laimina jų sie
3613 Deodor gatvė, šeštadie prašė egzekvijas ir šv. Mi
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
LISTERINE ANTISEPTIC 1520 Uloeyclea (Top of the Dial)
las.
Motiejus
nį, lapkr. 22 d. 9 vai. pri- šias šeštadienį, lapkr. 22 d.,
To Moko Yoor Braatk Smtoioz
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L. P. ir P. Klubo metinis
balius pavyko
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ALEI ALESAUSKAS & SONS

PASKOLOS —

KEiSTUTO SAVINGS and LOAN ASS N.
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Gubernatorius paleido
areštuotuosius

SUSEKAMOS DIDELES SUKTYBES
SU KANCELIUOTAIS RASTO ŽENKLAIS
autoritetus atlikti tirimus
mirusiojo namuose. Atida
ryta geležinė spinta ir joje
rasta 179 mediniai pašto
ženklų kanceliavimui prie
taisai (antspaudai) ir ma
šinėlė perforuoti ženklus.
Taip pat galybės įvairių rū
šių pašto ženklų.

Praeitą rugpiūčio mėne
sį Chicagoj mirė senyvas
vienišis Rudolph Thomas,
populiariniu vardu žinomas
“Greasy Diek.” Jis gyveno
savo namuose 1418 Mohawk
gt.
Ilgus metus buvo pa
garsėjęs kanceliuotų pašto
ženklų prekiautojas.
Jis
kažkaip įsigydavo daug re
tų kanceliuotų pašto ženklų
ir juos pardavinėdavo ženk
lų rinkėjams. Didelį pelną
sau darė.
Mirdamas visą turėtą
savo turtą iki 250,000 dol.
vertės paliko savo šeiminin
kei.
Autoritetai pradėjo tirti
jo paliktą furtą tikslu su
sekti, ar galima iš jo paliki
mo gauti įstatymais numa-.
tytų taksų. Patirta, kad
dviejuose bankuose jis turė
jo ‘‘safety deposit” dėžes.
Prieš jo mirtį tačiau tos dė
žės ištuštintos, šis nepap
rastas susekimas paskatino

Apie tai pranešta federaliniams autoritetams, nes
peržengti federaliniai įsta
tymai. Tirimai toliau vyk
domi.
Daug žmonių turi dideles
ženklų kolekcijas. Dabar
jiems sukeliami nesmagu
mai. Tose kolekcijose gali
rastis daug falsifikuotų
ženklų.

Amerikos Legijono
posto 41 diena

Kalėdų sezonas
Chicagoj

Vadinasi, miręs Thomas
fpatsai kanceliuodavo pap
rastus pašto ženklus, kad
tuo keliu pakeisti juos re
taisiais ženklais, ir ženklų
rinkėjams brangiai parduo
davo kaip tikruosius.

Amerikos Legijono pos
tas 41, La Grange Park, tu
rės savo dieną antradienį,
lapkričio 25 d., Mount Vernon House, 345 No. Malden
ave.

Chicagos miesto parduo
tuvėse kalėdinis sezonas
šiandien atidaromas^ Šian
dien į visas stambiasiąs par
duotuves iš šiaurinio ašiga
lio atvyksta žinomas senu
Jų bus
Posto viršininkas kviečia kas Santa Claus.
tą dieną į Mount Vernon daug.
House ne 'tik legijonierius
su sayo žmonomis, bet ir šv. Joliete kova
Pranciškaus Ksavero para
pijos parapijiečius su savo su šunimis .
šeimomis. Už įžangą ne
Pasiutimo liga tarp šunų
reiks mokėti. House bus pradėjo plisti Joliete. Auto
atidarytas kaip paprastai ritetai įsakė policijai šaudy
nuo 10:00 ryto 9:00 vakaro. ti visus palaidus šunis.

Praeitą antradienį La
Šalie mieste Kaskaskia vieš
buty du vyrai nebuvo lei
džiami matytis su guberna
torium Green. Tad jie jė
gomis bandė atsiekti tikslą.
Abudu areštuoti.
Pasakęs kalbą Illinois
Valley Manufacu'urers klube
gubernatorius nuvyko į mie
sfo kalėjimą ir patsai ap
klausė areštuotuosius, B.
W. Whitney, 41 m., ir jo
draugą M. O’Leary, 40 m.
amž. Abu iš Detroito. Prieš
keturius metus Chicagoj
kažkaip žuvo Whitneyo jau
na dukrelė. Autorifetai ne
išaiškino mergaitės mirties
priežasties.
Tad Whitney
šį kartą buvo pasiryžęs gu
bernatoriaus Green prašyti,
kad jo pastangomis tas bū
tų atlikta.
Gubernatorius įsakė pa
leisti
areštuotuosius
ir
Whitneyui nurodė, kad jis
parašymų pareiškimą apie
savo dukrelės mirimą, o ta
da bus atlikti nuodugnūs
ištyrimai.
Gubernatorius sakė: “Aš
visados pasirengęs susitikt,
su bile asmeniu, kurs mane
nori matyti. Whifneyo klai
da, nes jis nepasakė, ko
nori.”

Penktadienis, lapkr. 21, 1941
RYŠIUM SU ŠLAPIŲ NUODIJIMU

X Jonas Pilipauskas, dien
raščio ‘‘Draugo” redakcijos
narys, šiomis dienomis su
sižiedavo su Betty Plekavičiūte, populere roselandiete,
X Muz. A. Mondeika, Šv.
ir DKK (“Draugo” Kores Antano parapijos vargoni
pondentų Klūbo) nare. Bu ninkas su šeima ir solistė
simoji Mrs. yra baigus aukš E. Kandrataitė, šiandie iš
tesnius mokslus ir šiuo me vyko į Grand Rapids, Mich.,
tu yra viena moteriškųjų į vestuves savo krikšto duk
madų “desing” Marshall ters Virginia Banaitis. Iš
(“Draugas” Acme teiephoto) Field krautuvėje. Sveikina
vykusį pavaduoja muz. J?
Patersburg, Fla.. policija areštavo Edwiną B. Michael me jauną inteligentinę po Brazaitis.
(centre), kurs kaltinamas cirko šlapių (elefantų) nuo rą.
X Kun. Adomas Jeskevidijimu. Jis kitados dirbo cirke.
X J- J* Aukškalnis, žymus čius, Racino lietuvių para- ’
Gary, Ind., gyventojas ir di- pijos klebonas, lankėsi Chi
delis veikėjas, vakar lankė cagoje ir ta proga aplankė
si “Drauge” ir atvežė kelio dienraščio “Draugo” redak
lika naujų prenumeratų. Jis ciją.
Chicagos arkivyskupijos bus Jo Eks. Arkivyskupas yra ne tik “Draugo” agen
X Amerikos Lietuvių Pol.
šv. Varde Draugijų Unijos S. A. Stritch, dvasinis uni tas, bet vienas didžiausių
Pašalpinis
klubas, Gary, In
delegatų, reprezentuojančių jos direktorius. Jo Eksce mūs dienraščio rėmėjų.
diana, praeitą sekmadienį
daugiau kaip 175,000 narių, lencija kalbės per įžanginę
X Šv. Antano parapijos buvo sruruošęs šaunų vaka
metinis biznio susirinkimas sesiją ir, kaip spėjama, pa choro, Ciceroje, metinis šo
įvyks ateinantį sekmadienį, darys svarbių pasiūlymų kių vakaras įvyks šeštadie rą, kuris visais atžvilgiais
lapkričio 23 dieną, Palmer remiantis praeitų metų tu nį, lapkričio 22 d. parapijos pavyko. Tai viena didžiaušių draugijų Gary lietuvių
House Grand Ballroom 2:00 rėtomis patirtimis.
salėj. Be vietos jaunimo, tarpe, skaitlinga nariais ir
popiet. Dienotvarkėje bus Unijos prezidentas Den- choras tikisi sulaukti daug
turtingas.
perkratyti draugijų nuveik nis Crowley atidarys susi svečių iš kitų chorų.
•
X Šv. Mykolo parapijos
ti darbai praėjusiais metais, rinkimą ir pakvies kalbėti
X
P.
Fabijonaitis,
LRKS
metinė vakarienė sekmadie
kaip buvo programa nužy Arkivyskupą.
A
100
kp.
pirm.
ir
žymus
nį, lapkričio 23 d., parapijos
Bus ir kitų įžymių kal
mėta.
Labdarių
Sąjungos
veikėjas,
salėj. Be gražios programos
Vyriausiuoju
kalbėtoju bėtojų.
išvyko
į
svečius
Kenošon
Nereikia ignoruoti
susirinkusiems
parapijo
pas seseris Šaulienę ir Dauk nams bus patiektas metinis
trafiko tįkiety
šienę. Dalyvaus ir sesers parapijos veikimo raportas.
Šaulienės sūnaus Jono ves-’
Trafiko teisme iškelta
X Amerikos Pol. ir Paš.
tuvėse, kurios bus rytoj Ra
aikštėn, kad daug autoistų
Chicagoj įvyko Katalikų
Chicagos policijos virši cine, Wis. J. šaulis šiuo Klubas, Gary, Ind., pastara
meta šalin iš policijos gau
metu tarnauja Dėdės Šamo me savo susirinkime nutarė
tus tikėtus už nusikaltimus Bažnyčios Plėtimo draugi ninkas iš kandidatų į poli
paremti Dėdės Šamo savo
jos metinis suvažiavimas. cistus sąrašo 90 vyrų pa kariuomenėj.
trafike ir nieko nepaiso.
krašto gynimo programą, nu
X Elzbietai Jurkštienei, perkant “Defense Bonds” už
Teisėjas J. Gutneckt au- Dalyvavo daugiau kaip 50 šaukė tarnybon. Lapkričio
toistus įspėja taip nedary arkivyskupų ir vyskupų. 24 ryto jie turi susirinkti Moterų Sąjungos 55 kp. sek $5,000.00.
ti. Sako, ignoruoją tikėtus Chicagos Arkivyskupas S. policijos mokyklon, kur bus retorei, sąjungietės ir Pane
X Šv. Kazimiero parapi
vėžio choro narės, vardadie
bus areštuojami ir užsimo A. Stritch formaliai patvir apmokomi.
nio proga, suruošė surprizą. jos, Chicago Heights, meti
kės viršaus po 10 dolerių tintas draugijos kancleriu
E. Jurkštienė yra veikli ir nė vakarienė šiemet praėjo
baudos.
*
_____________
kitose Aušros Vartų para dideliu pasisekimu. Per va
karienę svečias iš Gary. Ind.
pijos draugijose.
Gatvėkaris susidaužė
K. Aukškalnis rodė įdomius
X
ARD
2
skyrius,
Bridge

FINANCE AND LOAN?
judamuosius paveikslus. Rei
port, sekmadienį, lapkričio kia pažymėti, kad K. Aukš
Finansai ir Paskolos
su sunkvežimiu ♦
Cook apskrities lietuvių
23 d., parapijos salėj rengia
Wentworth ave. ir 24 gf demokratų lyga su savo 18 1 PASKOLOS kauliukais žaidimo pramogą kalnis yra profesionalia ki
no mašinų operatorius. Taip
skersgatvy sunkvežimis su afiliuotų klūbų turės papra- I
3:30 vai. popiet. Be dauge pat reikia pagirti parapijos
GREIT
IR
PIGIAI
sidaužė su gatvėkarių. Pra stą mėnesinį susirinkimą
lio dovanų, kurias rėmėjos mokytojas seseris KazimieANT 1-mų MORGICIŲ
nešta, kad 8 asmenys sužei-! antradienį, lapkričio 25 d.,
suaukojo, bus dar duodama
sta. Smogimas buvo taip 7:30 vakare, lygos būstinė Mėnesiniais atmokėjimals ir užkandis visiems atsilan rietes, kurios ne vien lietu
vių, bet ir svetimtaučių vai
smarkus, kad gatvėkaris je, 6825 So. Western ave.
kiusiems.
kus, lietuviškai išmokina
Mutual Federal
net nuo bėgių nušoko.
taip, kad net gali laisvai
X
Savings
Smulkūs “Drauge” skelb*
dr. P. Vileišis ryt išvyksta programoj dalyvauti.
Kelly civilinės
mai nedaug kainuoja, bet
rezultatai esti geri. Bile ko |
apsaugos viršininkas kiu
reikalu pasiskelbk ‘Drau 5
Nacionalinis civilinės ap go’ “Classified’* skyriuje,
EEN. J KAZANAUSKAS. Sec.
saugos
viršininkas New toms turtus krauna.
TURTAS VIRS «1.1 OO.OOO.
Jei norite žinoti, kaip bolševikai valdė Lietuvą
Yorko mayoras La Guardia
per ištisus metus, skaitykite tik ką iš spaudos išėju
sią knygą —
Chicagos srities civilinės
GERKIT
TIK
GERĄ
ALŲ,
padarytą
Chicagoj.
Visi
apsaugos viršininku pasky
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
rė mayorą Kelly.
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų
pirmo rūšies produktų.
Kurią parašė bolševizmo teroro ištremtasis,
Susidaužė du

SV. VARDO DRAUGIJŲ
UNIJOS SUSIRINKIMAS
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Vyskupų susirinkimas Pašaukta 90 vyrų
Chicagoj
į policistus

Vertingas

MODERN G A Z 0 PEČIAI
SUTAUPINA 3 - BŪDAIS.
1.

Sutaupo

2.

Maistą

Sutaupo

3.

Laiką

Sutaupo

Pinigų.

DABAR Kepimas Mažai Kainuos
?iTkrnii'n< lnl <~’2l*calfos Seimininkių atranda

kad yra leng-

u

hv,
v,rti ?erlau su ModerniSkais Gazo Pečiais —
tarno
operavlmas kainuoja mažiau.
Faktas yra
era»n«
f
^ra ta,p pat *r ekonomiški, kaip jie yra
sutauDvtt
enas įtaisymas yra taip padarytas, kad
sutaupyti maistu. . . laiką.. . . |r pinigus.

tr

k n d* ' ik n ro8»UtJiyiPy.8ite
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ModerniSku

Gazo

Pečiu,

dėlto,

žemesniu
tvarkoma kepykla (oven) kepa mėsą
traukimą ka.r?tl° temperatūra, kuri mažina mėsos suslsai atliku aia a sutaupyslte laiko, nes automatiški prietal“ink. ken.™le8nę dal’ J0”» darb°- • • "• <lMto. kad grelplnigų
nes aMoKLe,Č‘,a.l! darb* atlieka.
Ir jūs sutaupysite
pirkti ’ ir m«.»i od®rn*M<aa Gazo Pečius kainuoja mažiau
Pirkti, ir mažiau kainuoja vartoti.
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Cermak

Kaip Bolševikai Valdė Lietuvą ? I

Rd.

"Bolševizmo Siaubas Lietuvoje"

„ItovMtt jo Kratomo to
„toto vrtKtol., “o'1“’
„gvoi poRominoto ». «»«
UNlVEBSAL
Modemišku Gazo
Pečiu.

K.

gatvėkariai

peris • Pore*»»w . Keturi ui)« col. KeptP,„val • Automaaidegantl sietuvai a Kon.
keptuvo Karkč»
o.

HOT WATI« . . tntNT MfUOHATIOM .

PEOPLES GAS LIGHT AND COKE

į Rockford, III., sekmadienį,
lapkričio 23 d. tenykščiams
lietuviams padaryti praneši
mą apie Lietuvą ir lietuvių,
bolševikų ištremtų Sibiran,
vargus. Kleb. kun. J. Juo—
zaičio, didelio Lietuvos pat- '
rioto, pastangomis prakal
boms
paimta didžiausia
Rockforde salė ir tikimasi
bus pilna publikos. Tą pačią
dieną įvyks ir parapijos me
tinė padėkonės vakarienė.

OAl MCATIMO

Trečiadienį anksti rytą
ties Grand ir Sacramento
ave. susidaužė du gafvėka- Į
riai.
19 asmenų sunkiai
sužeista ir paimta į Danisr
American ligoninę.
Daugeliui
kitų pirmoji
pagalba suteikta aplinki
niuose gydytojų kabinetuo
se.

COMPANY
SKAITYKITE

“DRAUGĄ** Į

LEO NORKUS, Jr.

BARAS

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

DISTRIBUTOR

SIAUBAS

LIETUVOJE”

Turi 64-ius puslapius.................. Kainuoja tik

OF

Ambrosia & Necfar
BEERS
Urmo (whole8ale) 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

50 ekzemploriai kainuoja tik..................... $12.50
100 ekzempliorių kainuoja tik ............. $20.00
Knygą išleido A. L. R. K. Federacija; šios knygos gautas
pelnas skiriamas lietuviams tremtiniams.

Knygos užsakinius siųskite į:

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