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Britai
Smarkiausios tan
ką kovos vyksta
prie Rezegho

JAPONŲ RŪPESČIAI —
BEKRAŠČIAI, O
JĖGOS RIBOTOS
Japonams šiuo metu labai
svarbu greičiau baigti karą
su kinais, jie turi svarbių
planų Indo-Kinijoje ir Tai
lande, jiems niežti žiūrint ir
į sunkiai alsuojantį amžiną
KAIRO, lapkričio 23 d. —
savo priešą — Rusiją. Kaip , gįandien anglų karo vadovy
praneša “Newsweek”, jų ar
Afrikoje pranešė, jog anmija dabar siekia 1.800.000 glų kariuomenė
įžengusi
vytų, taigi mažiau negu ki- j Bardijon ir Indijos kariuonų, kurie ginkluotų fronte: menė užėmusi Sidi Omar
turį 2.000.000 vyrų, o paruo Į Nuovo
štų vyrų 6.000.000. Japonui Angįų komunikatas paarmija išsiklaidyta: milijo- reiškia, jog svarbiausiosios
nas kinuose, 450.000 Man- anglų-ašies tankų kovos
džukuo, 100.000 Indo Kinijo ( šiuo metu vykstančios nauje, kitos jėgos — Japonų sa jose vietose ir esančios susi
lose.
koncentravusios prie Reze
Japonų laivynas turi 10 gho, apie 10 mylių į pietry
didelių kovos laivų (40.000 čius nuo Tobruko.
tonų), tris mažesnius, dvy
lika pirmos eilės ir 23 an Aršios kovos
tros eilės kruserius, 118 nai
Pasak komunikato, šioje
kintuvų ir 74 povandeninius
apylinkėje
vykstančios ar- Suskaldyta kariuomenė
laivus, tačiau iš šių tik 20
LONDONAS, lapkričio 23
pritaikyta tolimesnėms oke šios ir, gal būt, sprendlžiamosios
kovos.
d.
— Autoritetingi anglų
ano kautynėms.
Tuo
pačiu
laiku
anglų
šal
sluogsniai
šiandie pareiškė,
Japonai turi 4.00(} lėk
tiniai
praneša,
jog
Libijos
jog Libijoje vokiečių ir ita
tuvų, daugelis iš jų atsilikę,
kovose
jau
esą
suimta
šim

lų kariuomenė suskaldyta į Atimta iš vokiečių geležinkelio mazgas
palyginus su naujaisiais mo
tai karo belaisvių.
keturias įžoliuotas dalis ir
deliais.
Anglų komunikatas pa šiuo metu atrodo, jog ko KUIBIŠEVAS, lapkričio čių svarbų geležinkelių maz
reiškia, jog žymų veiklumą voms anglams gerai vyks 23 d. — Raudonosios armi gą Malaja Vschera (Masparodė ir apsuptoji kariuo tančios.
“RYTOJ, 11 VALANDĄ
jos laikraštis Raudonoji kvos-Leningrado geležink
menė Tobruke, kuri prasiTuo tarpu viduržemio jū žvaigėdė šiandie pranešė, elio linijoj) ir kai kuriuos
MANE PAKARS”
laužusi pro apsupimo lini roje Anglijos laivynas, pil
Poznaniuje (
buvusioje jas ir suėmusi šimtus belais nai kooperuodamas su že jog rusų kartuomenė prave kitus miestelius. Malaja ViLenkijoje) vokiečiai pasmer vių, kurių bent pusė esą myno kariuomene, smarkiai dė kontratakas visam vaka shera yra apie 100 mylių į
rų fronte, atsiėmė iš vokie- pietryčius nuo Leningrado.
kė pakarti Cęis žydus, laiky vokiečiai.
apšaudo vokiečių ir italų po
Pravda skelbia, jog vokie
tus lageryje, už vogimą duo
zicijas Libijos šiauriniame
čių kariuomenė pasistūmėnos ir slėpimą medaus. Tą Anglai sulaikyti
pajūryje.
jusi pirmyn tik per 50 my
dieną prieš bausmės įvykdy
Naciai užėmę
lių. Tuo tarpu hukraštis
BERLYNAS,
lapkričio
23
mą — pasmerktieji buvo ve
džiojami po miestą. Ant jų d. — Tuo tarpu Vokietijos Lewis nutraukė
Pravda skelbia, jog vokie
Rostovo miestg
krūtinių ir pečių didelėmis karo vadovybė pareiškė, jog
čių kariuomenė pasistūmėšiaurinėje Afrikoje vokie vykusį anglies
raidėmos buvo įrašyta:
BERLYNAS, lapkričio 23 jusi pirmyn tik per 50 my
— Ryt, 11 valandą mane čiai ir italai sunaikinę virš
d. — Vokietijos karo vado lių nuo Maskvos.
260 anglų tankų ir apiė 200 kasyklų streiką
pakars.
vybė paskelbė, jog
nacių
Egzekucija buvo praves šarvuotųjų automobilių.
kariuomenė
užėmė
Rostovą
Možaisko apylinkėj
tų Poznanės sporto aikštėje.
Pasak vokiečių, anglų pa WASHINGTONAS, lapkri ir tuojau po to Berlyno ka
Į pakorimo vietą buvo at stangos prasiveržti iš Tobru čio 23 d. — John L. Lewis
Pasak Pravdos, vokiečių
sluogsniai pradėjo
varyti ir kiti žydai iš kon ko nepavykusios. Pereitą priverstas buvo nusilenkti riniai
skelbti, jog vokiečių kariuo i mechanizuotosios
kariuo
centracijos lagerio. Nužudy penktadienį ir šeštadienį visuomenės nusistatymui ir
menės
daliniai
pasistūmė
ję
prasiveržusi toliau į
tieji išbuvo kartuvėse 24 va prie Tobruko ir Sollum esą atšaukė angliakasių streiką, menė
Maskvos linkui prie Možailandas.
Nelaimingiesiems sunaikinta dvidešimt penki kuris tęsės ištisą savaitę. rytus Astrakano linkui.
Romos radio paskelbė ži osk ir Volokolamsko.
užnėrus kilpą, kiti žydai bu anglų orlaiviai.
Jis
sutiko
pasiduoti
arbitrą
(
nią iš Ankaros, Turkijos,
Tačiau nežiūrint šių žy
vo priversti patraukti suole
cijai, kuri išspręstų nesuta jog vokiečių kariuomenės
lį, ant kurio šie stovėjo.
rimus tarp angliakasių ir šarvuotasis dalinys užėmęs gių, rusų svarbiausios ap
Žuvo 200 tankų
saugos linijos prie Maskvos
Kai iš viešojo gyvenimo
plieno dirbtuvių.
Novočferkaską,
apie
25
my

ROMA,
lapkričio
23
d.
—
pašalinamas Dievas, kerš
Lewis pasiuntė Baltie lias į šiaurryčius nuo Ros esančios nepralaužtos. Rusų
sluogsniai skelbia, jog šiuo
tinga žmogaus valia nežino Fašistų karo vadovybė pas siems Rūmams laišką, ku
tovo.
metu
vykstančios aršiausios
kelbė,
jog
Libijoje
italų
Ariribų nei bausmėms, nei pariame jis pareiškia sutin
kovos
nuo karo pradžios.
ete divizija sunaikinusi 55 kąs ątšaukti streiką ir pri
sityčiuojimams!
Vokiečiai pareiškia, jog
anglų tankus ir 195 šarvuo imąs ankstesnį Prezidento užimdami Rostovą jie paė Raudonoji žvaigždė prisi
tuosius automobilius, kai Roosevelto pasiūlymą suda mė virš 100 sandėlių, šešias pažįsta, jog vokiečiai praKAS IR KIEK
tuo pačiu laiku vokiečiai su ryti arbitracijos komisiją. ginklų dirbtuves, kovos or- laužą apsaugos linijas prie
— Paskutinė statistika naikinę 200 priešo tankų.
Prezidentas buvo prane laivių dirbtuvę, tankų dirb- Rostovo ir skelbia; jog arsako, kad visame pasaulyje Italų pranešimu, Libijoje
1939 metais vėlesnės statis sunaikinta septyniolika an šęs Lewis, jog jis sudaręs tuvę ir didžiausią agrikul- šios kovos vyksta miesto
tikos nebaigtos surinkt bu- glų orlaivių, kai tuo pačiu arbitracijos komisiją iš Le- turos mašinerijos dirbtuvę gatvėse.
Fairless visoj Rusijoj. Tuo pačiu vo
vo užpatentuoti 147.396 nau Įaiku žuvę aštuoni italų or- wis, Benjamin
(United States Steel korpo kiečiai pabrėžia, jog baigia r
ji išradimai. Iš jų U. S.A. laiviai.
racijos pirmininkas) ir dr. ma atkirsti Kaukazo alie Ostlandui specialus
_ 43.422.
i
’
— U. S. A. iš 130 mil. gy_
' ,---- “ John R. Steelman (Darbo jaus nuo Rusijos.
Vokiečių aviacija šiandie pašto komisaras
ventojų, 7 milijonai yra vouz marksizmo ir komin- departamento direktorius).
apmėtė
bombomis Murmans
temo
laimėjimą,
kaip
jie
Šios
arbitracijos
komisi

kiečių kilmės.
ko
geležinkelį
ir Murmans
— Per pirmus šešis šių nuosavos tėvynės pasuko į jos tarimai bus privalomi
LISABONA. — Iš Rygoje
metų mėnesių USA karo Teisingas posakis — “Va abiem pusėm ir galios tol, ko uosto įrengimus.
leidžiamo vokiečių laikraš
pramonėje dėl streikų buvo gie, kepurė dega”. Anais ke kol Amerikoje vyks apsigin
čio matyti, kad “Ostlandui”
prarasta 2.485.150 darbo liais nuėjusius laisvamanius klavimo programa.
yra paskirtas Vokietijos spe
dienų.
pasišovė globoti Amerikos
cialinis pašto komisaras. Jo
lietuvių komunistų spauda;
ORAS
pavardė — N. Muenzel.
tuo dar kartą patvirtin Giedra ir šalta. Žemiau
SVETIMOMIS NUODĖMĖ
ta, kiek yra bendro tarp sia temperatūra 15 laipsnių.
“Deutsche Zeitung im OsMIS SAVUS NEIŠGANYSI
vienų, ir kitų.
tland” patvirtina anksčiau
“Drauge” buvo paskelb
gautą žinią, kad Lietuvos
tas straipsnis, kuriame do Mūsieji komunistai nenu- bet jomis vistiek neišganyAktyvistų Frontas yra uždą
kumentuotai,
pasiremiant ginčydami svarbiųjų iškeltų sit nei savęs, nei savo .lietu
rytas, o jo turtas konfiskuo
prisipažinimais “Laisvojo- punktų, tik, savo senu pap- viškų laisvamanių, kurie se
tas. Tuo tarpu Lietuvių Na
je Mintyje” buvo įrodyta,' ročiu, drebie eilę šmeižtų ka kė kovoti už diktatūrą, ir
cionalistų partija, kaip pra
kaip Lietuvos laisvamaniai talikų dvasiškijos adresu už marksizmą, ir už sovie
neša minėtas laikraštis, gyprisiekė kovoti už diktatu-. Nieko čia nauja gali “išra- tus, tik ne už lietuvius tris
’
vuojanti ir toliau.
palvė.
rą, kad už savo laisvę, jie I dinėti” svetimas nuodėmes,

VOKIEČIAI DRAMATIŠKAI PALEI
DŽIA "SUKLAIDINTUS" LIETUVIUS
'Suklaidintieji" lietuviai turį būti už savo

laisvę dėkingi Hitleriui. Vyksta suėmi
mai, sušaudymai ir sabotažas
LISABONA, — Kaip jaui dyti viešai, tų miestų aikš
buvo pranešta, Šiauliuose ir tėse.
Mažeikiuose neseniai buvo
Dabar, kaip sako praneši
sušaudyta po kelis asmenis, mai, ^aip pat viešai ir su te
kurie vokiečių buvo kaltina atrališkomis ceremonijomis,
mi sabotažu. Jie buvo sušau kurių vokiečiai yra mėgėjai,
buvę paleisti tie asmenys,
kurie, anot vokiečių, buvę
“suklaidinti”, t. y., tie, ku
rie buvo visai nekalti ir ku
riuos net vokiečiai nematė
galimumo bausti.

U. S. sąlygos
japoiams sąryšyj
Vokiečiai per 50 mylių
nuo Maskvos — rusai! su taika

t
i
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WASHINGTONAS, lapkri
čio 23 d. — Šiandie Japoni
ja studijuoja Jungtinių Vai
stybių, Anglijos, Kinijos Ki
nijos, Olandijos ir Australi
jos reikalavimus atšaukti
savo sąjungą su ašimi ir tęs
ti taikingą politiką Toli
muose Rytuose.
Šios penkios valstybės rei
kalauja, kad (1) Japonija pa
sitrauktų iš Romos-Berlyno
ašies, (2) panaikintų agre
syvią ekspansijos politika
Tolimuose Rytuose, (3) ištrautų Japonijos kariuome
nę iš Kinijos ir Indokinijos
ir sutiktų dėl (4) komerci
nės lygybės visoms tautoms
Ramiajam vandenyne.

Anglai atakavo

Calais, Dunkirkg
LONDONAS, lapkričio 23
d. — Anksti šį rytą anglų
orlaiviai pravedė atakas
dviejuose šiaurinės Prancū
zijos uostuose — Calais ir
Dunkirk.
Anglų aviacijos ministeri
ja paskelbė, jog vakar oriai
vių atakose vokiečių okupuo
toje Prancūzijoje sunaikin
ta šeši nacių kovos orlai
viai. šiose atakose žuvo vie
nas anglų orlaivis.

Sabotažas veikia
Kaip praneša “Deut^e
Zeitung im Ostland”, Š.
liuose rugsėjo antroje pus<_
je komisaras “Gewecke su
kvietęs” gyventojus į mies
to aikštę. Aikštė buvusi pa
puošta vokiškomis vėliavo
mis ir “vėliavomis su seno
mis lietuvių spalvomis”.
Savo kalboje komisaras
pripažino sabotažo buvimv
faktą, / bet, kaip paprasta
vokiečiai kad daro, jis tata.
primetė
“komunistams
Anot minėto vokiškojo lai
kraščio, komisaras
šiaip
kalbėjęs:
“Paskutiniuoju
laiku buvo pakartotinai įvy
kdyti sabotažo aktai. Tar
dymo metu turėjo būti su
imtas tam tikras skaičius
žmonių, kurie buvo įtariami.
Visai tiksliai buvo nustaty
ti kurstytojai ir vykdytojai.
Jie, įrodymų verčiami, pri
sipažino kalci ir susilaukė
nusipelnytos bausmės. Per
eitą savaitę jie šioje aikštė
je buvo viešai sušaudyti”.
Turi būti dėkingi

Po to buvę paleisti 85
“suklaidintieji” asmenys.
Panašiomis aplinkybė
mis buvusi “dovanota” kal
tė 62 lietuviams Telšiuose,
gi Mažeikiuose buvę amnes
tuoti 33 žmonės.
Jiems visiems buvo parei
kšta, kad už savo laisvę, jie
turį būti dėkingi “kovoto
jui už Europos taiką —
Adolfui Hitleriui”.
Tenka pasakyti, kad kul
Lietuvos ligoninės
tūringose valstybėse nekalpilnos nacių karių ,Ci asmenys nėra suimami.
Vokiečiai gi elgiasi kitaip:
LISABONA. — Gaunama mažiausia proga jie didežinių, kad Lietuvos ligoni lais būrais suima visai ne
nės yra pripildytos sužeistų kaltus žmones, ir, jei, geru
vokiečių karių. Taip Šiaulių atsitikimu, juos paleidžia,
ligoninėje vien tik visai len tai vietoje atsiprašyti, dar
gvai sužeistų ir galinčių vai reikalauja dėkingumo sau ir
kščioti, esą 65 vokiečiai. Iš savo “fiureriui”.
to galima spręsti, kad ben
dras sužeistųjų
skaičius,
drauge su sunkiau sužeistai WASHINGTONAS, lapkri
siais, toje ligoninėje yra la čio 23 d. — Nuo ateinančių
bai didelis.
metų kovo mėnesio cigv » »*•tai, saldainiai ir įvairiau
LONDONAS, lapkričio 23 kiti dalykai jau nebus vy
d. — Reuters
pranešimu, niojami į blizgančią popierą,
vokiečių ir italų mechani nes jai suvartojama per
zuotosioms divizijoms jau daug taip reikalingo karo
reikmenims metalo.
pradedą trukti aliejaus.

Pirmadienis, lapkr. 24, 1941
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
“t a'

SARMATA LIETUVIAMS
Gal daug gentkarčių praeia iki lietuvių tauta savo
giliu tautišku susipratimu
prilygs garbingai patriotiš
koms danų, švedų, norvegų,
suomių ir kitoms pana
šioms tautoms.

išdžiūstančias ašaras mūsų
broliams Lietuvoje, kurių
kažin veidai ar nors kiek
nušvis išgirdę apie tuos vė
jo blaškomus savo brolius,
taip pat vargo peles, užuo
jautą siunčiančius ne jiems
nuskriaustiems, bet skriau
dėjams.

tautos geriausius jos vaikus
palaidojo be graborių patar
navimo? Ar gi jau mes už
mirštame vakar dieną? Ar
gi jau nebėra gyvenimo tik
slo dirbti dėl mūsų vargs
tančių brolių, nušluostyti
jiems ašaras ir juos paguo
sti?
Ar tęsime toliau lie
Ir liūdna, kad Brooklyno tuvių tautos palaidi j imą ir
saliūninkų daugumos var prisiimsime Lietuvos grabo*
dai veda dolerio paradą mū-1 riaus vardą?
Sarmata . . . sarmata . . .
sų brolžudžių raudonąjai ar
mijai. Ir paskui juos para Liūdintis savo tautos,
duoja keli graboriai, kriau
čių kontraktorlai ir baldų
savininkai ir kitokie smul
Padėk misijonieriams
kūs biznieriai.
Ar ir jie
"Draugas” Acme telephoto)
nori tokio biznio iš tos pa Ar žinai, kad misijų tiksIndiana valstybės gubernatorius Henry F. Schricker čios raudonosios armijos, tikslo, kaip remti misijų a(kairėje), jo duktė — Mrs. Margaret Robbins ir karo kuri nubizniavojo jų bro paštalavimo darbą.
laivyno sekretorius Frank Knox dalyvauja iškilmėse lius Lietuvoje:
Veltui ieškosi kilnesnio
“išpirko”
įleidžiant į vandenį naują karo laivą Indiana (35,000 nuo visų lentynų visas’ gė las — Meilės misija?
tonų) Newport News, Va.
rybes ; buvusius Brooklyno
Visi, kuriems tas pasiau
kriaučių kontraktorius, vė kojimas glūdi arti širdies,
giau jaunimo, katalikų ir merginų apsirėdymas, ne liau pasidariusius fabrikan kviečiami prisidėti prie taip
tautiškai susipratusių tėvų, tenka nei kalbėti. Raudonos tais ir kapitalistais drobiečia kaltė ne to jaunimo, bet juostos ir jautės perdaug čiais, sugriovė; ir lietuvių
tėvų nežinojimo ir nepers- ryškios, perdaug pasako.
CONRAD
pėjimo. Ir prigužėjo svie Ir tie rusų liaudies kažkoFotografas
telio, kad net visas strykas kie Radiševo šokėjai su sa
Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
aplink koncerto salę buvo vo “ kazačiokais” tikrai garDR. VAITUSH, OPI
derniškomis
užlai
domis Ir Holiyvvood
nuparkintos karais, parde- Dės lietuvių vardą nešan
LIETUVIS
šviesomis.
Darbas
AKIU GYDYTOJAS
Oa ran t uotas.
dant Fordais ir baigiant tiems nesuteikė. “KazačioSPECIALISTAS
Buickais. Karais tų “pro- kai” lietuvių tautoje per iš420 W. 63rd Street
leto.ru,” kurie turi savo nuo- tisus šimtmečius buvo save
Tel.: Biznio - ENGIetvood 5883
savns namus, kuriuose ran- charakteriu svetimi,
Rez.:- - ENGIetvood 5840
dasi vienas ar daugiau radi Publika buvo labai mar
jo aparatai, kurių vaikai ga. Ir tie, anot “Laisvės,
metų praktikavimo aklų
J I Suvlri 20
leidžiami į mokslus, kad pa- priešingų srovių dalyvio
LIETUVIAI
taisyme Ir gydyme
OBRA1 PRITAIKINTI AKINIAI
jos koncerto turėjo gėrėtu- pataisys kreivas akte, trumparegystę
ĮLEIDŽIAMAS

Brooklyno lietuvių kolonijai
nebeturi.

Liūdna ir tiems Brookly
no lietuviams, kurie sieloja
si dėl savo senosios tėvynės
likimo, kurie turi užuojau
tą kitų mažų ar didelių pa
Lietuva per savo 22 mė vyzdingų, giliai tautiškai
tos nepriklausomo gyveni susipratosių kolonijų.
mo, nežiūrint dažnų nesusi-; Kad toj garsioj Brookly
tarimų ir nežiūrint semi- no kolonijoj yra išgamų, pa
diktatūriškos
santvarkos, laidotų mūsų tautai vaikų,
vis dėlto tautos pavojų at gėda ir dėmė mūsų išeivi
vejais, parodydavo gilų su joj prieš mūsų brolius ana
sipratimą ir susiklausimą. pus vandenyno, šiuo mo
Galbūt tas laikotarpis bu mentu kraujuje pasruvu
vo pertrumpas, kad būtų sius, kurių akys būdavo at
turėjęs tos pačios įtakos ir kreiptos į laimingus savo
musų išeivijai.
brolius tikroj darbininkų

INDIANA

M..

Tiesa, ligi mūsų tėvynės šaly Amerikoj.
Lietuvos sunaikinimo sveti Bet kad tarpe tų išgamų
miems užplūstant, mūsų ir žuvusių savo tautai asme
tautiečiai išeivijoj visuomet nų yra dar didesnė dalis vė
pasirodydavo vertins tos jo blaškomų, sunku įtikėti.
mažos, bet per šimtmečius Vėjo blaškomų, kurie pade
garbingos tautos nariais. da gilinti duobę tiems pro
Bet deja, nuo tos liūdnos fesionališkiems
duobka
1940 m. birželio 15 d., kuo siams, kurių visas amatas
met puslaukinės išalkusios yra paneigti, sugriauti visa
gaujos, ligi ausų apsikaus tai, kas yra kilnu, dora ir
čiusios geležimis, kaip tie šventa kiekvieno lietuvio
Vytauto laikų kryžiuočiai, širdžiai.
sugužėjo Lietuvon ir smurtu Tie vėjo blaškomieji, kaip
primetė darbščiai, gabiai ir smulkūs darbo ir vargo pe
visų kultūringų vakarų Eu lės, tai ir smulkūs biznieriai
ropos tautų gerbiamai vai-' ir profesionalai, mūsų jau
stybei savo jungą, savo nos tautos taip reikalingi
griovimo ir naikinimo kul statytojai, gilina prarają
tūrą, dalis mūsų tautiečių išblaškytojo nuo Atlanto
išeivijoje parodė visiškai krantų iki šaltojo Sibiro
menką savo tautinį susipra tundrų nelaimingoje mūsų jų tėvams. Kuriems tie paty« vadai, kurie dalino ti-ĮrĮ
savo vardu, |rašyt,
timą savo tėvų šaliai ir tautoje.
kietus veltui, stengiasi įro į programos skelbimus ir
kartu dar menkesnę savo
Paimkime praėjusį mūsų dyti, kad Amerika nėra tik paties laikraščio skiltis,
naująjai tėvynei pagarbą.
ružavųjų parengimą “Lais roji darbininkų šalis, o yra kaip aukotojai ir rėmėjai
Iš visų didelių ir mažų vės” koncertą. Koncertą, kažkur didesnė, turtingesnė, tos Sovietų Sąjungos, kuri
lietuviškų kolonijų Ameri kuris anot “Laisvės,” pri galingesnė šalis; kur darbi- paliko neišgydomas žaizdas.
koje, Brooklyno lietuvių rinko publikos vietinės ir ninkai ne 8 valandas dirha; neiM1Womus skausmus.
kolonija stovi tartum viena, svečių, kad pritrūko ne tik kur darbininkų unijų kaip
v’ačiai žinoma savo menka sėdynių, bet ir stovimų vie šieno; kur pirm statyt., u tiška nuovoka ir destruk tų. Bet ne viskas. Jeigu i darni ką nors geresnio, su
DR. SELMA SODEIKA,
ty\ skais
griauna
tą
patį;
kur
darbi

patys tie profesionalai išga
O. D.
Kvosta, bet tai yra neuž mos Bimba ir Co. bijodami ninkams poilsio vietų ant
ginčijamas faktas, kad vi nepasisekimo, iš kairės ir kiekvieno kampo.
I
sos kitos kolonijos, kaip į dešinės dalino tuzinais vel Ir programa turėta balan-Į
Ofise randasi kiti pataisymo
šiaurę, tai ir į pietus ir į tui tikietus, tai nedyvai, suota, įvairi ir graži, anot metodų
įrengimai akims, ku
tolimus vidurvakarius, nie kad tiek prisirinko. Jegu į “Laisvės.” Kokį įspūdį da-' rioms akinių pagelba neužtenka.
kuomet jos gero žodžio šokius prigužėjo dar dau- rė uniformuotas aidiečių
sidarytų

tų

jiems

ponais,

dirbti

kaip

svetimoj

diiŽbu

paruoštais

perlais,

už

dole-

darbais.

IŠTIRINfiJA

AKIS

AKINIUS

PRITAIKINA

VALANDOS:

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

ADVOKATAI

137

million lives

Rai tbe batlle agaimt lble
acourge ranM go on. Tuber-

culotit ttiU kilia more people

between the aget of 15 mui
45 than any other diieate.
Yet it is pomibla to eliminate completely this enemy
•f mankind. Onr treaponi

are Retearrh, Education, Prevention, Control—made poo■ible by your nse of Christ*
mas Seals. Get them today.

CHRISTMAS
MMtV CNMCTMAI

The National, Stata
Mri Lotai ToImkuletlt Aaaoelations
in ihe United State*

• VALANDOS: Nuo 1-moa
i
vai. vak.

1

Iki

8-toe

Tel. CALomet 6877
134 NO. LA SALLE ST.,
otn 2014
Tei. Stoto 7573

Tel. PROapėct 3525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

6158

So.

Talman

Chicago,

f? Y1 A T C* Sh A
S
OLJILU

Raa. 6666 Bo. Talman Ava
Rea TaL GROvehiil 0617
Office teL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS

Tel. YARDS 1373

Rezidencija REPUBLIC 5047
pagal sutartį

ADVOKATAM

{

6322 S. Western Avė.
PROSPECT

I

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

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.
Telefoną*; CIOero 427d

si.

Visa tai surinkęs pasiusk
pigiausia pašto klase.
Pašto ženkleliai, aukos ir
įvairūs kiti dalykai siunčia
mi šiuo adresu:
Mission

Club,

Marian

Hills

Uinsdale,

LIETUVIS

Seminary

Illinois

DAKTARAS

OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius
Atsako mingai už
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO
PASAUKITE:
YARDS

3088

DAKTARAI

UR. F. G. WINSKUNAS
Ofiso toL OANal 8848
Ofiso Valu 3—4 ir 7—6
Trs6la4J«Blatopą«al sutarų.
Bea. lULt OMkct HM

Būkite malonūs
SAVO AKIMSl
Tik neu* pora aklų visam gy
vanloauL Saugokit Jaa leledaml
ig«luamtmiotl jaa moderniškiausia
metodą, kortą regStlmo mokslas
gali eotelktl.

S3 METAI PATYRIMO
pririnkime akini*, karte paiallna
visa aki* Įtempimą.

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

1801

So.

Ashland Avenue

Kampaa

lS-toa

Telefonas CANAL 0623 — Chicago
OFISO VALANDOS
Kasdien 3:00 a. m. Iki 3.30 p. m
Tred. Ir Beit: 3:30 a m. Iki

1012

tet OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ER CHIRUROAS

2201 West Cermak Rd.

VaL: 8—4 ir 7-8 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis raki tanu.

6631 S. Callfomia Avė.

2423 W. Marųuette Road

Ofiso tol.: VIRglnia 0036
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

4645 So. Ashland Avenue

Telefonas REPubUc 7868

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

OFISO VALANDOS:
N ne 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak. Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M.,
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Nedaliomis pagal sutartį.
Trečiadieniais pagal sutartį.
Office teL YARda 4787
Namą tel. PROapėct 1930
TaL OANal 0267
M. tel.: PROapėct flfiš
Tet YARda 5981.
,
Bes.: KENvood 8107

OR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS
Ofiso vai. nno 1—3; nuo 4:30—8:30

756 Wut 35th Street

GYDYTOJAU IR CHIRURGAS

Telefonas: YARds 3146

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

3343 So.

Halsted Street

Valandos: 11-12; vakarais7-9.Pir
madieniais tik vakare nuo 7 iki 9.
Šeštadieniais: 11-12, 2-4r ri 7-9.

Šventadieniais 11-12

Tel. CANaI 5969
PHYSICIAN AND SURGEON

GYDYTOJAS IS CHIRURGAS

PHYSICIAN AND SURGEON

Telefonas

,446 So. 49th Court, Cicero

2158 West Cermak Road

Valandos- 1—3 popiet Ir 7—8 v. i
REZIDENCIJA:

OR. STRIKOL’IS

Avė.

DI.

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

DANTISTAS

fe*

YARda 8846

Qr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija
2155 West Cermak Boad

OFISO VALANDOS
Nuo 7 Iki 8:30 v. vakarais
ANTRAS OFISAS
2017

DR. C. VEZEUS

8.

VVestern

Avė.

TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

DANTISTAS

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757

So.

VVestern

Ofisu TaL:

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefofnas; HEMlock B84U

Avė.

1858

Weat

Sfitb Street

LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien nno 2:0t iki 8:00

*aL

Trečiad. Ir Sekmad. tik aualtariua

Ofiso valandoe:
Popiet — nuo 1 Iki SI Vak. 7 Iki 3
Nedėliomis pagal sutarti

AMERIKOS UfclUVlŲ DAKTARŲ DRAUGUOS N ARI A' Telefonas CANaI 4796

CHAS. P. KAL

Buy

Illinois

OR. P. ATKOČIŪNAS

4712 So. Ashland Avė.

CENTRINIS OFISAS:
(Lietuvių Auditorijoje)

glNCE 1407, when tbe fight
began, tbe tuberralosii
death rate hat been reduced
75%,—by people likę you
bnying Christmaa Sealt.
More than two million livei
bare been uve<

Park,

Street

ir toltregystą;
palengvina aklų jtamplmą. praiailn*
galvos skaudCJituą, svaigimą tr aklų
karšti.
MODERNI8KLAIISI, TOBULIAUSI
EGZAM15AVIMO BCDAI
SpecialS atyda atkreipiama į valkų
akla
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia
VALANDOS:
10-tos Iki 8-tos valandos kasdien.
Sekmadieniais pagal sutarti.

p m.

SI SS SO. HALSTED ST.

...so far!

Marion

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

ADVOKATAS

t iv o

No.

Oak

Whitney E. Tarutis

You’ve saved

Gal nežinai, kiek daug ga
li pagelbėti misijonieriams
visai menkos vertės dalykė
liais, nuotrupomis. Taupyk
pašto ženklelius, įvairius
blizgučius, bevertės senus
pinigus, pasenusį auksą ir
kitką, kurie kasdien ir kiek
viename name, mokyklose
ar įmonėse be vertės mėto

nereik

kad

sunkiai

brangaus darbo.

DR. PETER J. BARTKUS

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR-CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
TaL HIDvay 8880
OUcago, IR
OFISO VALANDOS:
1913 So. Halsted St
Nno 10 iki 18 vaL ryto, nuo 2 iki •
Ofisas virš Boehm’s Drug stora vai. popiet ir nuo 7 iki 8:39 vai. vak.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryte.
ir pagal sutartį.
Ree. teisumas SEEley 0434.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

<631 So. Ashland Avė.

TeL YARda M94
Bei.
TeL KENvood 4300
OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. VALANDOS
Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 v. »ak
ir pagal sutartį.
Nedėliomie nno 10 iki 17 vai. d>en4

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvie)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street

1821 So. Halsted Street

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir ana 7—9 vakaro

Realdendja: 6600 So. Arteeisa Ar
VALANDOS; 11 ▼. ryto iki 3 Dopir
8 iki 8 vaL vakar*.

Ofiso telefonas PROapėct 6737
Namų telefonas VIRglnia 2431

Tai neri Dar*1 «n tarti

TELEFONAI:
Office: HEMlock 5524
EMERGENCY: call MIDvay 0001
Res.: HEMlock 1043

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 Ud 3 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
2408

Mest

63rd Street

t

0S

Pirmadienis, Lapkr. 24, 1541

a ab

MOTINA
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Mūsų

A
-

Kam tinka citrina!
Citrinos, jų sunka ir žievė
naudojama valgiui kaip paskaninimai ar būtini priedai.
Bet citrina labai naudinga ir
daug kam kitam. Ir šeimi
ninkėms ji visuomet reika
linga.
Truputis citrinos sunkos,
įlašintos į vandenį, kuriame
žuvis verdama, apsaugo žuvį
nuo sukritimo.
Citrions sunka parūgština
sriubas, kuriose mėsa verda
ir suminkština kietas mėsas.
Apžėlę variniai ar bron
ziniai
daiktai
labai
lengvai nublizginami su pu
se citrinos padažytos į dru
ską.
Pajuodus rankoms nuo

'*XB

PAGARBA
(Tęsinys)

Vaikai nėra linkę gerbti
senatvę. Jie dažnai su pa
nieka žiūri į senelių silpnu
mą ir mėgsta juos pajuokti.
Net ir savo senuoliams jie
yra įžūlesni, negu jaunes
niems tėvams. Čia mažai
tepadės aiškinimai ir pamo
kymai. Čia motina pati tū
li savo pavyzdžiu rodyti,
kaip gerbiama senatvė. Jei
vaikas mato motiną priven
giant ir pasiduodant seno
liams, jei mato ją duodant
visur pirmenybę senesniesiems gentims ir pažįsta
miems, ir net nepažįstamai
senelei
užleidžiant
savo
vietą bažnyčioje ar kitur,
S-tai jis jausis priverstas ir
pats taip daryti. Bet jeigu
nė pavyzdys negelbėtų ir
vaikas vistiek nerodytų se
niams pagarbos, arba net
būtų nemandagus ir įžūlūs,
tai reikia jį nubausti ir vi
sokiais būdais versti pasi
taisyti, nes toks įžūlumas,
nenaikinamas, gali jį visiš
kai sugadinti.

Reikia taip pat mokyti
vaiką saugoti tuos namų
daiktus, su kuriais yra su
rišti šeimos atsiminimai, ir
gerbti senovės nuo proseno
lių paveldėtus papročius.
Tai labai padeda lavinti pa
garbos jausmą. Dabar tie
papročiai jau visai baigia
nykti. Motinos turi rūpin
tis juos atgaivinti.
Taigi jeigu jūsų vaikai
užaugs be pagarbos širdyje,
tai daugiausia busite kaltos
jūs pačios. Jei nedraudžiate jų iš pat pradžios, jei
tyliai kenčiate visus jų ne
mandagumus, pildote jų už-

gaidas, tai ar nuostabu, kad
jie ima manyti jus esant
šiame pasaulyje tiktai dėl ]
jų? Todėl niekuomet nepil- >
dykite jų žalingų ir kvailų J
norų; žiūrėkite, kad prašy
tų švelniai, kukliai, nusiže
minę, o ne tokiu tonu, tarsi
liepdami.

Reikia dar pridurti kelius
žodžius apie tėvų elgimąsi
su “mokytais” vaikais. Kaip
tik vaikas pradeda eiti auk
štesnį mokslą, jau jis laiko
mas “mokytu” ir iš aukšto
pradeda žiūrėti į nemoky
tus tėvus. Jie jau dabar
jam perniek, nes jis viską
geriau žinąs, iš knygų iš
skaitęs. O tėvai stebėda
mies žiūri į tokį mokytą vai
ką jam leidžia: ir įžūliai
ginčytis su jais, ir kalbėti
neledžiančiu jokio prieštara
vimo tonu, ir versti juos sa
vo tarnais. Ir vaikas pali
kęs be drausmės iš tėvų pu
sės, be tų įgimtųjų virši
ninkų, kuriems jis būtų pri
verstas nusileisti ir pasi
duoti, auga, kaip tas miško
žvėriukas. Dėl to mes ir tu
rime tiek daug bedrausmių
žmonių, kuriems nėra nieko
šventa ir gerbtina.

Todėl, motinos, nesistebė
kite savo mokytais vaikais
ir išėjus jiems aukštesnį
mokslą, nemanykite jų pa
siekus išmintį.
Žinokite,
kad jų tėra nužengtas pir
mas žingsnis į mokslo rū
mą, kuriam nėra galo. Ne
leiskite jų dėtis išminčiais
ir niekinti jūsų ir tėvo pri
tyrimą ir sveiką protą.
Reikalaukite kuklumo ir pa
garbos, atsimindamos, , kad
tai išeis jų pačių naudai.

NUSKINTOS GĖLĖS

s'vtB

RUDENS NUOTAIKA
Menu, kaip neseniai, rodos, vasara buvo
Linko varpos; žiedai sūpavo drugelius.
Rytai būdavo giedrūs. Nes rasas nubraidydavom
Ir linkiam vis mojo į mus.
Paskui — ėmė truputį gelsti lapai ant medžių.
Nes žinojom, kad saulė taip anksti nepabus.
Ėjome prieblandoje — susitikom likimą —
Jis toks liūdnas žiūrėjo į mus.
Visi lapai iškrito ir rytai taip išblankę,
Kažkas saulę išsinešė — išėjai kažkur tu
Tamsų vakarą vėl sutikau aš likimą
Jis man rūsčiai grūmojo pirštu.
G. Juodvalkyte.

Rašalo dėmes galima iš
imti su citrina. Ant dėmės
užpilama citrinos sunkos ir
apibarstoma druska. Po to
padedama ant saulės. Kai
išdžius, išplaunama dėmė
šiltam vandeny. Jei dar
neišnyko, valymas pakarto
jamas.
Sušildyta citrina duoda
daugiau ir lengviau syvų.

Kai jaunystėje nukrypstam nuo tikrosios gyvenimo
Kai vakarinė varpų Avė prasmės ir stengiamasi įtik
ti pasaulio skoniui, jo no
Marija nutilsta,
Kai didžioji realybės jūra rams, paskui ilgai ir atkak
liai reikia kovoti, kad vėl
užmiega,
Kai širdies jausmai spar patektum į tikrąjį tiesos ke
lią.
nais plasnoja,
Kai švelni nakties ranka
glamonėja
Kai sapnų
angelas vi Pirkite Apsaugos
siems tyliai šypsosi, —
Tada ar girdi visumoj am Bonus
žinybės tyliąją simfoniją?
Ar girdi, kaip net šaltasai
akmuo niūniuoja?
Kaip medžiai, gėlės ir
vanduo nuostabius daiktus
šneka?
Dievnamių bokštų silue
UNITED
tai iškilę stiepias į dangų ir
STATES
tyliai Viešpačiui gieda.
SAVINGS
O dangaus žvaigždės ple
BONDS
vena ir skamba ir atsigarsi
AND STAMPS
į visų širdi3.
Tada ar girdi savo šir
dyje to atgarsio pažadintą
()S SAI F \TH)IR POS’rnmCF. OR HANK
aukštąją maldą, kada net
balto beržo sakos nulinku
sios maldą šnabžda, o po
K. — Koks paprastas ir
juo maža pakrypus lūšnelė patenkinąs mums visiems
tyliai, tyliai tau pasaką se prieinamas būdas reikšti sa
ka .. .
K
vo dėkingumą, kad esame
amerikiečiai?
Šimonis.
A. — Šis būdas yra pirk
ti Apsaugos Taupumo Bo
FINANCE AND LOANS
Finansai Ir Paskol'"nus ir ženklus — prieina
PASKOLOS mus kuone kiekvienam vy
rui ir vaikui. Net 10 centų
GREIT IR PIGIAI
vertės Ženklo įsigijimas su
ANT 1-mų MORGICIŲ
kelia pasifenkinmo, kad tuo
Mėnesiniais atmokėjimals
keliu padedama nacijai gin
Mutual Federal kluotis.
K. — Kokių denominaci
Savings
jų Apsaugos Taupumo Žen
i and LOAN ASSOCIATION klai parduodami krautuvė
OF CHICAGO
se?
2202 W. Cermak Rd.
A. — Krautuvėse dau
EEN. J KAZANAUSKAS. See. giausia parduodami 10c. ir
TURTAS VTRH *1.100,000.
25 centų Ženklai, . kad tuo
keliu gauti ko didžiausią
skaičių rėmėjų, dalyvaujan
WHOLESALE
čių
Apsaugos Taupumo
Programoje. Daug krautu
“ LIQUOR
vių parduoda taip pat ir 50
centų, $1 ir $5 Ženklus. Vi
sų denominacijų ženklus
nrrftnfam
galima įsigyti paštuose.
po vls$

Vakaras

By Jimmy Hatlo

fHEY'LL DO IT EVERYTIME

bulvių ar nusidažius nuo
daržovių, jas labai lengva
nuvalyti citrinos gabalėliu.
Įjuodus ar kitaip “apžėlus”
porcelino daiktams
juos galima lengvai su cit
rina nuvalyti.

ENSE

BUY

CHRISTMAS SEAL YOUR CHRISTMAS MAIL

Koks didelis džiaugsmas
yra gyventi, jausti: girdėti
paukščių čiulbėjimą, matyti
žiedus, žvaigždes, ir žinoti,
kad kiekvienas praeinąs de-1
besėlis tik laikiani užstoja
skaisčiąją saulę.

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

IHARGUTIJ'

K.

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

MIDDLE-AGED
PEOPLE

Vasarą reta rasti kamba ir gėlė vysta.
Šiuo atveju gali padėti
rį, kuriame nebūtų puokštės
paprastas
dalykas.
Pir
nuskintų gyvų gėlių. Tačiau
— gėlės reikia piau
tos gėlės labai neilgai gyve miausia
ti peiliu. Gėlės skinti anks are common offenders
na — dieną, kitą ir jau nu ti rytą arba vakare ir nuplo
vytusias tenka išmesti.
vus tuojau kišti į vandenį.
Daugelis gėlių mėgėjų Tai apsaugo gėles iki jos
įdeda į vandenį, į kurį mer-! bus sumerktos į vazas. Pakia nuskintas gėles, aspiri-’ Prast’* Sglių stiebelius piau
įstrižai, o sumedėjusių
no tabletę arba žiupsnelį ti
gėlių stiebus įskeltii. Stie
druskos.
Tačiau Michiga- bai su pienuotu skysčiu,
no valstybės žemės ūkio pav., aguonų, reikia rfupiaukolegijoje daryti bandymai tame gale su degtuku ar
parodė, kad šie dalykai nė karštu vandeniu sušildyti.
ra moksliškai pagrįsti, ir Skystis sukrekėją ir pasida
sluoksnis, sulaikąs skys
reikia abejoti, kad jie pa ro
tį ir pradedąs gėlei gerti If you’re past 40, the chances are
gelbėtų gėlėms ilgiau išsi vandenį.
that your breath will be offensive
oftener than that of a young person.
laikyti.
Vazose vandenį reikia kei Fermentation of tiny food particlea
by partial platės and denGėlės, kaip parodė ban sti kasdien ir drauge nu caught
tures frequently cause this condition
dymai, vysta dėl to, kad jų plauti maža gabalėlį stiebo. which you yourself may not detect
nupiaustymas turi būti būt which is so offensive to othora.
stiebeliai nepakankamai su Šis
Why not take the easy, pleasant preattekamas vandenyje. Be‘ caution
so many fastidious peo
geria vandens. Lapai ir žie to, išdėstant kambaryj va ple ūse that
to halt this fermentation—
dų lapeliai išgarina daug zas, žiūrėti, kad gėlės nebū Listerine Antiseptic employed as a
rinse. It immediately makes
daugiau vandens, negu stie- tų pastatytos saulėj ar sker mouth
the breath sweeter, purer, less likely
to offend. Lambert Pharmacal Co.,
beliis spėja sugerti. Nuplau įvėjy.
Žiedų spalvą galima pa St. Louia, Mo.
tas galas sukietėja, ir tas
Btfort Any Data Uaa
sukietėjimas trukdo vande keisti, įdedant į vandenį va
zose
kokios
norima
spalvos
LISTERINE ANTISEPTIC
nį sugerti.
Vandens tru
To Maka Yonr Braath Suiaatar
kumas darosi vis didesnis anilino dažų
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Distress From MONTHLY

.

FEMALE VVEAKNESS
AND NEED TO BUILD UP
RED BLOOD!
TAKE HEED if you have all or
any one ot these symptoms: do
you suffer headache, cramps, backache, nervousness, weakness,
crankiness, distress of “lrregularltlea," periodą of the blues, a bloated
feellng-due to functlonal monthly
dlsturbances?
Then start at once —trv Lydla
Plnkham's Compound Tablets
(wlth added lron). Plnkham's
Tablets ai“e famous for rellevlng
monthly paln and distress. Thou
sands of girls and women report

ĮSTAIGA

remarkable beneflts! Taken regularly—they help build up resistance
against such annoylng symptoms.
Lydla Plnkham's Compound
Tablets are also eapeeially helpful
ln building up red blood and thus
aid ln promotlng more strength
Iow label dlrecnergy. Polio
and ene
tlons. WORTH TRYINOI

Chicago

------------------W. KANTKR. *»,.

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

REMKITBI
SENA
LIETUVIŲ

drauoa

MUTUAL LIQI1OR CO.
4707 S. Halsted St
Tel.

BOULKVARD 0014

Pastaba. įgyti Apsau
gos Bonus ir Ženklus kreip
kitės į artimiausį paštą,
banką, arba taupumo ir sko
linimo sąjungą: arba rašy
kite U. S. iždininkui, Wa' shingfon, D. C.
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Advertising in "Draugas” brings best results.

DRAUGAS'
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
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skaitytojams

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodama*
apla įvairiu* katalikam* Įdomiu* dalykus, bet nurodo tikėjimo tl«
■as, gina tr «ugo tas nuo amUnojo Išganymo priešu.
DaugsHopal tapadauglla Jūsų katalikiško dienraščio skaitytoju skal
ausi

* AMLETO GIOVANNI C1COGMANL
baodloea Arkivyskupas,
Apaštališkas Deleaataa

Tikiu į Lietuvos prisikėlimu!
u

Milžinų kovos sukury ne vienas realistiškai nusitei
kęs amerikietis paklaustų šių žodžių autoriaus, pen
kiolika metų stovėjusio priešaky tų didžiųjų Lietuvos
organizacijų, kurios sudaro daugumą Lietuvos kultūri
nių ir politinių jėgų:

— “Kuomi tamsta remiesi, sakydamas kad maža Lie
tuva ir vėl taps laisva ir nepriklausoma?
— “Argi tamsta nežinai, kad Rusijos imperializmas
yra galingas ir pasiryžęs neatsižadėti jėga užimtų Bal
tijos kraštų?”
Jiems atsakyčiau: —

rika bus sukčiams griežtesnė, atsargesnė ir galingesnė.
Stalino delegatai taikos konferencijoj pasakys, kad
Baltijos respublikos 1940 m. liepos mėnesį jau apsi
sprendė: 99 nuoš. jų gyventojų nubalsavo tapti Sovie
tų Rusijos provincijomis.
Baltijos tautų delegacijos ir tuzinas Amerikos diplo
matų ir konsulų, buvusių Baltijos sostinėse visą 1940
m. vasarą, labai akyvaizdžiai paliudys, kad minėtą 99
nuoš. apsisprendimą Baltijos kraštuose vykdė pusmilijoninė rusų armija, tūkstančiai žiauriausių GPU agen
tų ir keli šimtai vietinių komunistų, prieš rinkimus į
kalėjimus sukimšus po keletą tūkstančių reikšmingiau
sių inteligentų kiekvienoje respublikoje ir paskleidus
negirdėtą terorą ir priespaudą kiekviename kaime ir
mieste.
Gal būt bus vis dar siūlomas Baltijai šių laikų madnas žodis: apsisprendimas. Iš šito žodžio mūsų šalyse
juoksis ne tik žmonės, bet ir riebesni arkliai. Šią są
voką Baltijos tautoms gali taikyti tik politiški juok
dariai ir cinikai. Jos neprisiims švarių žmonių lūpos.
Baltijos tautos nekalba apie apsisprendimą, kaip nekal
ba apie jį Laisvi amerikiečiai, skandinavai, belgai, olan
dai ir šveicarai. Lietuva išbuvo nepriklausoma tūks
tantį metų iki 1795. Nepriklausomybėje išaugo ir tvir
tai subrendo visa Baltijos tautų generacija nuo 1918
iki 1940 m. Ir koks dar juokdarys norės tvirtinti, kad
šitos liberališkos, aukštai kultūringos ir patriotiškos
tautos per metus priprato prie GPU ar Gestapo pami
šėlių tvarkos! Jeigu taip, tai reiktų kalbėti ir apie bel
gų, olandų, šveicarų, danų, norvegų, lenkų ir čekų ap
sisprendimą: gal ir ten pravesti balsavimus kur jie
nori priklausyti: prie Vokietijos ar prie Rusijos?
Už nepriklausomybę Baltijos tautos per kelis šimt
mečius jau yra sumokėjusios upėmis savo kraujo^ aša
rų ir vargų. Viso pasaulio jos buvo pripažintos nepri
klausomomis ir pasiekti puikių kultūrinių ir ekonomi
nių laimėjimų. Apsisprendimą galima dar siūlyti tik
savo laisvės nerealizavusioms tautoms, kaip Ukraina,
Gudija, Gruzija, Azerbaidžanas, Armėnija, Burma, Ko
rėja ir daugeliui kitų puikių tautų, nepasiekusių savo*
brangaus laisvės idealo.
Jei Lietuva 1918-20 m. suirutėse jau pajėgė ūmu lai
ku suorganizuoti valdžios aparatą, armiją ir finansus,
kasdien kovodama keliuose frontuose, tai ir 1943 ar
1944 m. pokarinėse suirutėse ji sugebės tai padaryti.
Tuo metu (1914-1920) Lietuva neturėjo nei vienos aukš
tosios mokyklos, ogi dabar jų turi net aštuonias. Gal
apie pusę šių universitetų ir akademijų profesorių,
2000 mokytojų ir keletą tūkstančių inteligentų Sovie
tai spėjo likviduoti, bet gi dar liko 5000 mokytojų ir
daug tūkstančių inteligentiškų organizatorių. Tad 1941
m. Lietuva vis dar yra nelyginamai stipresnė, negu
1918 m. Tikėdami diktatūrų žlugimu, konsekventiškai
turim tikėti ir Lietuvos prisikėlimu. Kitos logikos nė
ra,
K. Pakštas

Rusijos didybė ir galybė man žinoma net labai ge
rai. Su jos imperialistiniais užsimojimais esu net pui
kiai susipažinęs, nes politinę rusų literatūrą po truputį
seku jau nuo 1905 metų, esu vedęs diskusijas su įvai
rių politinių pažiūrų rusais ir atydžiai stebėjęs raudo
nosios Rusijos tendencijas keliaudamas jos pačios cent
ruose: Leningrade, Maskvoj, Kijeve, Minske; palaikęs
ilgas pažintis su jos diplomatais Baltijos kraštuose.
O vis dėlto aš tikiu į Lietuvos ir kitų Baltijoą res
publikų prisikėlimą į nepriklausomą gyvenimą! Ir štai
dėl ko: —
Dviejų gudruolių ir draugų pagal diktatūrą — Sta
lino ir Hitlerio — susipešimas išeis didelėn laisvųjų
tautų naudon. Dabar grumiasi tūkstančiai galingų jų Pasiūlymas bolševikams
mašinų. Du diktatoriai tiki, kad jų mašinos visiškai
“Liet. Žinios” pakartoja savo pirmesnį bolševikams
sunaikins žmonių dvasią, baime ir išgąstim persunks
laisvės trokštančias sielas. Bet gi laisvė yra amžina pasiūlymą, būtent:
“Tais svarbiausiais klausimais, liet. bolševikų spau
vertybė, kuri patraukia sielas net labiausia prispaustų
da,
iki šiol vengia pasisakyti, bet už tat turi drąsos
ir paniekintų vergų. Mašinoms ir slaptosios policijos
kviesti lietuvių visuomenę į bendrą darbą, Rusijai
aparatams susidėvėjus ir atšipus, laisvės obalsiai vėl
nuo nacizmo gelbėti ir priekaištauti lietuvių spau
atgaus savo galybę ir žavingumą. Ant mašinų ir šnipų
dai ir visuomenei, dėl nepalankumo sovietų Rusijai.
lavonų vėl iškils laisvės, grožio ir tiesos ieškanti žmo
Tegul sovietų Rusija, mūsų tautos atžvilgiu, pa
nių dvasia ir tuomet visos mažos, bet kultūringos tau
keičia savo politiką:
tos įgys net galingiausių demokratijų pripažinimą ir
1) sutvarko tremtinių šelpimą,
pagarbą... už jų begalines kančias ir nelyginamas au
2) pripažįsta Lietuvos Nepriklausomybę ir priima
kas už savo ir kitų laisvę. Gausingos tautos neturi tei
Lietuvos Valstybės pasiuntinį,
sės vadintis didžiosiomis, jeigu jos nekovoja už mažųjų
3) pasižada bent materialiai atlyginti už padary
tautų nepriklausomybę, nes vien savų interesų apgy
tas, per okupaciją, skriaudas, tai nereikės skųstiš
nimas niekam nesuteikia didybės ir garbės!
lietuvių visuomenės neprielankumų sov. Rusijai.
Joks egoizmas negali būti didybės pagrindu. Mes gi
Santykių pagerėjimas tarp lietuvių ir sov. Rusi
čia tikime, kad Amerika tikrai panorės pasilikti ir to
jos
tautoms atstovaujančioms vyriausybės, pareina
liau didžiąją tauta. Todėl jos Prezidento Roosevelto
dabar, tik nuo sovietų Rusijos politikos.
laisvės žodis Lietuvai bus ištesėtas.
Mes dar kartą siūlome lietuviams bolševikams ta
Kiti mums pasakys:
kryptimi pasidarbuoti ir jeigu ką nors gero jie tuo
— “Betgi Amerikos administracija štai jau penkis
reikalu nuveiks, tai mes nepašykštėsime ir jiems pa
mėnesius tyli apie Baltijos kraštų laisvę ir nepriklau
dėkos bei įvertinimo žodį tarti.”
somybę. Gal ji patylėB ir būsimoje taikos konferenci
joj?”
Santykiai tarp Jungtinių Amerikos Valstybių ir Ja
Ne, ji netylės.... šiuo metu kai kurių tautų reikalai
ponijos
yra įtempti. Atvykęs į Vašingtoną specialus ja
nutylimi tik dėlto, kad nesilpninti jau ir taip sunkiai
alsuojančios Rusijos, kol ji naudinga kovoje prieš ga ponų atstovas veda pasikalbėjimus, nuo kurių pareis
klausimas, kokį kelią — karo ar taikos — japonai
lingą hitlerizmą, kurs turi būti nugalėtas.
Būsimoje taikos konferencijoje tarp daugelio tautų pasirinks.
Taikos kelias yra geriausias ir tikriausias.
reikšmingiausią rolę vaidins Jungtinės Valstybės, Bri
Ekonominis bendradarbiavimas tarp Amerikos, Ja
tų Imperija ir Rusija, ogi šitoje trejybėje didžiausias
vaidmuo teks vis dėlto Amerikai. Ši šalis bus mažiau ponijos ir Kinijos yra visiems pageidaujamas ir nau
sia suvargusi ir nenuteriota, turės galingą kariuome dingas. Karas Japonijai jokios naudos neatneš. Nuos
nę, ogi jos nešališkumas ir ištikimybė laisvės princi toliai aiškūs. Nieko gero jai neduos ir tolimesnis laipams suteiks Amerikai kuo didžiausį autoritetą ir sim kimasis su Berlyno-Romos ašim ir puolimas Amerikos
patiją visų europiečių tarpe. Visi silpnesnieji glausis ir nuolatinis jos kandžiojimas. Eidama taikos keliu
prie Amerikos, ogi Stalino tipo sukčiai bandys ją ap Japonija sau gerovę užtikrintų ir pasitarnautų viso pa
gauti. Bet Ui

bus sunkiau negu WWwao laikais; Ame*

saulio taikai.
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Milžiniškos bangžuvės....
1913 m. Naujosios Finlandijos pakraščiuose buvo su
gauta taip vadinama bangžuvė, kuri svėrė 63 tonas.
Jos galva buvo 19 pėdų il
gumo o visas kūnas turėjo
75 pėdas ilgumo. Prie Nau
josios Zelandijos pakraščių
buvo sugauta bangžuvė 87
pėdų ilgumo, kuri svėrė 75
tonas.

Niekas neįstengė išnaikin
ti tėvynės meilės.... Nei kar
tuvės, nei drėgni kalėjimai,
nei Sibiro sniegas neįsten
gė išplėšti iš lietuvių širddžių tėvynės meilės. Toji
galinga tėvynės meilė visus
privers, kad jie pripažintų,
kad Lietuva būtų laisva ir
nepriklausoma valstybė.
Užginta išvažiuoti iš Ita
lijos.... Italų valdžia savo
valdiniams griežtai užgynė
važiuoti į Ameriką.
•
Labai punta
plinta ligos.... Buli.anai
buigarijos kariuomenėje- labai
prasiplatino ligos. Kasdien
nuo jų miršta šimtai karei

Po svM? pasująl’iys

Spicpirvirvio Dumkos

dpvpland’o “tautiškoj” ga
zietoj,
tavorščiai,
Asilo
kolumnoj vieno atsilaičio
įdėta gromaia, kurioj jis figeriuoja, kad S. Gabaliauskas, kuris dabar redaguoja
“Lietuvių Žinias,” • turėtų
mesti poniškumą ir eiti į
šapą, Kad patirti, kas yra
tikras darbas.

Žuvį tolimiausią matvti,
bus metusi
.laponna;
ji
svysteieio penkius tukstan-

čius mylių j vvashingtoną
Karosą (tiarusu) pasižiūrė
ti — Dene amerikoniška iy
dėka juo neuzsikabins.

Jei jau S. Gabaliauskas
rokuojamas už poną ir dėl
to reikalaujama, kad jis ei
tų į šapą patirti, kas yra
tikras
uaruas, tai iš tau
tiečių puses yra didesnių už
uaDanausKą ponų, kurie net
pirmiau pabėgo nuo Stalino
saules karščio. Koaei tiems
ponams
nepatarti
šapos
uaroo?
Jei jau lygybe, vai
įygyoe.

"Truks ar piyš, bet brolis
Andrulis laižys Stalino pa
dus; truks ar plyš, bet bro
lis L<ewis turės savo strei
kus prieš Rooseveitą.
Tai
atkaklus žmones!

Anglai, sakoma, vėl bru
kasi ant rooruKO, o italai,
turout, vėl parodys, kaip
greiti jie bėgti.

Mahanojaus aaulės daiak
torius nesenai “pribuvęs in
Chicago," rašo savo gazietoj:

Chicąge. tam dideliam. mie-

Vienoje vakarienėje, ku
rioje uaiyvavo amerikonų ir
angių laikiastiuinitai, Stali
nas, sakoma, pakeięs degti
nes stiklą ir rrezidentui
Kooseveitui pareiškęs sj to
stą: “tegul Dievas jam pa-

r 'sstė,
tė : • 1 : • •**»*’i■« '-'j,----- j.
Stalinas pats nedrįsda
Visokiu žinių galima. įszmas prie Dievo kreipus lin
girsti,
ki, k«tu Uievas Kooseveitui
Ant kokio tai stryto,

vių.

Nelaimės.... Įvairiuose ne
laiminguose
atsitikimuose
Amerikoje kasmet miršta
arti 90,000 žmonių.
Bedieviai siaučia.... Mek
sikoj bedieviai siaučia ir
niekina visokiausiais būdais
katalikų tikėjimą.

Nuo pat anksti ryto,
visokios bjauiyces atsi-

provineja,
Ir kozna pareigi užkabinėja.

Viena ruupiauke ten gyve
na,
Kaip Žydo kumele sena.

pauevų, nes žino, jei uievas
paues Kooseveitui, o Koosev ei tas paties b iannni, tai dus
ir ožka sveika ir vilkas so
tūs.

Teisėjus:
Vakar susibarė Mikas
įkris su Jonu Ašaka.

Kaltinamasis:
Tokius ir
galima buvo apgauti! Pra
šau tamsta parodyti man
žmogų, kuria apgautų žmo
nes, Kurie juo nepubitikj.'

Neėeosybė, —

kirtosi Ašaka.
— Ką čia man plirpi! Juk
mačiau savomis akimis.
A Christmas seal of Finland.
-"Buy ChrlatmiB Reali"

Kaip tamsta

galėjai
apgauti
žmones,
kurie taip iUDai buvo tams
ta pasitikėję?

— O (tu kuntaplepalaikiau, kai buvai neženotas,
tai sakei, kad niekuomet
nedirbsi moteriškų darbų.
O vakar, pats mačiau, kaip
prie kauto siuvai guziką.
— Noser!

k'

Prašau Nesijuokt)

— Chemija yra mokslo
šaka. Ar gali man pasaky
ti, ką chemija duoda pasau
liui? — klausia profesorius.
— Bliondinkas ir brune
tes, — atsakė studentas.

— O vienok neteisybė.
Siuvau guziką ne prie savo,
bet prie žmonos kauto.
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj

KALĖDOS ARTĖJA

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

Kokiomis atvirutėmis — ir patys katalikai, kurie,
katalikiškomis ar pago- nesuprasdami Sv. Kalėdų
niškomis — sveikinsime vertės ir reikšmės, vartoja

pažįsta^ Šv. Kalėdų pasveikinimams
prieštikybines atvirutes ir
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė
Lietuviai katalikai, klau tuo nesąmoningai prisideda
sykite! Kalėdos jau netoli. ir paremia tų “penktkolonie
(Tęsinys)
Už mėnesio ir kelių dienų čių” darbus ir veiklą, kad
— Ar tuojau nuo savo žmonos atsiskirsi ir mane ve
mes jau jas švęsime ir lin panaikinus Kalėdų šventes
si, arba man tuoj sumokėsi alimentus! — čirškė jam
kėsime vienas kitam links ir jas pakeitus pagoniška
bjauriai išbadėjusi būtybė.
mų švenčių ir laimės, o to šventė — vieno kitam dova
' Rašo K. J. Prunskis
— Aš su ja viešai, nesileisdamas į jokius intymu
liau gyvenančius savo pažį nų teikimo diena.
Tikybinės Šv. Kalėdų at
mus, bendravau, kuo remdamasi ji mane kaltina atsako
stamus, draugus ir gimines
(Tęsinys)
*
atidarytų
salę,
pranešti,
kad
patepimą.
Užgeso
kunigui
mybe? — kirtosi berniokas. — Ir, apskritai, kokia dabar
sveikinsime laiškeliais ar virutės, turinčios garbin
gus piešinius ir pričaikintas
tvarka, jei reikia mokėti alimentus, tik peržengus mote Nuotykis su Basanavičium Basanavičius jau laukia. Sa- budint prie jo lovos. Basaliūnininkas,
matyt
jau
kiek
navičius
gimė
katalikų
šei<
rų kambarį?
viename č'kagos saliūne
visokios laimės ir gerovės. eilutes ar sveikinimus, turi
į
burną
paėmęs,
iškišęs
pro
mo
j
ir
mirė
katalikišku.
didžiausios reikšmės katali— Ne, mano balandėli, tii taip lengvai nuo mnaęs ne- Kudirka atskleidžia
Su
artėjančių
tarpdurį galvą balsu prata Tas mūsų patriarkas vi-1.""
,
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Ka
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edU
I
kam* nea kiek kartM j“ 1
išsisuksi! — raižėsi moteris. — Vienas iš dviejų: turi at savo paslaptis
rė žiūrėdamas į Basanavi- sa galva prašoko daugeli sa- i 8VentemlS ,
klaUS m“' I jas pažvelgia, tiek kartų
siskirti ir mane vesti, arba alimentus mokėti!
Basanavičius nepaprastai čių:
ar ir. 3lmet J“3 vartosite jam primena nesuteptą pirTada kreipėsi vyrukas į valdininką:
nusipelnė tuo, kad labai
— o, tai tas rupūžė, Ba-I vo laiko lietuvių. Gražiai a- Šv. Kalėdų sveikinimams mosios nuodėmės Kristaus
pie tai išsireiškia jau minė pagoniškas atvirutes, kaip
— Ir šitą L. . . . vedęs, ar ir turėsiu alimentus savo daug prisidėjo prie Kudir-Į sanavičius!
Gimimą ir Jo reikšmę paankstesniems vaikams mokėti? Eė?
kos laimėjimo Lietuvai. Štai! Tą išgirdo pats paskaiti- toje knygoje Krupavičius: kad pereitais metais dary-! sauiįuį
— Vieniems šilta buvo po
— Suprantama, drauge, jūs turėtumėte žinoti, kad kaip tuos dalykus aprašo ninkas ir pratarė:
davote? Koks yra jūsų at- i
Ir nėra stebėtina, jeigu
Sovietų valstybėje jokio skirtumo nėra tarp teisėtų ir Patsai mūsų himno autorius, Į — Jei nenorite, neduoki- erelio sparnais — jie ramiai sakymas? Taip, ar ne?
šiandieną
nėra pasaulyje tai
neteisėtų vaikų; Jūs turite visus juos išlaikyti!
patsai atgimimo šulas Ku-ite svetainės, nekvieskite su sau po jais tūnojo. Kitiems
Prisimenu, kari'ą man te- kos. Ir kur gi gali pasaulyje
prakalbom!., bet kam taip bai3u huvo “ nedrįa0 Priei
►V
— Taip? — šaukė rėkiančiu balsu vyras. — Tai vi dirka:
— Bevažiuojant Basana koliotis?! Prof. Pociui ir jl 3t0ti ” Basanavičius gi ko Kryžeivių Metraštyje1 taika būti, jei Taikos Kusam amžiui esu pražuvęs žmogus? Tada aš mieliau ei
kitiems teko palikinti, kad buv0 viena3 iš Pirm'UM' k'*' skaityti šventosios Žemės nigaikštis yra paniekinamas
vičius atsiliepė:
nu ir prisigirdau Irdiše!
ris pakėlė balsą už lietuvių Komisariato į krikščionis ir nepripažįstamas?
— Panowie, zaspiewaimy! nereikia imti į širdį tų šo
Jis užsismaukė kepurę ant ausų ir išsiveržė laukan,
Tad, lietuviai, pagalvo
Jis mirė, bet laimė- atsišaukimą, kuriame sako
džių, kad tai toksai jų pa-1 teises.
.
(uždainuokime).
paskui jį ir moteris.
pratimas ir saliūnininkas vi- ^°*
šiandien jo dvasia j ma: “Atsimink, kad tu esi kite apie tai ir Šv. Kalėdų
Aš buvau beketinęs prisi siškai nieko blogo Širdy ne-, mu8 žaukia Maironl° *>- krikščionis - katalikas, o sveikinimams
— Toliau! — tarė abejingu balsu valdininkas, tvarvartokite
Basanavičius
^^kąs persiskyrimus.
* dėti, tik štai
Kalėdų
šventės
yra
Kris

vien tik katalikiškas atviru
. ...................... turi. Basanavičiui tas vis- džiais kurluo3 ■'““dame pauivede
lietuviškai:
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,
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laikytj
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.
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vienoje
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Užgimimo
paminėji

tes, kurių galite gauti viso
Taip mes turėjome galimumo stebėti dar keletą po
tėva3
du
sūneliu....
”
Rodos,
mas.
Tad
tu
privalai
Šv.
se kaalikiškų laikraščių re
relių, kol ir mūsų atėjo eilė.
.................. “..................... kaitos. Nežiūrint panašiai Pie Basanavičių, ir kuriais
Kalėdas tik kaipo Kristaus dakcijose, ir Kristaus Gimi
— Jūsų asmens įrodymai! —-tarė panelė. Mes jai kad man gerklę užėmė iš sunkaus darbo Amerikoje raginama mylėti Lietuvą:
gėdos.
?
juos padavėme, o ji ištiesė dvi blankas.
Basanavičius surinko lietuAr šviečia mums saulė, ar Gimtadienį paminėti, o ne mo šventę krikščioniškai pa
— Chlop (mužikas), — viškiems reikalams $23,709.kaipo kokią pagonišką šven minėkite!
orai aptemę,
— Čia jūs pasirašykite, kad jūs laisvai einate į mo pamislinau ir nuleidęs nosį
S. K. Lukas.
30.
Tu mūsų brangiausia pra-. tę. Gaila, kad daugybė
terystę, kad nėra jokių kliūčių, vadinas, kad jūs kaip tik tylėjau.
mūsų katalikų Kalėdų šven Red. prierašas. — “Drau
bočių šalis!
nevedę ir tarp savęs nesate giminės!
Ar Basanavičius
Parvažiavau, — rašo to buvo tikintis?
Čia prakaitu mūsų aplais tės prasmės nesupranta ir go” spaustuvė šįmet išMes turėjome pažymėti gimimo laiką ir vietą ir tt.
pasveikinimams vartoja at- j ]eido kataIikiškų Kalėdoms
liau Kudirka, — iš univer
tyta žemė,
Užpildžius blanką, panelė kreipėsi į mane klausdama:
Virutea, neturinčias nieko atviru{ių su lietuviškais ir
Vienas iš didžiausių Lie
— Kokią pavardę jūs norėtumėte turėti? Ar savo siteto vasaroti į Lietuvą. tuvos visuomeninio gyveni Čia tiek atminimų gami
ndro su alėdų šventė- angjjkkajs sveikinimų teksna širdis!
merginos pavardę, jūsų vyro, ar abiejų drauge sudėtinę? Vienas kunigas papasakojo mo reformatorių (taisyto
Ar laiminga, ar varguose, Į m18,
| tais
Atvirutės nepaprasPraktiškiausia, jūs pasilikite savo pavardę. Taip, jei man, kad išeisiąs lietuviškas jų) K. M. Krupavičius savo
laikraštis,
parodė
savo
lie

visados tu miela!
, šiandieną yra privisę dau- • tai puikios ir pigios.
dar šį mėnesį jūs atsiskirti norėtumėte, tada jūs galėtu
knygelėje “Jonas Basanavi Atminimais taip gausinga gybės visokių nekatalikiškų
tuviškai
rašytas
eilutes
ir
mėte eventuliai daug sunkumų turėti dėl maisto korte- į
Basanavičiaus laišką apie čius — Didis Tėvynės Meiir brangi kaip siela!
jr prieškatalikiškų vertelgų,
“Pradžioj randasi tikėji
lių, jei jūs paimtumėte vyro pavardę.
aną laikraštį. Perskaičiau
Mokytojas” (pusi. 14)
mo
atšalimas, iš šio abejoK. J. Prauskis kurie, bedieviškos propa— Aš visai nemanau po mėnesio išsiskirti! — pajuo laišką... smilktelėjo kas šir- rašo apie Basanavičiaus nugandos tikslais, kad paken-, nės, vėliau prieštaravimas
A kavau.
dyje. Smilktelėjo ir vėl ro- J sistatymus:
kus Katalikų Bažnyčiai ir ir pagaliau neapykanta ir
— Taip visos sako, — atsakė panelė, — bet paskui dos nieko. “Bawią się dzie— Tikyba ir tikybos rei
ln ».’>• SpeUigūt
Jos Mokslui, išleidžia bega pašaipa. Pusiau galvojimas
visos ateina čia po trijų savaičių! Geriausia būtų taip ci” (žaidžia sau vaikai), — kalai jam nebuvo svetimi ir
T'.i: tlouble-barred cross, thrown
les, neturinčių nieko bendro veda prie velnio, o pilnas
into rellef by the llghthcasc
padaryti, kaip P. . . , ten, kurie per tris mėnesius išsi pamislinau lenkiškai.
Tik savo asmens bei tautos gy
bcacon on tte
su šv. Kalėdomis, kalėdinių galvojimas veda prie Dievo”
> —
CbriatmaaSeal,
skiria, yra siunčiami medžių kirsti.
nuo tos valandos gana tan venime jai skyrė toli gražu
ai'viručių, kuriose vietoje — pasakė žymus poetas ir
i3 on3 of the
— O jūs, — kreipėsi ji į Otmarą, — kokios pavar kiai pradėjo skraidyti po ne paskutinę vietą.”
>
best knov. n
paveikslų Prakartėlės, Šven rašytojas F. IV. Weberis.
humanltarica
mano galvą mintys apie Liedės norite?
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Otmaras žiūrėjo į ją, nieko nesuprasdamas.
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S tho Inslgnia cf
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cprvoismtm**?
the local tuher— Na, jūs galite pasirinkti savo žmonos, savo, arba
atvaizduoja sniego žmogų,
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vąją pavardę! -— juokės Otmaras.
lodized Sulphur
rellef after 30
advanlagot of poriods of atrėžo.
capaules
called
days’ dosage.
delės ar tikybinių eilučių, bULPHO-KAPS
Panelei berašant į storas didžiules knygas mūsų pa skaitė ją, paskaitė ir... ap teisės Vilniaus kunigų semi We mušt, and tuberculosis auBeein takihg
often brtngvrelTODAY.
thorlties
believe
wc
can,
keop
narijoje
ir
sulenkėjusiose
pa
sikniaubęs
apsipylė
ašaro

atatinkančių
tam
šventam
rodymus, aš žiūrėjau į begalo ilgą eilę prie išsiskyrimų
tubercu’osi3 under control in
metų laikui, jie pateikia
thia country. The asaoriations
stalo. Grūdimasis buvo daug didesnis, kaip prie pane mis, pasijuto esąs lietuvis, rapijose.
are nta’.tlng every effort to do
žmonėms kokį menkniekį ir
lės, kuri tvarkė vedybas, ten matėsi merginos įvairiau Basanavičius jam buvo kaip
their part. Tbe poopb’a part at
Rusų valdžia per šimtą
thia time 13 to buy Cbrist naa
pranašas.
pagonišką dalykėlį.
sio amžiaus, tarp jų daug senelių vyrų ir moterų.
metų nebuvo davusi leidimo
S°al3 as gcnerously as possible.
ACHING-STIFF
Iš dalies yra daug kalti
maldininkams
Ne vien raštais, ne vien lietuviams
Man prisiminė kažin kada skaityta mintis: šeimoje
SORE MUSCLES
svarbiausia yra kantrybė. Dabartiniuos laikuos žmonės laiškais bei per draugijas vykti į Romą. Basanavičiui
c?
GREITUI palengvinimui —
Basanavičius visuose žadi pasisekė 1907 metais tokį
• visiški nustoję kantrybės.
*• w i
patrinkite su Mtisterolo. Iš
braukimas su šiuo “ConnterMes baigėme, dar aš girdėjau, kaip kitas prieida no lietuvišką nusistatymą. leidimą gauti. Basanavičius
Irrltant” aktualiai gelbėja Ir
gydo skaudančius musculus.
Besidarbuodamas dėl Lietu iaug pastangų darė, kad
mas tarė:
Geresniu ntgu “mnstard plasVilnius turėtų lietuvį vys
vos
jis
buvo
atvažiavęs
net
ter’’l Daromas 3-Jų stiprumų.
Jei
norite
žinoti,
kaip
bolševikai
valdė
Lietuvą
— Drauge, pereitą savaitę mes esame išsiskyrę, bet
per ištisus metus, skaitykite tik ką iš spaudos išėju
į tarpą Amerikos lietuviu kupą; pasisekė — 1919 m.
dabar vėl mes norėtume susijungti.
sią
knygą —
rinkti čia aukų. Prof. Ant susilaukė savo lietuvišku
Tai buvo jaunas vaikinas, jam į rankas buvo įsiki Focius papasakojo man vie siekimų rėmėjo arkivyBku
busi, graži mergaitė, meiliai į jį žiūrėdama.
ną, gal kiek nemalonią po J. Matulevičiaus. Ir baž
Vadinas, jūs susivaidijome, dabar vėl norite susitai smulkmeną, kurią vis dėl to nyčios jis nevengė, kartkar
/** Relines Distress Fren^
kinti . . . Jūsų dokumentai!
manau, verta suminėti, kad temis čia ieškodamas poil
Kurią parašė bolševizmo teroro ištremtasis,
K. BARAS
šio
savo
sielai.
parodžius,
kaip
didiesiems
Vienas valdininkas atidavė mūsų vedybų dokumen
Šioji knyga atskleidžia visas bolševikų paslaptis, jų
tus, kuriuos dar turėjo pasirašyti pora tarnautojų iš bi lietuviams jokios kliūtys ne — O kai tauta džiaugias
kuo,
ar
liūdi
ko
savo
bažny
valdymo metodus ir nepaprastus žiaurumus.
buvo
sunkios
nugalėti
dir

bliotekos.
bant dėl savosios tautos: čioje, Basanavičius pirmas
“BOLŠEVIZMO SIAUBAS LIETUVOJE”
Koris Padaro
Mes ėjome namo. Saulė dar gražiau švietė, kaip pir kartą Basanavičius atvyko ten, — taip rašė Vaižgantas
Jus Pavargusias
Turi 64-ius puslapius..................Kainuoja tik 35c
Ir Silpnas I
ma, nė lašas nuo stogo nevarvėjo, ir milžiniškos ledo į Čikagą ir sustojo klebo Tumas (žiūr. jo raštų IV
AtmtaI tOkstan50 ekzemploriai kainuoja tik.................... CIO RA
žvakės žibėjo prie stogų. Garsiai čirškė žvirbliai Mes nijoje. Ii čia nukeliavo į t., p. 194). Basanavičius mo
člų moterių ku
rios kenčia galvėl ėjome taip pat tylėdami, vienas prie antro arti susi kokią tai miesto pakrašty kėjo pagerbti visų įsitikini
vaskatidj. nugar100 ekzempliorių kainuoja tik .
$20.00
skaudj; kurios Jaučias, nuglaudę. Laikas nuo laiko pasižiūrėdami į akis.
allpnėjusloa, nesmagios fr t.t.
je esančią saliukę laikyti mus, su Lietuvos katalikais
IS prtešssties mėnesinės Il
Knygą išleido A. L. R. K. Federacija; šios knygos gautas
gos. surado tikrų palengvi
paskaitos. Vėluotis nenorėjo, niekad nesierzindavo ir, kaip
nimų vartodamos l.yilla F,.
pelnas skiriamas lietuviams tremtiniams.
*
Vasario 7 d. atvyko kiek per anksti ir toliau rašo Krupavičius, ki
Pinkliam'* Vegetable Com.
pound.
Knygos
užsakinius
siųskite
į:
•
šiandien įvyko mūsų jungtuvės bažnyčioje. Tokią salė dar buvo uždaryta. Rei- tų už tai nepagirdavo. Be
(tegullarial vartojant Pink
liam'* Oomprmnd palengvi
siruošdamas
kelionėn
į
am
iškilmingą dieną mažino džiaugsmą visos šventės tėvo ; kėjo eiti į tą salę per sallūna skausmus, sustiprina svei
"Draugas", 2334 So. Oakley Avenue
katų. Vertas Pamėgintum.
nebuvimas, nuo kurio jau seniai mes neturime jokių žinių. • ną. Prof. Pocius užėjo pas šinatvę Basanavičius atliko
CHICAGO, ILLINOIS
lUnji daugiau.T
|saliūniainkua paprašyti, kad, išpažintį, priėmė paskutinių

*j >

Vienos Ruses Dienoraštis

savo draugus,
mus?

ARTHRITIS
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Kaip Bolševikai Valdė Lietuvą ?

"Bolševizmo Siaubas Lietuvoje"

^FEMALE
VVEAKNESS

DRAUGAS

DIDYSIS SPAUDOS VAIDMUO

Pirmadienis, lapkr. 24, 1941

ANGLIAKASIŲ STREIKE 10 NUŠAUTA

>

TURTAS VIRS .. $6,500.000

Spauda žm-onių gyvenime- yra dideliai svarbus daly
turi neapsakomos reikšmės. kas savo spauda susirūpin
APART APSAUGOS, TURIME
tfr ra AHA
Katalikiška spauda katali ti, kad ji Lietuvoje daugiau
ATSARGOS FONDĄ VIRS..................
kiškame pasaulyje yra būti sia paplistų. Įsakau spau
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
JONAS DAUGIRDAS
nas reikalas, nes dorinis dos platinimo darbą varyti
Gyveno 715 W. 2lst Pluce
MES MOKAME
ANT PADETV PINIGŲ
žmogaus gyvenimas be kat. Į per pamokslus, kalėdojant,
Mirė Lapkr. 22, 1941, 11:40
Valandos: Kasdien — 9 vai. Iki 4 vai. p. p.
vai. sulaukęH pusės amž.
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
spaudos neilgai tvers. Gy rengiant paskaitas ir visais
Gimė Lietuvoje.
Šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.
Paliko dideliame nullfldlme
venimo praktika rodo: ko-' prieinamais būdais. Katali
dukterį Stasę, tėvus, brolius:
Jurgį, Juozapą, Kazimierą, Ta
kia spauda tokie ir žmonės. kiškus laikraščius platinti
mošių Ir Kdvurdą, seseris: Oną, Marijoną, Eleną Ir Ago
Pats prancūzų
ministras yra kiekvieno pareiga, ku
tą, švogerus ir brolienę Ir
daug kitų giminių, draugų ir
Combs pasakė, kad dėl “So riam rūpi, kad mūsų bran
pažįstamų.
LOAN ASSOCIATION ofOucaj.
cialdemokrato”
laikraščio gi tėvynė Lietuva, palikda
Kūnas pašarvotas Simon M.
Skudas koplyčioje, 718 W. 18
JUSTIN MACKIEWICH, Prca.
du trečdaliu prancūzų kata ma katalikiška, nuolat ženg
St. Tel. MONroe 3377.
Iaiidotuvės Jvyks Trečiadie
tų pirmyn doros ir gerovės
likų atskilo nuo tikėjimo.
4192 Archer Avenue
nį, Lapkr. 26, iš koplyčios 8:30
vai.
ryto bus atlydėtas 1 Die
VIRginia 7/4/
Spaudą galima padalinti j keliais. Mes negalime ramiai
vo Apvaizdos parap. bažnyčią,
kurioje
jvyks
gedulingos
pa

tris grupes: bedievišką, be žiūrėti į spaudą, ypač į laik
maldos už velionio sielą. Po
Alfred Gibbs, pašautas negras angliakasis, paimamas
pamaldų bus nulydėtus J Sv.
raščius, jei spaudos pagal
spalvę ir katalikišką.
Kazimiero kapines.
iš kovos vietos ties Frick kompanijos Edenborn ka
Bedieviškoji spauda neap ba bažnyčios priešai pasėja
Nuoširdžiai kviečiame visus
sykla, arti Brownsville, Pa. Jisai buvo susikovęs su
gimines, draugus ir pažįsta
UIT, UD. LAIDOTUVIŲ DZBIROBIAI
daug
pikto,
tai
mes
tos
pa

kenčia tikėjimo, neigia Die
mus dalyvauti laidotuvėse.
piketininkais.
Nullfldę Duktė, TV-val. Bro
vo ir sielos buvimą, visus čios priemonės privalome
KELNER - PRUZIN
liai, Seserys, švogi-riai, Brolie
griebtis
evangelijai
skleisti.
e«rtoulM
Patanunteu — Mot.ris patamanj*
nė
ir
Giminės.
prakilnius darbus niekina. į
Iuridotuvųj Direktorius 8. M.
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
gilaus mokslo ir aukštos do- Į Profesorius Šalkauskis, kal
Skudas. Tel. MONroe 3377.
ros žmones nuolatos šmei- j bėdamas abelnai apie spau
žia. Tokia spauda pasauliui dą pasakė: Spauda barsto
gyvybės ir mirties sėklas, j
yra pražūtinga.
Bespalvė spauda yra ly Profesorius Eretas sako:
"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save
giai nepageidaujama, kaip Spauda yra visos tautos mo
ir bedieviškoji, nes ji tiesą kykla. Mokykla auklėja, mo
maišo su melu.
Bespalvė ko tik jaunimą, spauda mo
spauda daugiau žmonių su- Į ko visą tautą. Kur kokia
MENISKAS DARBAS
spauda
įsigali,
ten
tokie
ir
klaidina, negu bedieviškoji, I
ŽEMOS KAINOS
nes savo neva bepartyvišku- žmonės esti. Spauda tai min
TEISINGAS PATARNAVIMAS
mu lengviau prieina prie čių ir idejųi patrankos. Kaip
žmonių. Tokio pobūdžio laik šaudomi ginklai svaido šū
raščiai labiau mėgiami,- ne vius į priešo eiles, taip spau
- N - Jtf •
gu grynai katalikiški. To da svaido mintis į pasaulį
("Draugas" Acme telephotol
kią spaudą žmonės beskai ir uždega jomis atskirus
527 N. Western Avė. Tel. See. 6103
Angliakasiai Albert Fauvie (kairėje) ir John Stežmones
ir
visuomenę.
Jei
vi

tydami, užnuodija savo sie
los prakilnius siekius ir tam suomenėje bus įdiegtos rau panik, kurie pašauti su astuoniais kitais angliakasiais
pa atvirais bedieviais. Seno donos bolševikų ir bedievių įvykusioje kovoje ties Edenborn kasykla, arti BrownsWive», mothers, sisters— they're often
ville, Pa.
vėje graikų išminčius Ezo idėjos, ji plis; jei joje bus
forced to point the way to haii
pas paklaustas, kas pasau įgyvendintos Kristaus moks
health to their men folkl For women
PASKUTINIS
dienraštis “Draugas” susi
lyje yra gražiausia? — at lo mintys, ji bus galinga
know that a healthy head produees
lauktų keli.ariop.ai daugiau
handsome hairl And that's why
PAGERBIMAS
sakė, liežuvis, o kas blogiau kaip Kristaus Bažnyčia ant
skaitytojų,
negu
šiandien
women
everywhere
are
pointing
to
sia? — taip pat atsakė lie Petro uolos. Gyvenimo isto
kad turi. Jei kada nors su
Fom-ol, the remarkable foaming oiJ
žuvis, nes liežuviu pašau? rija aiškiai rodo gerų raštų
jhampoo which first nourishes the
& '«
silauksime tos dienos, kada
Do vou feel older than vou are or suffer
galima pataisyti ir sugadin vaisius. Žinome kas buvo j
from Getting Up Nlgtr.... Backache. Nervousicalp,
then
takes
the
dūli,
parched
ntsa. Leg Pains, DIzzilub*. 8woileu Aukles
matysime kiekvieno katali
Rheumatic Palus. Burtunį. seanty or freti. Kad tas išminčius gyven Augustinas jaunose dienose
hair and brings it back to glov/ing
uent paseages? If so, į'.uiember that your
ko
name
katalikišką
laik

S
.idneys are vital to your health and that
ir
kas
Ignacas
Loyola.
Juoheolth. Fom-ol is so economical; a
tų mūsų laikais j abudu klau
tnese symptnma may be due to non-organlc
and non-svstcmlc Kidr.ey and Bladder trouraštį, tuomet ramiai sau bles
-in euch cases CYSTEX (a phvslclaiUs
little
goes a long way. Ask your
dviem
tikėjimas
ir
bažnyčia
simus atsakytų vieton lie
presrriptionl usuallT flves promp* and “ovgalėsime pasakyti: savo pa ous
relief by hclpin, the Ktdnevs flush out
druggist
for the regular 50c size
wastes You
r have
polsonous exęgss actds and svastes*
visai nerūpėjo. Juodu ieško
žuvio — spauda.
* ?’v..2.8aLn.ard r‘°v"s«
i°se\S
reigas
sąžiningai
atlikau,
Or,
write
for a generous trial bot
trytng t ystev. An lron-clud cuarantea
around each package assur_>s a reŠiandien pasaulį valdo 3 jo žemiškų smaguriavimų ir Į niekas nieko man negali pri jzraoped
tle, enclosing 10c to cover packing
fund of your money on return of empty
package unless fully satlsfled Don’t take
v.
c. O on eaiij
didžiausios jėgos: politika, pasaulio garbės. Kuomet mesti.
chances
any rytum
Kldney medlclne that is
and postage.
not_ guaranteed. Don’t delay. Get cjitef
K. J. Paškauskas not
pradėjo
skaityti
gerus
raš
(Siss-tezt
from
your
kapitalas ir spauda, ši pas
druggist today. Only
The guarantee
JOHN F. EUDEIKIS
Žemiu ei.it n,,,,, 3Se.
taroji jėga turi didžiausios tus, tapo garsiais pasaulio
proteets you.
| More th«n * ahjmpoo
—e
reikšmės pasaulio gyvenime, t žmonėmis ir dideliais šven
taisiais.
Šventi Tėvai labai aukš- Į
KAIRO, lapkričio 23 d. —
Mes lietuviai išeivijoj tu
tai įvertina katalikišką spau
AMBULANCE Dieną Ir Naktį
Vakar anglų torpedinis or
thanks
dą. Popiežius Pijus IX sako: j rime nemaža atkritusių žmo
AND
laivis taikliai apmėtė bom
FOR .
kiekvieno kataliko yra šven nių nuo tikėjimo. Jie iš Lie bomis italų kruzerį viduri
telung ME
abou. 1
^TELllNG
kiC ABOUT
ta priedermė remti katali tuvos atvažiavo būdami ka nėj Viduržemio jūroj.
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
SU
'SS'P
kišką spaudą ir ją kuo pla talikais, šiandien jie yra be j
Tel. YARDS 1741-1742
ANKARA, lapkričio 23 d.
čiausia paskleisti tarp žmo tikėjimo, Bažnyčia jiems ne
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
LOV^S
IT—
Užsienio
diplomatai
pa

Tel. LAFayette 0727
nių. Leonas XIII rašo: ge rūpi. Atkritimo priežastis yreiškė,
jog
anglams
pradė

ras katalikiškas laikraštis ra bedieviškoji spauda. Ma
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytai*
jus ofensyvą Afrikoje, esan
iš Stoties WHIP (1520), su P. šaltlmleru.
ža
vilties
juos
grąžinti
prie
yra nuolatinė misija. Pijus
SKAITYKITE “DRAUGĄ’
ti neutrali Turkija palinkusi
X pareiškė: veltui statysite, tikėjimo.
Anglijos pusėn.
bažnyčias, mokyklas, veltui
Visi labiau turime susirū
remsite misijas ir darysite pinti tais žmonėmis, kurie
TOKIJO, lapkričio 23 d.
visokių geni darbų, visos jū dar eina į bažnyčią ir atlie — Imperatoriaus įsakymu
| KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
sų pastangos nueis niekais, ka šiaip taip katalikiškas visi japonijos vaikai n jo 14
VISOSE MIESTO DALYSE
DIEN4 IR NAKTĮ
jei nemokėsite naudotis ap pareigas, bet neskaito kata metų amžaus turi būti su
privehstinam
sigynimo ir puolimo ginklu, likiškų laikraščių. Be Laik registruoti
darbui, kuris prasidės gruo
kuriuo yra tikra katalikiš raščių gi nebeapseina nė vie džio 1 dieną.
ka spauda. Vyskupas Ket- nas žmogus. Tokie katalikai
•-v
, leris sako: nevertas katali-J beskaitydami kitokių pažiū
Kas juokias iš kitų nelai
ko vardo tas, kas galėdamas•' rų laikraščius, praras aukš mės, tenelaukia pagalbos sa
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
neremia katalikiškos spau tos idėjos siekius, atšals ti vo nelaimėje.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
*
dos. Venecijos patriarkas kėjime ir žus Katalikų Baž
Jei nori pasitarnauti sa
paskyrė vieną kunigą savo nyčiai. Nors mes šiandien
P. J. RIDIKAS
Skyrius: 710 W. 18th 8t.
vo tėvynei ir apsaugoti žmo
8354
South
Halsted
Street
Visi
Telefonai: YARds 1419
diecezijoje visose bažnyčiose ir džiaugiamės katalikiškos
nes nuo bedieviškos vergi
sakyti pamokslus vien tik spaudos jubiliejumi, bet per
I. J. ZOLP
ANTANAS M. PHILLIPS
jos, pats skaityk dienraštį
apie katalikišką spaudą ir daug. begalime didžiuotis,
ūse MUSTEROLE for
1646 West 46th Street
8807 Lituanica Avenue
'‘Draugą” ir kitus ragini
dažinojęs, kad kat. laikraš nes daug iš mūsų vadų ne
Tel. YARda 0781-0782
Tel. YARda 4908
skaityti.
tis nebepajėgia išsilaikyti atlikome sąžiningai dėl ka
pasakė: aš aukosiu viską, 1 talikiškos spaudos savo už
Mother-dve Your CHILD .
J. LIULEVIČIUS
S. P. MAŽEIKA
This Šame Exp«rt Care!
Here’s the New Amazing
jei reikės ir vyskupo žiedą duoties.
4848 S. California Avė.
8319 Lituanica Avenue
At the flrat sign of the Dionne Quin“±?.CRtCh ‘n *ck0,d-the‘r ch«‘T and
ir kryžių nuo krūtinės.
Tel.
LAFayette
3572
Tel. YARda 1138-1139
COUGH
MIXTURE
Me3, katalikų visuomenės
IUbbed with Children’a
Afi/d Musterole — a product made to
Štai, ką kalba Lietuvos vadai, labiau turime susiinPr°mptly reįieve the DISTRESS of
From Canada
chiidren s colds and resulting coughs.
ANTHONY B. PETKUS
LACHAWICZ IR SUN AI
Druggists
Report
Big
Demand
vyskupai ir pasauliečiai a- teresuoti katalikiška spau
hrJthnf ™U have.
had the
Bucklev’s CANADIOL Mivtura it different—
1410 South 49th Court
2314 West 23rd Place
best of care, so mother—you may be
more effective—faster in oction than onything
ayured of using just about the BEST
pie spaudą: Kauno metro da. daugiau kooperuoti su you've
Tel.
CICERO
2109
ever used. Get a bottle today. Take a
Tel. CANal 2515
ftoRF fh.n6 . n yJ'!u u,° Musterole.
couple of doses, Instantly you feel its powerful
politas arkivyskupas Skvi kat. spaudos leidėjais dau effective
MUKb than an ordinary "salve”__
6812 So. VVestern Avenue
oction spreod thru throot, head and
42-44
East 108th Street
jvnrming, soothing Musterole helps
bronchial tubes. Tickling—coughing ceoses—
break
up
local
congestion
ai
.»
£..5
Tel.
GROvehiH
0142
phlegm
is
loosened
and
raised
—
clogged
bronTel.
PULlman 1270
reckas savo ganytojiškame giau ją remti ir ieškoti prie chial tubes open up, air possages cleared.
ln Regular and
those preferring , „tronger produ£
laiške rašo: šią dieną mums monių, kad vienintelis kat. All druggists. Satisfaction or money refunded.
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PAMINKLAI

Venefian Monument Co.

Gelfing Up NioMs

Cystex

Naujausios Žinios

FOM-OL

„

LaiMii Direktorius

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

QUINTUPLETS
CHESTCOLDS

I

DRAUGAS

Jinatdieni., lapkr. 24, 1941

Bridgeporto TT. Marijonų Bendradarbiai
ruošia parapijos vakarienę

KAI TRAUKINYS SUSIDAUŽ® SU SUNKVEŽIMIU
<j

misijos. Jis yra vienas di phone Calumet 7358, linkiu
rektorių Chicago Park. Ras geros kloties.
tinė 6825 S. Western Avė.
Oras, saulė, maistas stip
Teisėjas John T. Zūris — rina kūną; sveikos mintys,
garbės pirmininkas šios or kilnūs jausmai, dorybių vyk
ganizacijos, visiems gerai dymas stiprina sielą.
žinomas Chicago miesto tei- į Rožė turi erškėčius, dei
sėjas. Jo šešių metų tarny-1 mantas — kliūtis. Geriau
ba baigsis 1942 metuose su sias žmogus taipgi turi silp
labai puikiu rekordu. Reikia nybes.
rūpintis kad vėl būtų išrink-1
Nešvariems viskas atrodo
tas.
nešvaru.

parapijinėje mokykloje. KU
taširdingas tai nutarimas ir
dar prietelingesnis yra jų
nutarimas paremti seseles
mokytojas. Parengimėlis į
vyksta gruodžio 18 d. para
pijos salėje.
Sau ir dirba
Bet parapijos vakarienė,
kuri įvyksta gruodžio 7 d.,
Iki ateinančio ketvirtadie
ir parengimėlis seselių KaViltis ir meilė — du svar
zimieriečių naudai, gruodžio
nio, vardu Lithuanian Cham biausi veiksniai, kurie pa
ber of Commeree of Illinois, daro žmogui gyvenimą no
Šis veiklusis TT. Marijo 18 d., bus tik įsimankstinimas
ruošiamai
prieš
Tėvų
nų Bendradarbių skyrius ne
adresu 3241 S. Halsted St., ringu.
Marijonų
Bendradarbių
sei

tik veikia Tėvų Marijonų la
(“Draugaa" Acme telephoto)
bui, bet ir savo veikloj apl mą vajaus vakarienei, kuri
CLASSIFIED
Arti Dalias, Tex., Burlington traukinys Texas Zephyr sankryže susidaužė su sunk
ama kitus labdarybės bei vi įvyksta sausio 8 d. 1942 m. vežimiu,
prikrautu plieninių balkių. Žuvo traukinio inžinierius ir sunkvežimio vairuo
NAMAI — FARMOS
suomenės darbus.
Apart,šv- Jurgio parapijos salėje
tojas ir 16 asmenų sužeista.
“
DRAUGO
”
Kas ką turit mainyti arba norite pi
Skyriaus
ligoniai
ruošiant parapijos vakarie
giai pirkti, greitai parduoti, naują
DARBŲ SKYRIUS
namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
nę skyrius taipgi turi nuta TT. Marijonų Bendradar
kitės pas C. P. Suromskis C<>ni|»iiy.
Lietuva
ir
kitų
tautų
Pre

Taipgi turime didelj pasirinkimą
ręs suruošti parengimėlį se bių apskritis daro ypatingas Lithuanian Chamber of Commeree of Illinois
nesnių namų, ant lengvų išmokėkybos Butais. Jis yra val REIKALINGI DARBININKAI Jimų:
selėms Kazimierietėms, ku pastangas ypatingesniu bū
13 cottagiai nuo $2,500 lr aukšč.
stybės registruotas audito HELP \YANTED — MOTERYS
18 bungalų nuo $4,700 ir aukšč.
rios mokytojauja šv. Jurgio du prižiūrėti savo narius li (Lietuvių Prekybos Butas)
12 2-fletų nuo $6,500 ir aukšč.
rius, ruošia metinius rapor
CLERICAL DARBININKAI
gonius. Kiekvienas skyrius
9 3-fletų nuo $9,500 ir aukšč.
DIRBTI NAKTIMIS
tus
korporacijoms
ir
ben‘
16 4-fletų nuo $13,500 ir aukšč.
rūpinasi savo ligoniais pa
(Viršminėtos organizacijos vardu J. P. Va rkai a,
8 8-fletų nuo $16,500 ir aukšč.
7 10-fletų nuo $22,500 ir aukšč.
skirdamas ligonių lankyto
vicepirmininkas ir sekretorius, daro prieštaras kiek drovėms ir prirengia income VALANDOS: IIP. M. iki 7:30 A. M. Taipgi
turime visokių bizniavų na
Jokio
patyrimo nereikalaujama.
jus. Bridgeporte šiuo laiku
visokio didumo su visokiais biz
vieną ketvirtadienį 7:45 P. M. per radio stotį 1YHIC taksus. Raštinė 3241 S. Hal Baigusieji aukštesnes mokyklas yra mų,
niais. Kam reikalinga gerų farmų,
pageidaujami.
sted St.
sunkiai serga šios veiklios
mažų arba didelių, galima pirkti
1450 K. C.)
arba mainyti.
Su visais reikalais
AMŽIAUS NITO 17 IKI 30.
Al.
Kumskis
—
pirminin

Vėliausios radios, jau 1942 me
skyriaus narės: Teklė Šimai
kreipkitės prie; —
priimamos visą dieną iki CHARLES P. SUROMSKIS & COt,
tų modelio yra daug patobu
James ir Alex Petrauskų, kas Atletikos ir Sporto ko Aplikacijos
tienė ir Ona Aleliūnienė. KALBA XVII
7-tos vai. popiet šiandien, pirmad.
6021 So. Westem Avenue,
lintos. Jos pagauna ir mažas
Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. 1111
Bridgeporte. Yra kelios lie
Šios narės jau ilgokai ser Labas vakaras!
SPIEGEL, INC.
įtotis.
Radio ir Phonograph
1040 W. 35TH ST.
kombinacijos automatiškai pa
ga, bet jų sunkias ligos va Praeitose kalbose aš išaiš tuviškos siuvėjų įmonės, bet
PAIEšKAU SAVO BROMO. Vincen
keičia plokšteles; per dešimt
to Kudirko, kurį per daugelį metų
jos
gamina
drabužius
ne
lie

landas
palengvina
lankyto

jau nemačiau. Jis dabar yra apie 4 8
metų nereikia keisti adatos, ku
Jūsų Gražus
kinau, kad šeimos visų Chi
HELP WANTED
metų senumo ir yra kilęs iš Suval
ri yra padaryta iš brangiojo sajų apsilankymai. Šias nares cago lietuvių iš metinių į- tuvių krautuvėms.
AD — DEPT
kų.
Mariampoičs apskr..
Veiverių
firo ir niekada negadina plokš
127 No. Dearborn St.
pašto, Skriaudžių parapijos ir kai
Iš
minėtų
skaičių
paty

Apsirėdymas
lanko
ir
kitų
skyrių
nariai
Tel.
Randolpb
.468
—
0480
mo. Atvyko j Ameriką pas mane j
telių (rekordų).
plaukų $1,800.00 išleidžia:
Sheboygan, Wis. apie 1910 metais.
rėte,
kad
lietuviams
vyriš

ir
bendradarbiai.
Paskutinias žinutes kas link jo gir
25 nuoš. nuomoms, arba
Dėmesį atkreipkite į mažą,
-M
ūsų
Specialybė
dėjau daug metų atgal ir sužinojau,
kų o ypač moteriškų dra
Pasisekimo
* užlaikymui namo;
nešiojamą radio, A.C. ir D.C.
kad jis buvo iškeliavęs dirbti į rumodelius, kurių yra elektra va
dies (iron ore) kasyklas kur ten žie
bužių prekyboje yra didelė
Reikia tik ypatingu būdu 35 nuoš. maistui.
miuose. Jai kas žino ką nors apie jį,
romų ir baterijinių. Jos pato
LMix Lemon Juice malonėkite
pranešti man po sekan
palinkėti šiam veikliam sky Gi šį vakarą kalbėsime a- proga.
gios keliaujant. Jų kaina tiktai:
čiu adresu;
4
riui, kad jis ir toliau vary pie išlaidas pirkimui drabu
_
AT HOME
Mes, lietuviai Chicagoje,
2334 S. Oakley Avc., Chicago, III,
'\
KAZIMIERAS KUDIRKA
$19.50
tų savo kilnius užsimojimus. žių ir skalbinių, kuriems iš vyriškiems ir moteriškiems
TO RELIEVE
PAIEŠKOMI AGENT.U
Suruošti net tris didelius leidžiama 20 nuoš. įplaukų drabužiams išleidžiam $5,Pas Budriką jūs galite išsi
Reikalinga — gerą, teisingų vyrų,
RHEUMATIC
PAINS
parengimus dviejų mėnesių arba $30.00 į mėnesį, $360 670,000.00 į metus.
agentaviine,
laikračių
pacdavinųjirinkti tokį radio, kokį jūs nori
Money Back—If This Recipe Fails
me įvairiose kolonijose. Saukite —
AAVIAUSIAS
PASIRINKIMAM
te ir dar gausite didelę nuolai
laikotarpyje, reikalaus “ne į metus. Visi lietuviai Chi
Lietuviškos krautuvės, k u
CANal 6010 numatyti pasikalbėjimo
KURMELIŲ
dą už jūsų seną radio.
laiką.
BLIU8KKLIŲ
vieno prakaito lašelio”.. Bet cagoje išleidžia 9 milijonus riose parduodama mastais
PIRATINIŲ
Pamatykite pas BUDRIKĄ
PARDAVIMUI VISI BUCERNCS IR
KOJINIŲ
užsimojimų kilnumas visus dolerių pirkimui drabužiu lininės, bovelniniės ir silki
KEPYKLOS RAKANDAI
visus naujausius radio modelius.
POOKET’BOOKŲ
Naujas šaldytuvas, sverttyk!ės, duo
narius skatina pravesti gra — apatinių ir viršutinių, — nės prekės, arba taip vadi
KORSETŲ
nos niinkymo mašina ir t. t. Prie
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ
žastis pardavimo — įėjome į naują
žius nutarimus.
V. VILEIŠIENĖ, SAV.
Rap’' lygiai kaip ir staltiesių, ant namas “yard goods” — vi
biznį. Kreipkitės po sekančiu adre
V
su: 056 M EST 351H STREET.
sai
neturime.
Lietuviai
Chiklodžių, rankšluosčių ir ki(Ant antro aukšto iš užpakalio).
GLAMOUR
tų
lininių,
bovelninių
ir
vii-1
eigoje
išperka
už
$3,000,
Ateitininkų draugovės
000.00 šios rūšies prekių per
FROCK SHOP
nonių daiktų.
TMf
metus,
šios
rūšies
krautuve
6922 W. Roosevelt Rd.
Šis skaičius, sulig vedamų
artistų grupė
i
TeL AUSTIN 1175
Rodio-Pkon’F3?**
reikalauja
didelio
kapitale,
rekordų
tūlų
šeimų,
galima
WHOLESALE
Dar
jaunutė Chicagos
ir
greitos
apyvartos.
paskirstyti
sekamai
:
Ateitininkų Draugovė turi
ComMnrt’®"
J. J. Hertmanavičiaus ap
FURNITURE
būrelį scenos mėgėjų, kurie Pirkimui drabužių mote
tomo
AR LAIKAS NAMUS
ėmė populiarizuoti lietuvių rims ir merginoms šeimoje skaičiavimu, Chicagoje turi
BROKER
me 14 siuvėjų, kurie dau
išleidžiama
$137.00
į
metus.
PATAISYTIT
| liaudies dainas, tautinius
giausia užsiima taisymu, va
MINING ROOM SETO — PAR
Kreipkitės prie
šokius ir tautinius kostiu Visi lietuviai Chicago vien
LOR SET8 — BEDROOM SETS
lymu
ir
prosimu
pasiūtų
vy

- RŪGS — RADIOS — RE
mus.
Naujausias ir įdo pirkimui moteriškų drabu
■’RJGEKATOKS — W ASHERS —
Charles
Yushas
riškų
ir
moteriškų
drabu

MANGKLS — STOVĖS.
miausias dalykas Chicagoje žių išleidžia į metus $3,420,AN battoually Advertlaed lietus
Lietuvis
Kontraktorius
žių.
tai tautinių šokių perkėli 000.00.
Ir Karpenterys
Šiais amatninkais tūlos
mas scenon. Stilizuoti ir Pirkimui vyriškų drabu
lietuviais apgyventos kolo
natūralūs lietuvių liaudies žių šeima išleidžia $90.00 į
metus. Visi Chicago lietu nijos pakankamai aprūpin
kaip kalvelis, kubilas, zuike
viai pirkimui vyriškų dra tos. Labai pagirtina, kad lie
lis, voveraitė, suktinis ir ki
FACTORY REPRESENTATIVE
bužių išleidžia $2,250,000.00 tuviai savo amatninkus re
ti, šokiai, šokami scenoje
mia,
jiems sumokėdami
į metus.
6343 So. Western Avenr
yra įdomu ir gražu. Juk
Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, BĮ
$330,000.00 į metus.
valdžios
darbų
—
dabar
užsiimi
Išrėdymui
ir
palaikymui
tai grynas visos lietuvių
Telefonas REPUBLIC 6051
Mūsų nariai
visokiais
namų
darbais
tvarkos
ir
švaros
namuose,
tautos menas.
OtF''
Tarpe narių Lithuanian
Turi 43 metų patyrimo
kaip
tai:
firankų,
k
arpe
tų,
Ateitininkų
Draugovė
su
$114.95
Chamber of Commeree of
2223 West 23rd Place
savo tautinių Šokių progra- staltiesių, rankšluosčių antmea turjme
Tm .
Tel. Canal 6014
PASKOLOS — namams statyti, remontuoti ar
ma jau pasirodė dviejose klodžių ir kitų vilnonių, bo nę krautuvę vyriškų drabu
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
Chicagos lietuvių kolonijo velninių ir šilkinių daiktų žių — Bridgeport Clothing
VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
se : Brighton Parke ir Brid- viena šeima išleidžia $120.00 Company, kurią veda James
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI
į
metus,
o
visi
Chicago
lie

W(ll K 5TUI1IO
geporta. Jeigu rastų prita
Petrauskas ir jo sūnus Alex
1945 VVfsI □5’*’ Street
rimo ir paramos, galėtų nu tuviai išleidžia 3 milijonus adresu 3310 S. Halsted St.
/^r.» ZC- Z/ /s/
Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!I
vykti ir į kitas lietuvių ko dolerių.
J. F. Budrik — kurio ra MDUERN
lonijas.
O tas būtų nau Už darbą — pataisymo ir
B,nd Fortigri recept'O"TAI IDYI/ITC
Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpesdio
valanda mūsų organiza <»\1ilETF
dinga mūsų išeivijos tauti valymo — drabužių, vyrų ir
AD'. INCPD PHOTOGRAPHY
I
T
1x1
I
EZ
tingai globojami ir ligi $5,000 ap
I iA LST
S>|« I t I’Mlf K.n
nės sąmonės stiprinimui ir moterų, taipgi firankų, kar- cija dabar naudojasi. Tun PHONR
drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
Mokame
I.AFAYETTF JM.Y
krautuves
laikrodžių,
rakan

palaikymui.
Ask. petų viena šeima išleidžia
$H%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
dų, radijų ir auksinių daik
$13.00, o visi Chicago lietu
MŪSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
tų adresu 3409 S. Halsted
viai $330,000.00 į metus. TėLiaten to
Advokatai pagerbs
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenunkriaudžlant Nei
mijot, kad už moteriškus St. ir 3241 S. Halsted St.
Vieno KUJentol
Jo name randasi raštinė, šios
(Incorporated/
drabužius
išleidžiama
dau

PALANDECH
’
S
teisėjus
organizacijos.
Keistute Savings and Loan Association yra šymiauala, seniau
giau,
negu
ui
vyriškus,
o
3409-11 S. Halsled St.
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė {staiga.
RADIO
BROADCAST
Illinois State Bar Assoch Chicagoje, kiek man žino
Michael J. Kiras — gerai
Featuring a Program of
•r 3241 S. Halsted St. ation (Advokatų organiza ma, turim tik vieną lietu žinomas lietuvis biznierius YUGOSLAVFOLK MUSIC
KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.
ei ja) šio lapkričio 28 dieną višką moteriškų drabužių Jis parduoda real estate ad
Tel. \ ARde 3088
Tel. CALumet 4118
iškilmingomis vaišėmis Pal krautuvę. Vyriškų drabužių resu 3251 S. Halsted St.
Every Saturday, 1 to 2 P. M.
3236 So. Halsted St.
Chicago, III.
J. P. Vark a t a — jūsų STATION WH1P
-.r mer House pagerbs valsty turime irgi tik vieną lietu
"•
» wcr£kį’S‘ 'SVui“ bės vyriausiojo teismo tei višką krautuvę — tai Lie anounceris yra pirmininkas 1120 UtoeyelM (Tsę ef tha DUI)
Josi M. Mozeris, Sec’y.
Bridgeport. — Sužinota,
t-iad įvykstanti S v. Jurgio
parapijos vakarienė gruo
džio 7 d., ruošiama toj parapijoj veikiančiųjų Tėvų
Marijonų bendradarbių. Vei
klusis skyrius, Antaninai
Vaišvilienei
vadovaujant,
sunkiai dirba, kad ši para"^pijos vakarienė būtų kuo
sėkmingiausiai priruošta.
Veikia ir kitoms

1942 Metu Radios

Oooa news travela lašt—many oi the thouaands of folks who now take lemon Juice
for rheumatic pain—have found that by
addlną tvo tablespoonfula of Allenru to one
tableepoonful of Lemon Juice in a glass of
water, they get faater relief for the aches
and paku cauaed by rheumatlsm. lumbago.
It’s no surprise either, for Allenru la a
forr
aches and paini In fact—lf lt does not help
—your money back. What could be falrer?
Oet Allenru today at any live drugglst. Only
M cents—Do it Now,

0F
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JOS F. BUDRIK

sėjus.

tuviu Prekybos Buto nario komisijos santykiavimo

su
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-r,-
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Šiandien prasideda
Misijos Dievo
Apvaizdos parapijoj

Marijonu bendradarbiai Padėka
Šv. Barboros
Gražiai darbuojasi

Pirmadienis, lapkr. 24,

1941
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CHICAGOJ DAUG KRAUTUVIŲ
NAMŲ YRA APTURĖJUSIŲ

REZERVUOKITE

draugijos va
Sausio 18, 1942
karienė lapkr. 9 d. pasisekė.
Marąuette Park. — Mari Vitos narės, ypač rengimo Chicagoj yra per maža sirado mažesnis didesnių
DIENRAŠČIO
jonų Bendradarbių 5 sky komisija džiaugiasi sulau apartamentų (gyvenamųjų krautuvių skaičius ir mažo
šiandien, lapkr. 24 d. va riaus susirinkime praeitą kus tiek daug svečių. Kai
butų). Retai kur pasitaiko sios krautuvės stovi tuš "DRAUGO"
kare 7:30 vai., prasideda vie sekmadienį, pareikšta užuo kuriems pritrūko net vietos
rasti languose iškabintus čios.
nos savaitės misijos Dievo jauta mūsų dirbančiai pirm. prie stalų. Už tai atsiprašo
X “Vyties,” Lietuvos Vy
Kiti pareiškia, kad tas
išnuomavimo
pranešimus.
Apvaizdos parapijoje. Misi A. Pukelienei, kuri dar vis me.
čių organizacijos organo,
Bet aptuštėjusių krautuvių tik iš dalies tiesa. Sake,
jos tęsis visą savaitę ir negaluoja ir susirinkimuose
Dėkojame svečiams, kurių patalpų yra daugybė. Ypač šiandie daug krautuvių vi
lapkričio mėnesio numeris
baigsis kitą sekmadienį, 30 nedalyvauja. Savo pagelbi- tiek daug atsilankė, ir šei
SOKOL
SALĖJ
iš priežasties Padėkos Die
daug tuščių yra mažųjų siškai uždaroma, nes yra
ninkės A. Jonaitienės prašė mininkėms virtuvėje, kurio?
d. lapkr.
krautuvių, prie kurių nėra sunku gauti įvairių daiktų. 2345 S. Kedzie Ave. nos pavėlavo išeiti iš spau
tęsti darbą toliau. A. Jonai pagamino skanią vakarienę.
Pašvęskime savaitę sau
Viskas pasukta į šalies Hiiiiiiiimiimiiiiiiiiiimiiiiimiimiiimiii dos. Nariai jį gaus antra
tienė ir darbuojas, kiek gali. Dėkojame vakaro vedėjui gyvenamųjų butų. Praei
Per visus metus rūpina
dienį, .ar trečiadienį.
ginklavimosi vėžes.
Ir dabar yra komisijoj ren kun. Valančiui ir klebonui tais metais daug tų krautu
mės apie visokiausius reika
Jei ši paskutinė nuomonė Automobiliu aukos
lap
giamos vakarienės su vaidi Baltučiui už įspūdingą kal vėlių dar buvo atidarytos
lus. Pašvęskime šią savaitę
yra
teisinga,
tai
viskas
pra

ir
šiaip
taip
verstasi
vieno

kričio numeris šiomis die
nimu “Estera” gruodžio 7 bą; Baltramiejaus grupei,
savo svarbiausiam reikalui
stai
atrodo,
šalies
apsauga
kia,
ar
kitokia
prekyba.
Illinoise
nomis jau išėjo iš spaudos.
d., parapijos salėj. Vakaras kuri išpildė didesnę dalį
' — savo sielos išganymui.
daug
nenormalumų
sukelia
Šiandie
taip
nėra.
Spalio mėnesį Illinoise Į Iliustruotas, turiningas. Yrengiamas parapijos naudai. programos ir visus labai pri- Į
Per šią savaitę pažiūrėsim
Dėl šio reiškinio yra vi ir mažieji prekybininkai ant vieškelių 235 asmenys patingai įdomus komp. J.
Tikimės, kad A. Jonaitienei,
juokino; mergaičių Sodali- sokių nuomonių tarpe pačių dėl to nukenčia.
giliau ir nuodugniau, kur
žuvo automobilių nelaimėse. Žilevičiaus. L.M., straipsnis
padedant geroms pagelbinincijai, kurios visus sužavėjo nekilnojamų
mes stovime, ką nuveikėm,
Reikia
atsiminti,
kad
toks
nuosavybių
kėms: A. Raštutienei, O. Vi
Apie 13 nuošimčių daugiau, .apie šv. Ceciliją, bažnytinės
kur stovim ir kokia ateitis limienei, T. Petroševičienei savo puikiais balseliais: T. agentų. Vieni jų randa, kad dalykų stovis yra visuose negu praeitų
metų spalio giesmės ir bažnytinės mu
mus laukia. Tai labai svar A. Rimidaitei, B. Lazdaus- Raštzitytei ir E. Prosevičiū- dalis krautuvininkų praplė- miestuose. Normalion vazikos globėją. Telpa ir vie
mėnesį.
būs klausimai. Tik tokiu bū kienei ir P. Gailiui, darbas tei, kurios suvaidino juokin fė savo vedamus reikalus ir gon viskas grįš tik pasibaina mišriam chorui daina su
gą vieno akto komediją įsigijo didesnes savo krau- į gus karui Europoje, Tas
du mes galėsime savo sielas turės gerų sėkmių.
gaidomis.
išganyti. Dėl to paskirkime
“Census Taker”; mažytei U. tuvėms patalpas. Dėl to at-I ims gražaus laiko.
Harvester firma
X
K ubą i tis, naujas
šią savaitę savo sielos išga Veikalą “Estera” vaidins Tatuškaitei, kuri taip gra
“Vyties” redaktorius, nuo
apdraudžia
Rožių ir Lelijų Klūbas.
nymo reikalui.
žiai pašoko “Toe Dance.”
vanėlių buvo daug. Ištikrų
Ir
plieno
fabrikuose
gruodžio
1 dienos išeina iš
Praeitą metą Rožių ir Le Visiems, kurie kokiu nors jų, iki širdies gilumos jau
Visi nuoširdžiausiai
darbininkus
biznio (su seserim laikė vie
lijų Klūbas lošė toj pačioj būdu prisidėjo padaryti mū dina,* jog žinai, kad draugai bruzdėjimas
kviečiami
International
Harvester tą piknikams ruošti Justice,
parapijos salėj ir labai gra sų vakarą sėkmingu, sako neužmiršta viens kito. Vieš
Kun. A. Martinkus nuo
Ir plieno fabrikuose, kaip kompanija nuo ateinančio III.) ir nuolatai apsigyvens
niomis buvo: Miliauskienė,
žiai pasirodė. Publika buvo me ačiū.
Komisija
širdžiausiai kviečia visus
Rimdzienė, iš North Side tai Gary ir So. Chicago iški sausio 1 dienos apdraudžia Chicagoj. Gyvendamas Chipatenkinta. Tikimės ir šie
savo parapijonus kuo skait
Valatkienė, Barčienė, Am lo CIO darbininkų bruzdėji visų savo darbininkų—apie i caS°i daugiau laiko pašvęs *
met nebus apvilta.
lingiausiai dalyvauti ir pa
------- gyvastis.
- Šiuo horiu išreikšti savo brazaitienė, Klimienė, Matu mas. Jų vadai ryžtasi rei 65,000,
Apdrau)'jaunimo
Jaummo laikraščio reika- '
Marketparkiečiai kviečia dėkingumą mano tėveliui, laitienė, Maksvitienė, Augai- kalauti, kad fabrikuose bū dos visa suma sieks apie lams ir dažniau galės daly
sinaudoti teikiama proga ir
vauti jaunimo veikime.
teikiamomis Dievo malonė mi pamatyti “Estera.”
draugams ir giminei, o ypač tienė ir Vasiliauskienė.
tų pripažinta “elosed shop,” 100 milijonų dolerių.
mis. Misijų laikas yra lai
Kairienei, kuri suruošė ir
S. Bružaitė taip kad unijai nepriklau
X
E. Maskolaičiai,
kas, kuomet Dievas ypatin
sukvietė puoton lapkričio 11
santiems darbininkams ne
žinomi No. Side veikėjai ir
Susirinkimas
gu būdu laimina, teikia sa
d., kad pagerbti ir sudėti
būtų vietos.
scenos mėgėjai, prie So. Ca
vo malonių.
linkėjimus Siuntos kareiviams
vieną vakarą misijose. Atė širdingiausius
CIO vadai tvirtina, kad
Bridgeport. — LGF 1-mo lifornia, netoli 71 gatvės,
Tad, pašvęskime šią sa jo Dievo malonių laikas Die mano tėveliams 30 metų ve
jų unistai visur sudaro dau skyriaus susirinkimas įvyks statosi puikų namą (bungair jūrininkams
vaitę savo sielos išganymo vo Apvaizdos parapijoj. Pa dybinio gyvenimo proga.
gumą.
lapkričio 25 d. parapijos mo- j low).
reikalui. Dalyvaukime kiek- sinaudokime! '
XX Malonių linkėjimų ir dokyklčs kambary 7:30 vai.) x Ąteitininkų Draugovės
Už J. A. Valstybių ribų
einantiems tarnybą ameri
1 vak. Visi nariai prašomi susirinkime lapkr. 20 d. bu
kiečiams kareiviams ir jū Mirė vandeniu
skaitlingai susirinkti. Yra vo priimta Brighton Park
rininkams Kalėdų dovanas
naujų dalykų aptarimui. ir Bridgeport rengtų vaka
ir siuntas reikia siųsti paš apšuiinlas kūdikis
Prašome atsivesti ir naujų rų apyskaita. Abu vakarai
to nustatytu vėliausiu lai-;
Į Šv. Bernardo ligoninėje narių. Išugdykime šį skyrių pasisekė ir davė pelno. Drau
ATYDA MARSHALL FIELD and CO. NAMŲ
ku, jei norima, kad prieš mirė Katharine Kramer, 15 milžinišką, nes dideli Lietu
govė prieš Adventą, lapkr.
pat Kalėdas siuntiniai juos
vos
gelbėjimo
darbai
guli
mėnesių, 4201 Princeton
29 d. rengia šokius.
pasiektų.
Visos siuntos
prieš
mūsų
akis.
Valdyba
UŽLAIKYMO SKYRIAUS DARBININKAI!
ave. Jos sesutė Elaine,
X Kun. K. Barauskui pa
siunčiamos per New Yorką
penkerių metų, ant jos už
gerbti
rengiamas vakaras
ir turi būti pristatytos ne
vertė verdančio vandens ka
sekmadienį, lapkričio 30 d.,
vėliausia:
tiliuką ir baisiai apšutino.
Brighton Parke adresu 4348
. Siunčiant į St. Johns,
Pati Elaine ir dar kita
So. Artesian Ave. Bus kau
Newfoundlandą,
gruodžio
Ar mūsų darbas apsaugotas?
trijų metų senutė Joan taip
liukais žaidimas, vaišės ir
20 d.
pat skaudžiai nukentėjo.
pasilinksminimas. Pradžia 3
Tai tokiu klausimu darbininkai šiandie, kurie dirba pas
Į Trinidad, St. Lucia ir
Elaine yra dar ligoninėje.
vai. popiet. Įžanga 35c.
Britų Guiana — gruodžio
Marshall Field and Company kaipo porteriai, dženitoriai, serubNelaimė įvyko virtuvėje
X Komiteto Lietuvos Ne
11 d.
uomen, matronos ir taip toliau TURIME pagalvoti!
motinai trumpam laikui nu
priklausomybės
Sukaktu
Į AnCiąua — gruodžio 13
sisukus nuo bežaidžiančių
vėms Minėti susirinkimas
dieną.
greta pečiaus mergaičių.
Amerikos Darbo Federacija (American Federation of
šaukiamas lapkričio 25 d.,
Panamos kanalo juoston
Darius - Girėnas salėj 8 v.
Labor) kaip visuomet ir dabar, per Departamentinių Krautuvių
— gruodžio 19 d.
vak. Lietuvos Nepriklauso
Tarybą ir Lokalą 73, dirba SĄŽINIŠKAI ir ORGANIZUOTAI
Kubon — gruodžio 21 d. Kuria šeimos židinį
mybės sukaktuvių minėji
Taip pat žmonės ragina
tikslu pakelti jūsų algas ir gauti jums apsaugą — unijos kont
A Christmas seal of Holland.
mas 1942 metais bus vasario
Joe Siminanskas — Stel
mi nesivėlinti su dovanų ir
raktą — kad pilnai užtikrinti jums, geresnes darbo sąlygas.
15 d.
-*’Buy Chrlstrnai Seala"
šiaip siuntų siuntimu ka la Vilnius.
reiviams, jūrininkams ir ki Joseph Dusik — Stella
Taigi, DABAR, neatidėliojančiai, išpildykite aplikaciją į
tiems, esantiems J. A. Vals Dapkus.
Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius
Amerikos Darbo Federaciją! Dauguma lietuvių darbininkų jau
tybių stovyklose — savo Robert Ketvirtis — Della
Modemiškai Gražūs —Gerai Padirbti — Šilti Visokiam Ore
Dauskurdis.
yra išpildę. Ryšium su nesenai padarytu Nacionalės Darbo San
ribose.
Byson Fisher — Charlot-1
tykių Tarybos sprendimu yra labai svarbu, kad visi pasirašytufe Kukauskas.
Sportiškų Viršutinių Vyrams Marškinių, baltų ir
mėt tuojau. Norėdami gauti aplikaciją šaukite Randolph 4380.
Žmona užtarė

mu

KONCERTUI

X

“Muzikos

Žinių”

Ed.

Reng.

Kom.

P-

9

ir

•

DIDELIS

Elevatorių operatoriai, langų valytojai ir visi amatai yra
susiorganizavę 100% A. F. of L. Organizuota pajėga neperga
lima, tad gi padėkite padaryti ir namų užlaikymo skyrių 100%.
A. F. L.
9
«

Dėl tolimesnių informacijų, maloniai kviečiami
šaukti
9
Randolph 4380, arba atsilankykite į A. F. L. unijos ofisą. Kam
barys 804, 130 N. Wells St.

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

REMKITE IR PLaTINKITH
I KATALIKIŠKA SPAUDA-

savo vyrą teisme

“Auksinės širdies” Mrs.
Betty Hazzard, kaip ir tikė
tasi, teisme užtarė areštuo
tą savo vyrą. Prašė teisė
jo, kad jis būtų paleistas ii
pavestas jos pačios nuožiū
rai. Dėl visako teismas jį
nuteisė pusei metų išbandy
mu.
Vadinasi, be žmonos
jos yyrą dar ir policija
stebės per 6 mėnesius.
Hazzard neapsiriko saky
damas jis turįs šaunią žmo
ną, kuri ilgai nepyksta.
ryžtasi

laimėti,

tas

WEST

PAMOKOS

Pilietybės
LAIKAS:

33rd

STREET------------------------------- Arti

VICTORY

3486

retai

pralaimi.

V.

L.

Normai

SELEMONAVICH,

Ave.
Sav.

Atdara kasdien, vakarais ir Sekmadieniais

Ąt Jūs Galite Pasistatyti Sau Namą?
ARBA ATNAUJINTI DABARTINĮ SAVO NAMĄ.
Mes parūpinsime jums Statybos Medžiagą, o jūs galėsite
išmokėti lengvais mėnesiniais mokėjimais. Nereikia nieko

AMERIKOS

PLANAI

SAVO

NAMĄ

DUODAMI

PATYS

DYKAI

LIETUVIŲ

MOKYKLA

W.

PASISTATYKITE

33rd

Chicago,

Place,

DOUGLAS LUMBER COMPANY
2700

WEST

ROOSEVELT

ROAD

OI.
PRONE:

labai

F.

Įmokėti.

Nuo 0 ryto Iki 3 vai. p. p.
Ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

816
Kas

BRIDGEPORT KNITTING MILLS
Telefonas:

MOKSLO

VISOKIŲ

spalvuotų. Vilnonių šveterių. Panėekų, Pirštinių
ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių.

504

Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos
Knygvedystės
Stenografijos
Mašinėle Rašymo
Aritmetikos

PASIRINKIMAS

KEDZIE
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