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Anglų Karo Ekspedicij a Kontinentan
PERVELAI

Šiomis dienomis naciai
susikvietė Berlynan savo
, satelitus atnaujinti anfikominferno paktą. Kiek tas ir
jam panašūs paktai turi pa
sauliui naudos mum šiandie
nėra reikalo svarstyti, nes
mes matėm kiek įvairiausių
paktų ir sutarčių naciai lai
kos.
Šiandie vokiečiai susikvie
tė kičus šį paktą pasirašyti
ne tam, kad jie komunizmo
nekęstų, bet tik tam, kad
įrodytų plačiajam pasauliui,
jog prieš rusus ne vien vo
kiečiai, bet visa Europa vie
ningai pasirengusi kovoti,
-j Tačiau šiuo reikalu vokiečiai perdaug pavėlavo.

Tanky kovos
Libijoj silpnėja

Reuben James jūrininkai

MAŽAS KARIUOMENES DALINIS
BUVO IŠLAIPINTAS NORMANDIJOJ
Visi kareiviai grįžo. Admirolas Keyes
kritikuoja neveklumą. Trukdymai
s

LONDONAS, lapkričio 25
d. — Centrinėj Viduržemio
jūroj vakar anglų laivai nu
skandino du ašies laivus,
pilnus karo reikmenų ir
plaukiančius į Afriką. Lai
vus destrojeriai pabėgę.

eito sekmadienio naktį bu
vo išlipęs Prancūzijoje, Nor
mandijos pakraščiuose. Bū
rys sėkmingai grįžo ir šios
ROMA, lapkričio 25 d. —
ekspedicijos aukų tėra tik
Specialus italų žinių agen
vienas lengvai sužeistas ka
tūros korespondentas prane
reivis.
ša, jog Sollum fronte inici
Anglai tvirtina, jog vo
atyva kovose perėjusi iš an
kiečiai, kurie pirmieji pas
glų į ašiei rankas ir ang
kelbė apie šį anglų žygį, ne
lams esą padaryta dideli
rėjo tuo būdu išgauti pla
nuostoliai.
tesnių informacijų.
Ministerijos
pareiškime
KAIRO, lapkričio 25 d.
skelbiama, jog priešas “skel
— Tankų kovos prie Sidi
bdamas padidintus įvykius
PAMIRŠTOS SUTARTYS
Razegh tebevyksta, kai tuo
LONDONAS, lapkričio 25 tikisi išgauti informacijų,
("uraugfM-- Acme tciepnoto)
Jei vokiečiai okupuotuose tarpu Indijos kariuomenė
Iš sutorpeduoto ir nuskandinto laivo Reu ben James išvaduotos įgulos vyrai atvežti į 'd. — Maskvos radio šiandie kurios jam nebus patiekia
kraštuose būtų bandę ra atkirtusi dalį ašies kariuo Brooklyną. Jie iškėlę neša vienatinį išlikusį gyvą savo chief petty officer W. H. Berg- paskelbė, jog užsienio rei mos”.
miu būdu įvesti tvarką, jei menės čarp Sollum ir Sidi
kalų komisaras Molotovas
nacių vadovybė būtų įsten Omar nuo svarbiųjų ašies stresser.
pasiuntė visoms valstybėms, Keyes kritika
gusi laikytis padarytųjų su kariuomenės dalinių.
su kuriom Rusija palaiko
Tuo tarpu Londone adm.
Sakoma, jog vokiečiams
tarčių ir savo garbės pasi
diplomatinius
santykius,
no
Naciai
pasirengę
Sir
Roger Keyes, pasaulinio
žadėjimų, gal šiandie ir bū ir italams trūksta vandens.
tas,
kuriose
protestuojama
karo herojus ir šio karo
Paskutinieji
pranešimai
tų galima tikėtis, kad Eu
išžudyti
30,000
prieš
vokiečių
pasibaisėtiną
i
metu
vadovavęs ir apmokiropos valstybės pasirengu iš fronto, lyg ir duoda su
N
elgesį
su
rusais
karo
belais
nęs
“
Commandos”, in'
sios padėti vokiečių kariuo prasti, jog pereitą trečiadie
jugoslavų,
skelbia
viais.
jos kariuomenę atleista.
menei kovoti rytų fronte. nį prasidėjusios čankų ko MASKVA, lapkričio 25 d. apie šešiasdešimt dvi mylias
Notoje
pareiškiama,
jog
einamų pareigų.
Šiaiu
— Izviestija šiandie rašo, į vakarus n«o Rostovo. Ir
Tačiau naciai to nepadarė. vos pradeda silpnėti.
vokiečiai
verčią
belaisvius
adm.
Keyes
pareiškė
grieže,
jog Rostovo fronte raudono šie žygiai vis dar tebevyksLONDONAS, lapkričio 25 1 rusus, -gabenti amuniciją ir kritiką dėl “Whitehall
Tiesa, kol kas jie yra to
ran
ji armija kai kuriose vieto tą.
d. — Jugoslavijos vyriausy iš sužeistųjų kareivių atė kose esamos karo mašineri
kioje pozicijoje, kad gali Daugiau orlaivių

prievarta simuliuoti Euro
bės Londone premjeras gen. mę visus šiltus drabužius.
Libijon paskutiniuoju lai se atstūmusi vokiečius net
jos
negatyvės
pajėgia
”
.
Kovos Rostove
pos vieningumą ir bendra ku atvyko daugiau Vokieti
Dusan Simovič pareiškęs, I “Raudonosios armijos beŠį savo pareiškimą dary
darbiavimą su naciais. Ta jos orlaivių Tačiau oficia
Pereitą šeštadienį vokie jog Hitleris planuojąs visus i laisviai yra kankinami su damas House of Commons
čiau ir tas simuliavimas vi lieji sluogsniai nemano, kad
čiai buvo paskelbę, jog Ros Belgrado gyventojus laikyti raudonai įkaitinta geleži posėdyje admirolas pabrėžė,
siems aiškiai žinomas ir juo vokiečiai būtų įstengę pa Naujas kelias
tovas esąs paimtas, bet ru įkaitais ir masinėmis grupė mi’’, pareiškia rusų notą.
jog jei jam ir jo kariams
jau niekas netikės.
siųsti daugiau kariuomenės TEJERANAS, lapkričio 25 sai sekmadienį paskelbė, jog mis juos išžudyti.
Į
būtų buvę leista prieš me
Generolas pareiškęs, jog
Libijon.
kovos
vykstančios
Rostovo
tus
padaryti žygių, šiandit
d. — Iš Irano pranešama,
Anglų pranešimai skelbia, jog atidarytas naujas ke gatvėse. Savo pranešimuose vokiečių okupacinė kariuo Trylika valstybių
pasaulis gal būtų buvęs la
INVAZIJA
jog nuo šio mėnesio 18 die lias, kuriuo bus telkiama pa rusai pabrėžia, jog šiose ko menė nesitiki geruoju įves
bai nustebintas ir būtų bu
KONTINENTAN
nos iki šiai dienai Libijoje rama Rusijai. Pirmasis reik vose vokiečiams esą daromi ti Jugoslavijoje taikos ir pasirašė paktg
vę
pakeista visa karo ei
bandys
žudymais
nuramini
esą
sunaikinta
119
priešo
Paskutinieji
pranešimai
menų karavanas Rusijon iš milžiniški nuostoliai.
ga”.
gyventojus. Esą buvę kreip
Pasak Keyes, jam visa
Šiauriniam
fronte,
pasak
iš Europos skelbia, jog an orlaivių.
vyko šiandie iš Bushire,
BERLYNAS, lapkričio 25
tas
į
Amerikos
vyriausybę
rusų, raudonarmiečiai prasi ir Vatikaną, kad dėtų pas d. — Šiandie Berlyne dar laiką buvę trukdoma daryti
glų patroliniai būriai buvę
prie Persijos įlankos.
►
išlaipinti Europos kontinen Laimėjimai prie Tobruko
Kelias eina iš Bushire į laužę į Tkvin vakarinę dalį, tangas išgelbėti Belgrado penkeriems metams atnau bet kokius ofensyvius žy
te. Vokiečiai šį anglų žygį
Anglų kariuomenė, kuri Teheraną pro Shiraz ir Is- kur šiuo meto vykstančios 300,000 gyventojų.
jinta antikominterno pak gius. Admirolas teičiau nepa
smarkios kovos.
plačiai išpučia ir skelbia, buvo apsupta Tobruke, įs fahaną.
tas, prie kurio prisidėjo dar reiškė kokius žygius jis
jog anglai bandę pravesti tengė ne tik prasiveržti pro
septynios naujos valstybės. turėjo galvoje prieš metus.
Maskvos
fronte
plačią invaziją Europon.
priešo linijas, beč tvirtai
Šiose pasirašymo ceremoni
Gali užimti
Tikėtiniausią, aišku, yra laikosi užimtose pozicijose Valymas Ispanijos
Maskvos fronte rusų pozi
jose Vokietijos užsienio mi
anglų versija, nes šiuo mo ir kovose suėmė 2,000 balai
cijos esančios pagerėjusios prancūzų Martiniką nisteris von Ribbentropas Vokiečiai skelbia
mento sunku būtų tikėti, svių.
nors vokiečiams pavykę pa
fašistų tarpe
pareiškė, jog Vakarų demo
kad anglai būtų pasirengę
Pietinėj Libijos dalyj an
sistūmėti pirmyn Klin apy WASHINGTONAS, lapkri kratijos tapusios pasaulinic anglų invazijg
MADRIDAS, lapkričio 25 linkėje.
platesnei invazijai. Tačiau glų kariuomenė užėmė Giačio 25 d. — Nugąstaudami, komunizmo padėjėjos.
d.
—
Šiandie
paskelbta,
jog
labai galima, kad šia smul- lo, italų oazę, kuri yra apie
kad Prancūzija gali būti pri
BERLYNAS, lapkričio 25
Ceremonijų pabaigoje von
Volokolomsko regijone ru versta išstotimį karą vokie Ribbentropas
« kia ekspedicija anglai daro 200 mylių Libijos gilumoje. pradedama valyti Ispanijos
d.
— Vokietijos karo vado
pabrėžė,
jog
bandomuosius eksperimen
Kiti anglų kariuomenės falangistų (fašistų) parti sai pravedę kontratakas, čių pusėje, užsienio reikalų šis paktas įrodas Europos vybė šiandie pirmą kartą
nors paskui jie pasitraukę į stebėtojai senatoriai šiandie vieningumą prieš Londoną, paskelbė apie anglų pastan
tus galimai invazijai.
daliniai užėmė Aguila, neto ja.
Spaudoje beveik visur vie naujas pozicijas.
Ii Jalo.
pareiškė, kad dabartiniai Washingtoną ir Maskvą ir gas išlaipinti kariuomenę
nodai rašoma, jog šis žygis
Amerikos žygiai pasiunčiant pasirašiusios valstybės tol Prancūzijoje pereitą sekma
Možaisko
apylinkėje
ru

turėsiąs tautoje didelės įta sai sulaikę vokiečių atakas kariuomenę Olandijos Guia nepadėsiančios ginklo, gink dienį ir pareiškė, jog bri
U. S. STRATEGIJA
Vokiečiai naudoja kos.
non gali išsiplėsti į Prancū lo, kol nebus sunaikintas tams padaryta dideli nuos
Štai paskutinieji Ameri
Kiekvienam
provincijos ir padarę vokiečiams didelių zijos Marinikos ir Guanos komunizmas.
toliai.
kos žygiai pasireiškė kaip suomių kariuomenę vadui įsakyta sudaryti tyri nuostolių.
paėmimą.
Karo vadovybės pareiški
tik tuo momentu, kad Eu
nėjimo komisijos, kurios iš
Floridos senatorius Pemu,
anglų karines pajėgas
ropoje plačiai kalbama apie WASHINGTONAS, lapkri tirtų visus provincijos na
TOKIJO, lapkričio 25 d. pper pareiškė, jog gen. Šimtas Olandijos
sudarė apie 40 ar 50 karei
glaudesnį Vichy ir Berlyno čio 25 d. — Karo sekreto rius. Šis * tyrinėjimas bus — Pranešama, jog apie 400 Weyganda buvęs pašalintas
vių.
bendradarbiavimą ir kai rius Stimsonas šiandie pa vedamas per šešis mėnesius japonų, gyvenančių Pananio tik dėl to, kad jis nenirėjęs ūkininkų Ukrainon
Washingtone vyksta Japo- reiškė, jog vokiečiai panau ir tuo laikotarpiu nebus pri je bus pekraustyti Japoni- ar neįstengęs pilnai kopeTuo pačiu laiku vokiečių
nijos-Amerikos pasitarimai. doju Suomijos kariuomenę, imama nauji nariai, išsky jon.
komunikatas
skelbia, jog
ruoti su Hitleriu. Dabar esą
BERLYNAS, lapkričio 25 nacių torpediniai laivai ata
Jungtinės Valstybės pasiun kad atkirstų Murmansko- ras jaunuolius, kurie anks
galima laukti, kad netrukus d. — Autoritetingi vokiečių
tė Guianon savo kariuome Maskvos susisiekimą. Ši su čiau buvo nariais jaunirr.^.
kavo anglų prekybinių lai
Prancūzijos laivynas ir ka sluogsniai
pareiškia, jog vų grupę Anglijos pakraš
nę tariamam kasyklų ap sisiekimo linija Rusijai esan organizacijose.
JWOPMV& riuomenė pradėtų žygius I šiuo metu šimtas Olandijos čiuose ir nuskandino ketu
ti būtina, nes per ją rusai
saugojimui.
prieš anglus Afrikoje.
ūkininkų yra Lodziuje, oku ris prekybinius laivus ir
SAIGONAS, Indokinija,
Kiek šiuo metu toms ka gauną paramą iš užsienio.
MKt&r
puotoje Lenkijije ir jie bus vieną vankerį.
sykloms yra pavojaus, sun Tuo pačiu laiku maj. gen. lapkričio 25 d. — šiandie
siunčiami Ukrainon.
ku pasakyti, beč aišku, kad James H. Burns pareiškė, vyriausybės atstovai pareiš
Žydų
kariuomenei
Ukrainoje šie Olandijos
kė
savo
apgailestavimą
Jun
šis Amerikos žygis gali pa jog suomiai labai padedą
ūkininkai
bus paskirti tvar
perkirsdami gtinių Valstybių konsului
daryti didelės įtakos pran vokiečiams
trūksta
ginklų
ORAS
kyti komunalius ūkius ir va
cūzams ir tikrai paveiks į Amerikos paramos tiekimą dėl padarytų bombos nuos
dovauti ištisiems kainams
tolių konsulato įstaigoms
Japoniją. Todėl šį vyriau Rusijai.
Dalinai debesuota. Aukš
LONDONAS, lapkričio 25 nacių priežiūroje.
Stimsons ir Burns pabrė pereitą sekmadienio naktį.
sybės žygį tenka pasvei
čiausia
temperatūra 50 lai
d. — Kolonijų sekretorius
Oficialus pareiškimas pa
kint. Tenka tikėtis, kad bus žė, jog dabartinė Suomijos
psnių.
lordas Moyne šiandie parei Įima sudaryti 10,000 žydų I
pasisčengta susitvarkyti ir pozicija esanti nepavydėti brėžia, jog bus imamasi vi
škė lordų rūmams, kad dėl kariuomenės anglų vadovy i Saulė teka 6:52 vai., sausu Prancūzijos nuosavybė na ir ji turinti būti pakeis sų galimų priemonių suras
i lė leidžias 4:22 vai.
ginklų trukumo nebuvę ga- bėje.
ti nusikaltėlius.
ta.
mis šiam pusrutulyj.

LONDONAS, lapkričio 25
d. — Anglijos informacijų
ministerija šiandie paskel
bė, jog nedidelis būrys bri
tų sargybinės kariuomenės,
prisidengdamas tamsa, per-

Maskva protestuo
ja prieš žiaurumus

Vokiečiai traukiasi
Rostovo apylinkėj

o
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vmerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
ROCKFORDIEČIAI IŠKILMINGAME BANKIETE
Puotoje dalyvavo generolas Willis, pulk.
Martin, ir valst. repres. Ted. Hunter. - Sv.
Petro ir Povilo parapija gražiai pasirodė
Sekmadienį, lapkr. 23 d.
Rockfordo Šv. Petro ir Šv.
Povilo parapijos nariai, kun.1
K. Juozaičio, O.S.A., lydimi,
labai gražiai pasirodė meti-j
niame bankiete, kuris įvy-.
ko Šv. Antano parapijos sa-1
Įėję. Puotoje dalyvavo daug
žymių svečių, kurių tarpe j
buvo Brigadier gen. M. Willis, of Camp Grant ir pul
kininkas Martin, taipgi of
Camp Grant, kun. K. Baraus
kas, dr. P. Vileišis, “Drau
go” adm. kun. P. P. Cini
kas, M.I.C., ir State Representative Ted. Hunter ir k.

komis kalėdinėmis kortelė
mis ir užsimokėjo už jas.
Taip, visais atžvilgiais
Rockfordo žmonės daug nuo
širdumo parodė Lietuvos ir
spaudos reikalams.

Dienos iškilmingumas pra
~.j5jo per bažnytines pamal
das lietuvių bažnyčioje, kur
ku- K. Barauskas pasakė
pamokslus per Mišias šv. 8
ir 13 vai. Kun. Barausko
pamokslas lietė Lietuvos rei
Kalus ir klebonas kun. Juo
zaitis tos dienos kolektą per
davė Lietuvai Gelbėti Fon
dui.

Lietuvai Gelbėti Fondui
daugelis paaukojo po dolerį,
o kiti stambesnes sumas,
kaip pavyzdžiui: Ant. Domei
kienė $10.00, Julija Matas
$1.50, Dom. Matas $2.00,
Dom. Varašis $1.50, Zigm.
Patapavičius $2.00. Juozas
Jacevičius $5.00, Ant. Sanvaitis $5.00. Kitų aukotojų
pavardės bus paskelbtos ki
ta proga.

Labai gražus bankietas

Gausios aukos Šv. Petro
ir Povilo lietuvių parapijoj
lapkričio 23 d. lietuvių trem
tinių Sibire reikalams su
rinkta $142.75. Tai nuopel
nas duosnių parapijiečių ir
tauraus lietuvio kun. Juo
zaičio, kuris nepaprastai
daug sielojasi Lietuvos atei
timi.

Parapijos metinis bankie Veiklus kunigas
tas įvyko 5 vai. vakare ita
Jau kelinti metai, kaip
lų Šv. Antano parapijos sa-1 Rockforde lietuviuose dirba
įėję. Visi minėti svečiai bu- kun. Juozaitis, tai nepaprasvo atvykę ir pasakė labai tos energijos vyras ir kilreikšmingas kalbas.
nios dvasios kunigas, kuris
Kun.’Barauskas ilgiau kali
gyvenimą paaukojo žmo
bėjo Lietuvos reikalais ir nnj geruidr. Vileišis trumpai. Vaka Bolševizmo siaubas Lietuvoj
rienės metu kalbėjo Brig.
Rockfordo daugelis lietu
gen. M. Wiilis, kuris savo
vių šią knygą lapkričio 23
nuoširdžią kalbą baigė lie
d. įsigijo.
tuvišku išsireiškimu. Kalbė
jo ir pulk. Martin ir išreiš
kė daug nuoširdumo lietu Pasidalrius po Rockfordą
viams ir dėkingumo parapi
Adelė Misiūnaitė gražiai
jos Sodaiicijai, kad įrengė darbuojasi Rockfordo lietu
gražų tabernakulą stovyklos vių tarpe ir, galimas daly
koplytėlėje. State Represen- kas, ji taps nuolatinė tos
tative Ted. Hunter, neužsi-j kolonijos koresponaentė.
leisdamas generolui, taipgi
Pr. Kiliotis, parapijos šu
baigė savo kalbą dar gra las, yra daug triūso įdėjęs
žesniu lietuvišku išsireiški sukėlimui didemės sumos
mu apie gen. Willis garbin
Lietuvai Gelbėti Fondui.
gumą. Pabaigoje kalbėjo
Kun. K. Juozaitis, O.S.A.
kun. Petras Cinikas, M.I.C.,
labai gražiai darbuojasi lie
“Draugo” reikalais.
tuvių tarpe ir kitais metais
Kai kolekta buvo daroma bus pralenkęs visus kitus
lietuvių tremtinių reikalams,
buvusius klebonus. Nė vieklebonas kun. K. Juozaitis,
O.S.A., vedė lietuviškų dai
nų dainavimą. Visa publika
AND THANKS for
pritarė ir garsiai dainavo
million
lietuviškai. Vėliau kun. Juo
s*- ĮTELLlNG ME about 1
zaitis, svetimtaučių svečių
VDU*FAMItT 1
malonumui, padainavo ke
V/HOLE
MV
lias angliškas dainas.
tOVEs ITI
Kolektos bažnyčioje ir sa
lėje buvo labai gausios, nes
• Trinkta virš $140.00.

nas neišbuvo ilgiau penkių
metų.

Rockforde yra 5000 lietu
vių ir jų tarpe gana daug
biznierių.

New York, N. Y. — Lie-1
tuvos Generalinio Konsulo
Puidokai, savininkai Silv- J. Budrio žodis New Yorko
er Tap Tavern, jau įteikė latviams jų Nepriklausosavo kalėdinį ir Naujų Me- mykg8 Dienos minėjimo pro
tų pasveikinimą “Draugui ga, lapkr. 18 d., buvo toks:
Šie biznieriai kasmet duoda
“Brangūs Kolegos, brangūs
tokius pasveikinimus.
broliai latviai!!
Antanas Kairys, savo ilPer dvidešimts metų Ne
gamečiui prieteliui Frank
Rimkui, užsakė “Draugą” priklausomybės minėjimas
vieniems metams kaipo ka-' buvo mums visiems švenlėdinę dovaną.
j tės ir džiaugsmo dienos.
Tokia diena padarydavo
Dr. B. E. Bolotoff, M.D.,
apyskaitą to, kas per metus
prof. Ant. Pociaus giminai
padirbta,
pasidžiaugdavo- į
tis, labai gražiai darbuoja
me atliktais darbais ir vėl
si Rockforde lietuvių tarpe
džiaugsmingai žengdavome
ir šiuo laiku užsisakė “Drau
pirmyn. Dvidešimts metų
gą.”
savistovaus gyvenimo galu
D. Matui, Rockfordo biti tinai įtikino visus, kad tik
ninkas, turi labai didelį ūkį būdami savistovūs galėjosu šimtais avilių. Praeitais me pasiekti tų milžiniškų
metais išėmė virš 50,000 rezultatų, kurie padaryt;
svarų medaus. Kun. Juozai mūsų žmonių gerbūviui.
tis taipgi laiko bičių, toj paŠiandieninis
minėjimas
čioj vietoj ir kasmet nema
yra rimties ir susikaupimo
žai medaus gauna.
diena.
Jūsų brolišką valJohnsonienė,
lietuvaitė tybę, draugišką Estiją ir
vargonininkė Rockfordo pa mūsų Lietuvą ištiko baisi
rapijoje, įdeda daug darbš nelaimė.
Skelbianti save
tumo į chorą ir sėkmės la didžiausių laisvių nešėja,
bai gražios.
Sovietų Rusija, kaip tvanas
Belskis, buvęs chicagietis užplūdo mus ir supančiojo
vaistininkas, šiomis dieno visas tris tautas. Jų rėži
mis apsigyveno Rockforde mas pasižymėjo negirdėtų
ir turi savo vaistinę prie žiaurumu. Dešimtys tūks
Chandler Hotel ant Mam tančių žmonių, senių ir ma
Street. Matosi, kad Belskiui žų vaikų, kokio tai nepatei
sinamai žiauraus keršto
neblogai sekasi.
aukos, tapo išvežti į Sibiro
tundras. Jie žūva, gi mes
niekuo jiems padėti negali
TB Tacties
me.
Knowing the "tactlcs** of tuberculosis — the dlsease always
deals Its heavlest hlowa dur
ing times of
s t r e s b—the
Chrlstmas Seal
Sale ls being
held ln England as usual.
Due to condi
tions, Canada
prlnted the Seals and sent them
over months ago. The American
associations are doing every
thlng ln their power to prevent
tuberculosis from getting out of
control in this country. There ls
a deeper meaning than ever be
fore ln the plea Buy and Ūse
Chrlstmas Seals!

Prieš kelis mėnesius, ki
tas stiprus kaimynas įkėlė

PHYSICIAN AND SURGEON

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.
AKIS IŠTIRINEJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

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

ADVOKATAI

Whitney E. Tarutis

137 No. Marion Street
Oak Park, Illinois
(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906.

ADVOKATAS

2158 VVest Cermak Road

Būkite malonūs
SAVO AKIMS!

Ikt

9-toe

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

Tel. PROspect 3525

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

I

B*a TeL:

nBwfc

•ĮSI

Cai YARda 1246

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

arti 47th Street
vaL: auo 9 va!, ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-toa
Telefonas CANAL 0523 — OhJceae
OFISO VALANDOS
Kasdien 9:00 a. m. iki I.S0 p. m.
Treč. Ir Mt: 9:10 a m. Iki
T:S9 p. m.

DR. G. VEZELIS

Rezidencija REPUBLIC 5047
pagal sutartį

CHAS. P. KAL
ADVOKATAS
Kasdien vai. 10 Iki 8
Treč. ir Penk. 10 iki 6

6322 S. We$tern Avė.
Telefonas PROSPECT 1012

Ris. 6958 So. Talman An
Res. TaL GROvehiU 0617
Offtoe UL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tat OAHal 8182

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1—3 nnniet ir 7—8 v. v
REZTDENC1JA:

VaL: 2—4 ir 7—8 vaL
Ketvirtad. ir Nedėliomia susitarus.

6631 S. Cafifomia Avė.

2423 W. Marųuette Road

Ofiso tel.: VIRginia 0036
Rezidencijos UL: BEVerly 8244

OR. STRIKOL’IS
PHYBIOIAH AHD SUROEOH

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak
Nedaliomis pagal antartį.
Office UL Y ARds 4787
Namų UI. PROapect 1980
TaL YARda 6921.
Res.: KENvvood 5107

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS
ONso vai. nno 1—3: ano 8:30—8:30

756 We«t 85tfa Street

Tilefonsi REPublic 7868

OR. T. DUNDULIS
O V D if TOJAB Ltt Cuiit URGAB

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1-3 lr 6-8:30 P. M.,
šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Trečiadieniais pagal sutartį.

TaL OANal 0257
Raa. UI.: PROspect

OR. P. 2. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rarfdendja: 6600 Bo. ArUaton Avi
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 Dopiv
6 Ud 8 vaL *

k

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 Ud 8:30 v. vakarais
ANTRAS OFISAS

4

2017 S. VVestern Avė.

TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

Teli'fofnaa: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Avė.

OftM TaL:
VIRginia 1886

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 Weet Sfith Street
IJGONIU8 PRIIMA i
Kasdien ano 2:00 iki

8:00

vaL

Trečiad. lr Sekmad. tik susitariua.

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki >! Vak. 7 Iki 9
Nedėliomis pagal sutarti

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI Telefonas CANaI 4796

(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-moa
vai. vak.

Ofise UL OAHal uu
Ofiso VaL: 2—4 iz 7-6
r> ečiadlvolale nagai sataurtv

neaa pora aklų visam gy
venimui. Saugokit jaa leledainl
įgeltam lituoti jaa moderniškiausia
metodą, kuria regijlmo mokalaa
gali sutelkti
SS METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurte patollna
Tib.

CENTRINI8 OFISAS:

3133 SO. HALSTED ST.

Dai'g nuoširdžių prietelių
Rockforde “Draugas” tu
ri daug nuoširdžių priete
lių. Tuojau po bankieto ne
mažai parapijonų užsimokė
jo “Draugo”, “Laivo” pre
numeratas ir gauta keletas
naujų. Visi reiškė pasiten
kinimą prisiųstomis lietuviš-

Po trejų metų basfymosi
po svetimas pakampes ir
skiepus lietuvių katalikų
mokykla nuo liepos mėneLietuvos
pinigais
įgytas
nesio persikėlė į savo nuo
savo batą į mūsų šalis ir
turtas
pavojuje
savas naujas patalpas, pas
dedasi nieko nežinąs apie
savistovumą mū3ų laisvės
Sao Paulo mieste yra 5 tatytas Amerikos lietuvių
trokštančių ramių tautų, lie mokyklos pastatytos ar nu katalikų suaukotomis lėšo
pė klausyti jo įsakymų ir pirktos Lietuvos pinigais. mis. Aukas renka nuvykęs
uždeda prievoles, bet atsisa- fų administravimas yra pa- iš Brazilijos kun. P. Ragako pripažinti teisę į bet ko- / ręstas įtartinoms rankoms, žinskas, kuris dabartiniu
kias laisves.
Jau praėjusiais metais vie-1 me^u lankosi Chicagoj ir
Tad mūsų visų čia esan na iš jų buvo ipotekuota, apylinkėse. Vietoj sukelti
statybai pinigai
čių pareiga nenusiminti, ne užtraukiant paskolą. 'Tos'' reikalingi
nėra galimybės, nes žmo
nuleisti rankas,, beė budėt, į skoloa nieks neatmokės. Mo
nių uždarbiai yra labai menir dirbti, -būti sargyboje u ' kyklos PradSs būC ‘Spardaruoštis tai dienai, kuomet i vinėjamos. Daugumas jų ki, o prasidėjus karui Euro
stovi tuščios. Tačiau kata- poje ir patys darbai smar
Jikams jomis
neleidžiama kiai sumažėjo. Brazilijos lie
mūsų tautoms joms
naudotis. Keista, kad to tuviai yra dėkingi savo bro
tą nepriklausomybę.
liams Š. Amerikoje už gra
Bet kad ta kova būtų kiam mokyklų valdytojų nu žią paramą.
lengvesnė ir našesnė, neiki- sistatymui pritaria ir vietime pavieniui, ištieskime i nis Lietuvos konsulas. Paviens kitam rankas, nuošir sirodo,
partinis fanatizLIETUVIS DAKTARAS
džiai dirbkime išvien ir mas yra aukščiau lietuvy
OPTOMETRISTAS
tvirtai tikėkime, kad ateis bės reikalų.
Pritaikina akinius
atsako mingai už
vėl diena, kai mūsų Tėvynės
prieinamą kainą.
vėl nusikratys vergijos pan
CONRAD
čių.
JOS F. BUDRIK
Fotografas
Lietuvos ministeris J. A.
KRAUTUVĖJE
Įrengta pir
V. Povilas Žadeikis, siunčia Studija
mos rūšies su mo
derniškomis
užlai
3241 So. Halsted St.
per mane susirinkusiems sa
domis lr Holiyuood
Darbas
Telefonas:
vo pasveikinimus ir linkė šviesomis.
Garantuotas.
jimus ir aš iš visos širdies
Calumet 4591
šiandieninio minėjimo pro 420 W. 63rd Street
DEL RADIO PATAISYMO
ga linkiu, kad broliška Lat Tel.: Biznio - ENGletvood 5883
PAŠAUKITE:
Bez.: • ENGletvood 5840
vija kuo greičiausiai vėl
YARDS 3088
taptų laisva!
Dievs sveti Latvi j u un
LIETUVIAI DAKTARAI
lai dzivo neatkariga Lat
Telefonas: Y ARds 3146
vija!”
DR. P. ATKOČIŪNAS
Dr.V.A.ŠIMKUS
Nepriklausomybės minėji
DANTISTAS
mas įvyko lapkr. 18 d. New 1446 So. 49th Court, Cicero GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
v* ,
t t ii
-i-io
Antradieniais, Ivetvirtadiemms
IR AKINIUS PRITAIKO
Yorke, c..
Steinway
Hall,
113
ir Penktadieniais
3343 So. Halsted Street
, Valandos: 10-12 ryter 2-6, 7-9 P. 11.
W. 57th sfreet salėje.
3147 S. Halsted St, Chicago Valandos: 11-12; vakarais 7-9. PirViešpatavo rimties atmo- '
. ................
' madieniais tik vakare nuo 7 iki 9.
Pirmadieniais, —
Trečiadieniais
šeštadieniais: 11-12, 2-4, ri 7-9.
ir Šeštadieniais
sfera. Vakaro vedėjas Ri- '
Valandos: 3 — 8 popiet.
šventadieniais 11-12
čardas Hermansonas paša J
Telefonas; CICero 4270_____
Tel. CANaI 5969
kė įžangos žodi. do kurio
UR. F. G. WINSKUNAS Dr. Waller J. Phillips
(Nukelta į 7 pusi.)

Lietuvos Gen. Konsulo J. Budrio žodis latviams Lietuvos pinigais įgytas
minint nepriklausomybės paskelbimo sukaktį turtas pavojuje

OR. PETER J. BARTKUS

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa iuboa)

Tel MIDvvay 2880
Chicago, IR
OFISO VALANDOS:
1913 So. Halsted St
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki I
Ofisas virš Boehm’s Drug store vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
ir pagal sutartį.
Res. Ule£onas SEEley 0434.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TaL Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS ir chirurgas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.

TaL YARda 0994
Rea.
TeL KENvvood 4300
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
ir pagal sutartį.
Nedėliomis nuo 10 iki 1? vai. dieną

Kamp. 15tos gat ir 491h Ct

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir auo 7—9 vakare
Ta i neri perai saUrtl
Ofiso telefonas PROspect 6737
Namų telefonas VTRginin 2421

TELEFONAI:
Office: HEMlock 5524
EMERGENCY: rali MIDvvay 0001
Rea.: HEMlock 1643

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

2408 VVest 63rd Street

t..

OR

Trečiadienis, lapkr. 2o 1941

SODALITY NEWS

OAS

L. R. C. S. O. CLAMBAKE

Between the lines

SPORT NEWS

Nice taste, Paul!........ We
Free propaganda, which
might mention that Tony is now possible only in Ame
Williams has been enjoying rica, is nothing būt free
Brighton Park. — Yep, ry-making. Looks likę plenčempijonatui. Įžanga dykai.
quite a bit of that R. Y. publicity for the views, in- Town of Lake
we gals sure have been plen- ty of talent will be displayŠį ketvirtadienį, lapkričio
sweetness. Is it a monopoly, terprėtations and arguments
ty busy lately. Wha-t’e we ed that night.
27-tą, žaidžia:
merginos pirmoje
Tony?
.....
A
message
to
been doing, you ask? Well,
of
people
who
have
a
desire
Brighton “B” prieš Brigh
* * *
Vicky Zaner. Kindly get in or goal to attain. The plead- vietoje - bowling
here are just a few things...
ton “A”.
Idea that has grown to
touch
with
the
L.
R.
C. S. ings, truths and untruths,
Marąuette prieš Town of
be an annual custom, was
Lietuvos
Vyčių
Chicagos
O. at once! We need you. lies and half-lies of all creLake.
Apskričio
Merginų
ir
Mote

...October, the month of again carried out this year.
Those
rumors
about
an
L.
ation are contained in their
North Side prieš Bridge
rų
Bowling
Lygoje,
kas
sa

the Holy Rosary, was roun- That idea is the making up
R.
S.
C.
S.
O.
stage
play
for
expression of opinion. This
port.
ded out beautifully. We had of food baskets which are i
February seems to be Corn is one of the reasons why vaitė padaromi nauji rekor Pilną stovį rasite šiame
a special ceremony in honor distributed among the pa į
ing to a head. Hard work- democracy is the hardest dai, bet dar kol kas niekas skyriuje. Prašome visus sek
rish
needy
for
Thanksgivof the Blessed Virgin Mary
•'
ing Aldona Sakalas and Dale type of govemment to work negali atimti pirmos vietos ti “Draugą” su vėliausiomis
ing Day. This year the food
Vaikutis seem to have nar- ever devised by man. It is iš Town of Lake 13 kuopos žiniomis Lietuvos Vyčių Chi
— the presentation of a ro was donated to the nuns of
rowed down a mass of plays hard because the individuals merginų, šį stiprų ratelį su- cagos Apskričio Merginų ir
sary made of fresh tube the parish. Genevieve Zel
to Severai likely ones. All who compose a democracy daro Emily Kawall, Harriet Moterų Bowling Lygos.
roses — which was offered nis and Eleanor Kissel took
that remains to be done is have so much difficulty in Shimkus, Ann Ambrose, Agin the name of the Sodality care of all the details.
the finai O. K. by the memb disentangling truth from un- nes Yucus ir Sally Jesulai
by the officers; namely,
ers. So long, chillun.
truth, in separating the sel- tis: Lapkričio 13 d. nugalė Individual Standing
Dale Vaikutis, prefect; Anne A Gabby finish
The “Clam”1 fįgh from the public inte- jo Brighton Park “B” rate
Prefect, Dale Vaikutis,
Baranauskas, vice-prefect;
(Including games of
rests, and even recognizing lį, kurį sudaro, Valerija
Valeria Krauchunas, record- and treasurer, Irene Pakel
Nov. 13, 1941)
just plain lies when they Kraučiūnas ir Stella Jucikas
Name and Team games. average
ing secretary; Irene Pakel- tis, attended a meeting of
see them. The philosophy of iš 36 kuopos ir A. Chapis, T. Daresh - Bri.A. 12 138.6
tis, treasurer; and, Mary the Parish Union of South
liberalism rationalizes this H. Woicek ir A. Woicek iš A. Yucus - T of L 12 137.2
Gudavičius, financial secre Side Sodalities. Our prefect
endless abuse of freedom by 112 kp., Town of Lake tu J. Gaidis - Bridge 12 137.
tary. Re v. John Stankevi was one of five chosen to
assuming that truth even- rėjo 768-738-798 dėl 2304, S. Jesulaitis-T of L 12 134.5
čius, spiritual director, brief- adopt the Constitution.
tually meets falsehood in a prieš Brighton “B” 683-660- B. Watkins-Bridge 12 130.2
ly explained the procedure
* ♦ *
%
fair contest and conąuers 755 dėl 2098.
and led the saying of the
A. Sungail - N. S. 8 124.1
Can’t think of much more
it. Although, someone has
Stiprus Bridgeport 16 kuo A. Ambrose-T of L 12 123.5
Act of Consecration.
to tell you about ‘ceptin’
observed that “in the long pos ratelis susidedantis iš A. Staken - N. S. 12 121.7
St. Casimir’s Lith. Catholic,
that our Sodality newspaper,
Bowling ’era over
run we shall all be dead.” S. Tenzie, A. Junes, A. Raz B. Liakas-Bri.A. 12 120.2
Providence, R. I. for many
“
The
Mantle
”
,
is
a-holding
...we Sodalists are bowlHowever, democracy is a bud, J. Gaidis ir B. Watkins S. Gimbut-Bri.A. 12 119.9
years.
When
Bullet
Bill
was
its
own
under
the
capable
Sunday, Nov. 9, 1941, in
ing enthusiasts, too, and
lesser evil than a dictator- nugalėjo pereitų metų lai M. Kazlauskas-Mar. 9 119.1
a
high
school
student
at
direction
of
Editor,
Irene
the
game
between
the
Washhave two teams that bowl
ship, where it is a thousand mėtojas Brighton Park ‘A’ A. Junes - Bridge 12 118.10
each Sunday
afternoon. Pakeltis, and the willing ington Redskins and the Central High, Pfovidence, R. to one that lies will prevail 36 kuopos ratelį susidedan V. Brennan-Mar. 12 118.7
Here are our team members assistance of Staff Members Chicago Bears Bill Ošmans- L he ^‘inguished himself, over truth, for there is not tį iš A. Cherry, S. Gimbut, H. Woicek-Bri.B. 9 118.6
Helen Aglynas, Aldona Ka kis the regular fullback for because of his «t™ordina. even a semblance of battle
and their averages:
B. Liakas, H. Cherry ir T. A. Razbud-Bridge 12 117.8
minskas, Vicky Pasiskevi- the Bears played his cus- ry football prowess, and it between the two. Keeping
Daresh ir užėmė antrą vie E. Kawall-TofL 12 117.7
Team I
cius, Helen Paulus and So tomary brilliant game. His was mainly through his in mind the fact that pro
tą. Lapkričio 13 d. laimėji H. Shimkus-Tof L 12 116.10
efforts,
wonderful
playing
Irene Pakeltis ......... 130 phie Žukas.
astonishing and nicely expaganda is a great problem mas dviejų žaidimų padarė H. Cherry-Bri.A. 9 115.6
ability,
and
inspirational
♦ * *
LaVerne Naugzemls 95
ecuted line plunges, plūs his
here in America, we shall naujus rekordus Bridgepor- A. Woicek-Bri.B. 12 115.6
Dale Vaikutis ......... 94
So, heaving a sigh of re canny ability to play very leadership that Central High endeavor to analyze propa to rateliui. Laimėtojai pa
(Nukelta į 6 pusi.)
Helen Paulius ___ 71.5 lief, and revelling in a feel- superbly on the defense — won the R. I. High School ganda methods so that we darė 841-749-857 dėl 2447 gi
Madge Bagdonas .. 67 ing of complete freedom — all these ąualities have en- championship in 1934. Upon can recognize them and see pralaimėtojai
712-821-791
his graduation from Central through them. Next week
which,
I
fear
is
only
temHoly Cross Hospital
dėl
2324.
deared him to the hearts High, he was considered one
Team II
porary — I’ll wind up for of all those who faithfully
we shall take up the analyNorth Side — 5 kuopos Nurses’ Fall Dance
of the most distinguished sis of the seven main pro
Helen Aglynas .... 99 now. ’Til the next time then
follow the Bears. Būt does and best football players
ratelis susidedąs iš A. StaGenevieve Zelnis .... 90 — ’bye now.
the reader realize that Bul who was graduated from paganda devices.
ken, A. Kirstuk, C. Wesley, Friday, November 28th
Aldona Kaminskas .. 86.5
let
Bill
is
a
staunch
Lith

E. Martinaitis S. Perutis ir A. Sungail, ne
Gabby
that school, and let us bear
Eleanor Kissel .... 79.5
The Holy Cross Hospital
* * *
uanian, who is not ashamed in mind that Central High
atsiliko ir laimėjo tris iš
Monica Kasinskas .. 74
Nurses’ Club is sponsoring
I knew it couldn’t lašt. to be known as such!
School is one of the largest sincere desire to prepare Marąuette Parko 112 kuo a Fall Dance on Friday,
Hitting High C
I’ve just got wind of some
high schools in Providence. himself to become a dentist. pos ratelio, kuris susideda į November 28th, 1941, at the
R.
I.
’
s
Gift
to
Chicago
Būt after he played in the iš A. Juozaitis, Golbin, L.
You ain’t heard nuthin’ plans and preparations for
After
his
graduation,
he
All-Star game against New Rauba, V. Brennan ir M. American Legion Memorial
He hails from Providence,
until you hear the members December, and somehow it
Building, 4416 So. Western
of the Glee club. The selec- makes feel suddenly very, R. I., where his parents have i matriculated at Holy Cross, York in 1938 at Soldier’s Kazlauskas. North Side pa Avenue.
been faithful members ©f Worcester, Mass. where he Field, Chicago, III. wherein darė 748-777-774 dėl 2299 ir
tions they’ve jūst about very tired...
distinguished himself as a he displayed his customary Marąuette padarė 685-744
Don Fernando and his
mastered are, “Out of the
most
dependable
fullback.
brilliancy as an exceptional 699 dėl 2128.
Society Dons, well-known
JOE DI MAGGIO
Dusk to You”, “The Glow
In
the
game
that
Holy
Cross
fullback of extraordinary
radio, country club, and cafe
Worm”,
and “Shortnin’
žaidimai įvyksta kas ket
played
against
Dartmouth,
merit,
George
Halas
preveilsociety orchestra, will proBread”. Believe it or not,
virtadienį 9 vai. vak. BowlBill
intercepted
a
forward
ed
upon
him
to
sign
up
and
vide
the lilting dance
the group has only one
More Bowling Alleys and
pass
intended
for
a
Dart

play
for
the
Bears.
This
he
rhythms.
“third” who, as we gather
mouth player, and ran 80 readily did after he had Halsted St. arti 51 gatvęp.
Miss Sarah Romac is
from Vai Krauchunas, di
Prašome
visus
atvykti
pa

yards
for
ą
touchdown.
This
made arrangements to oonchairman of the Arrange
rector, is all that is necesmatyti
kaip
merginos
ir
mo

,touchdown
enabled
Holy
tinue his studies in the denments Committee, assisted
sary as far as volume is
terys
rita
kamuolį
Chicagos
Cross
to
defeat
Dartmouth,
tal school of Northwestern
by the Misses Aden, Dės
concerned.
Confideutially,
the
first
time
in
thirty
years.
University, where he is sucMarais, Jodwalis, McCorshe is none other than pre
After
climaxing
his
college
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Turkey, cranberries and
stuffings make up a perfect
dinner, būt add a merry
evening of dancing with Al-Į
dona Chapic, and you have
“Tony Quigley” Giedraitis’
idea of a perfect Thanksgiving Day.... Finding a
combination of Clark Gable
and Popeye sounds likę a
dream, būt from the looks
o’ things, “Baby Snooks”
Juška was out with that
“dream” lašt Tuesday.... Of
course, it wasn’t told to us
that Euphrasia Dolores Miksis is keeping steady com
pany with a certain E. D.,
we only heard.... Paul Bal
tinis seems to be interested
in petite Edna Gilbo. Mmm!

Meel Bullet Bill!
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TAIKININKAS

Milžiniškos karo lėšos yra padengiamos žmonių są
skaitom Amerika turi tai suprasti ir būti pasirengu
sia prie neišvengiamo žemesnio gyvenimo standardo.
Pastaraisiais laikais “nusigyvenusių valstybių” taip
vadinamais resyveriais (receivers) yra diktatoriai. Juk
tokiomis sąlygomis iškilo fašistų, komunistų ir nacių
diktatūros.
Jungtinėms Amerikos Valstybėms taip pat yra rei
kalingas tikrai gerai apgalvotas planas, kad nei nedar
bas nei finansiniai nusibankrutavimai nepajėgtų su
griauti demokratinės santvarkos, garantuojančios vi
siems gyventojams lygias teises ir visokią Laisvę.

Po svietą pasidairius

Dabar, gerbiamieji, jums
pristatome garsųjį Raudonų
Batiaižių Kvartetą: Andriu
lį, Pruseiką, Abeką ir Jag
miną, kurie sudainuos jų pa
čių kompozicijos naujausią
Kam taip rūpintis. Kan dainą:
Nei cento Stalinui!
didatu galėtų pabūti bile
Nei cento Stalini!
vienas iš draugų: Andriulis,
Nei cento Rooseveltui!
Pruseiką, Bimba, Mizara.
Visi centai mums!
Vis tiek nebus išrinkti.

Amerikos balšavikai žūt
būt nori iš džėlos paliuosuoti E. Browder’į. Mat, neuž
ilgo bus lekšinai USA prezi
dento, o jie neturi kandida
to.

Diktatoriai - likvidatoriai

Kai Sovietų Rusija smurto keliu užpuolė Lietuvą ir
prismaugė jos nepriklausomybę, ji likvidavo žmonių
laisvę, jų privatinę nuosavybę. Diktatoriaus Stalino
dedamos.
įsakymu, likviduotos visos lietuvių religinės, kultūri
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
nės organizacijos. Likviduota lietuviškoji spauda. Be
Under the Act of March 3, 1879.
to, likviduota daug inteligentijos, jos žymią dalį išžudant, įkalinant ir ištremiant.
sėtuvių katalikų dienraščio "Draugo” rėmėjams ir Bkaltytojam*
siunčiu Bvelklniinua tr geriausiu* linkėjimus)
Sovietų Rusijos diktatoriaus likvidavimo darbą Lie
JOsų dienrašti* ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodama*
apie įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
tuvoje tęsia toliau kitas okupantas diktatorius Hitleris.
sas, fflna Ir saugo 1a* nuo amžinojo Išganymo priešų.
Daugartopal tapadaugeja JOsų katalikiško dienraščio skaitytojų akai.
Birželio mėn. sukilime buvo paskelbtas nepriklauso
Mas!
4, AMLETO GIOVANNI CICOGMAN1,
mos Lietuvos valstybės atsistatymo aktas, sudaryta
Daodloea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas
vyriausybė, pradėta atstatyti sugriautas kraštas. Bet
diktatorius Hitleris šį tautos sąjūdį pasmaugė, likvida
Popiežiaus taikos planas
vo. Jis likvidavo sukilėlių vyriausybę, aktivistų są
jungą ir kitas besisteigiančias organizacijas. Vakar dr.
Katalikų vyskupai Amerikoj planuoja sistematingai
Ancevičius pranešė, kad Hitleris įsakė likviduoti ir
populiarizuoti Jo Šventenybės Pijaus XII paskelbtus
Lietuvos Raudonąjį Kryžių, kuris tiek daug gero Lie
penkis taikos punktus.
tuvos žmonėms padarė ir planavo ateityje dar dau
Plintant karo liepsnoms ir grąsinant apimti visą pa giau pasitarnauti. .
saulį ir paversti jį griuvėsiais, Jungtinių Amerikos
Tad, diktatoriams šiuo atžvilgiu tikrai tinka likvi
Valstybių arkivyskupai ir vyskupai užsimojo supažin
datorių vardas.
dinti kiek galima daugiau žmonių su pagrindiniais
Šventojo Tėvo taikos plano dėsniais. Tuo planu Popie
žius Pijus XII siekia užtikrinti pasauliui pastovią ir
Prieš visas diktatūras
teisingą taiką.
■BO'-e'«A.
t_
Oi -C’" I i. v*l
Naujienos”, rašydamos apie demokratijų vedamo
Šiam tikslui generalinis Amerikos vyskupų suvažia
vimas, buvęs prieš porą savaičių Vašingtone, paliko karo tikslą, tarp kito ko, sako:
N. C. W. C. administracinei tarybai sudaryti specialinę
“Rusija yra tik militarinis demokratijų sąjungi
komisiją.
ninkas. Jos politinė ir ekonominė sistema demokra
tijoms yra taip pat svetima, kaip ir hitleriškos Vo
Toji komisija jau sudaryta. Jon įeina: J. E. Chica
kietijos. Bolševikiška Rusija todėl yra tiktai laikinis
gos arkivyskupas Samuel A. Stritch, J. E. Omaha vys
Britanijos ir Jungtinių Valstybių talkininkas. Į nau
kupas James H. Ryan, J. E. Fargo vyskupas Aloisius
jąjį pokarinį pasaulį demokratijoms bus nepakeliui
J. Muench.
su bolševizmu. Jeigu Rusija norės į tą pasaulį ženg
Komisija tuoj imsis darbo. Netrukus bus sudaryti
ti kartu su Vakarų šalimis, tai ji turės palikti Sta
ir paskelbti pirmieji planai, kad vykdyti į gyvenimą
liną su jo “sovietais” ir teroristine žvalgyba už durų.
vyskupų nutarimą.
Taigi yra netiesa, kad, remiant hitleriškos Vokie
Ta proga bus vietoj priminti, kad Popiežiaus taikos
tijos priešus jų karo pastangose, negalima tuo pa
plano penkeri punktai buvo paskelbti Jo Šventenybės
čiu laiku kovoti prieš bolševizmo idėjas. Ne tiktai
Kalėdų kalboj, pasakytoj 1939 m. gruodžio 24 d.
galima, bet ir reikia. Jeigu demokratijos visai ati
dėtų į šalį savo antrą didįjį šio karo tikslą, tai pasi
Istoriškoj ir, galima sakyti, dramatiškoj kalboj, Jo
aukojimas, kurio iš jų šis karas reikalauja ir atei
Šventenybė nurodė karo baisenybes, perspėjo tautas
tyje
reikalaus dar daugiau, netektų žymios dalies
ir vadus, pabrėžė, kad karais nieko gero negalima pa. siekti. Karai griauja, naikina, žudo, žmonėms Deapsavo prasmės.”
sakomus skausmus ir skurdą užtraukia.
•
Jo Šventenybė pasiūlė pasauliui konkretų taikos pla
ną, kuris garantuotų pastovią ir teisingą taiką. Pir Verta dėmesio
moje vietoje Šventasis Tėvas nurodė taikai pagrindinę
J. Rikselis spaudoje perduoda kun. A. Miluko mintį:
sąlygą —
“Kitas svarbus dalykas, kurį kun. A. Milukas iš
užtikrinti laisvą ir nepriklausomą gyvenimą visoms
kėlė: plačiai visuomenę supažindinti su angliakasiųtautoms, ar jos bus mažos ar didelės, stiprios ar silpmainierių judėjimu 1898 m. Juk to judėjimo vadų
tarpe nemažai buvo ir lietuvių, tais laikais lietuviai
nos*
tirštai ten gyveno. Tas judėjimas paveikė į visą maiKita sąlyga — tautos turi būti išlaisvintos iš sunkios
nierių darbų sutvarkymo sistemą šioje šalyje. Tas
apsiginklavimo vergijos ir baimės, kad ginklo jėga vie
judėjimas buvo garsus visoje šalyje, taip pat ir Eu
toj tarnauti teisėms apsaugoti, nevirstų jų tironišku
ropoje. Yra nemažas būrelis lietuvių, to judėjimo
laužytoju. Svarbu ir tai, kad, perorganizuojant tarp
aktyvių dalyvių, kurie daug dar nežinomų iki šiol
tautinius kaimyniškus santykius,* vaduotis kiek galima
faktų iškeltų aikštėn. Tas yra jau istorinis dalykas.
daugiau žmogiška išmintimi ir vengti praeities klaidų,
Tad Klubas pataria ir ragina apie viršminėtus daly
privediusių prie bereikalingų katastrofų. Tautos ir vi
kus kolonijos veikėjus imtis iniciatyvos, vietose su
si žmonės turi būti aprūpinti būtiniausiais dalykais
rengti apie 1) lenkų darbelius kokius nors paren
arba, kitaip kalbant, gyvenimo reikmenimis. Taip pat
gimus, prakalbas ar spaudoje atsiliepti ir 2) apie
ir mažumų reikalai turi būti aprūpinti, jų teisės ap
angliakasių judėjimą taipgi, kurie dar gyvi, malo
saugotos. Popiežius atsiliepė ir į tuos, kurie vadovauja
nėtų patiekti spaudai savo atsiminimus.”
tautoms, kurių žinioje yra žmonių medžiaginiai reika
lai, kad jie jaustų tą nepaprastai didelę atsakomybę,
kad jie nežaistų žmonių likimu, kad vairuotų valstybes
Apsieis be tos globos
vaduodamies Dieviškojo Įstatymo taisyklėmis.
Jo šventenybė dažnai primena reikalą rūpintis taika
“Garsas” rašo:
ir visų žmonių ir dvasine ir medžiagine gerove. Bet ne
‘Užsienį vėl pasiekė žinios apie Hitlerio planus Ost
visur Jo balsas yra girdimas. Vienur per daug yra
lando klausimu. Esą į tą Ostlandą įeis Lietuva, Lat
triukšmo, perdaug žvanginimo kardais; kitur neleidžia
vija, Estija, Gudija ir dalis Lenkijos atkariautos iš
žmonėms išgirsti Jo šventenybės balso.
bolševikų. Ostlandas apims apie 20,000,000 gyventojų.
“Gali sau naciai lipdyt visokius ostlandus, bet pa
Laisvoje Amerikoje garbingieji katalikų vyskupai
vergtos tautos kovos už savo nepriklausomybę. Lie
visu rimtumu susirūpino darbuotis, kad ne tik Ame
tuviai, latviai ir estai prirodė, kad jie gali apsieiti
rikos žmonės, bet ir kiti pasaulio kraštai išgirstų Po
be svetimų globos, kuri tik tramdo jų progresą ir
piežiaus šauksmą prie taikos, prie teisingos ir pasto
vio# taikos.
. geroYS^AneiejtĮį be glahoi U gudai*’*___ _______
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t>r. John R. Steelman, ku
rį prez. Rooseveltas paskyrė
vadovauti trijų vyrų arbitracijos boardui sutaikinti
angliakasius su plieno kom
panijomis, valdančiomis ka
syklas.

Tad, pašvęskime šią sa
vaitę savo sielos išganymo
reikalui. Dalyvaukime kiek
vieną vakarą misijose. Atė
jo Dievo malonių laikas Die
vo Apvaizdos parapijoj. Pa
sinaudokime!
XX
“Pradžioj randasi tikėji
mo atšalimas, iš šio abejo
nės, vėliau prieštaravimas,
ir pagaliau neapykanta ir.
pašaipa. Pusiau galvojimas
veda prie velnio, o pilnas
galvojimas veda prie Dievo”
— pasakė žymus poetas ir
rašytojas F. W. Weberis.

Jei norime geresnio gyve
nimo, tai mūsų laikų žmo
nės privalo turėti stiprią kū
rybinę asmenybę, daug drą
sos, gyvą tikėjimą, didelės
energijos ir nepermaldauja
mo patvarumo. Jie turi tu
rėti drąsos laikytis prieš vi
sus pajuokimus, prieš įvai
riausius spaudimus ir grąsinimus.

Per didelis savęs vertini
mas visuomet veda prie bru
taliausio egoizmo.

“Darbininkas”
praneša,
kad
Bostone
Komitetas
Kovai už Nepriklausomą Lie
tuvą dažnai maino rūbus.
Nėra dyvų.
Komitetas
nusidavęs į cicilistų tėvą
Maikį, kuris taip pat dažnai
mano savo uniformą. Vieną
sykį pasirodo proletariškoj
— apdriskusioj uniformoj,
kitą sykį buržuiškoj — šoble ir viskės džiogu.

Be kentėjimų laimingu
mas būtų vėju, kurio nepa
PLATINKITE “DRAUGĄ”
justų žmonijos veidas.

/ NEED
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Velnių Kupčiui Mockui,
matyti, biznis prastai eina
si, nes jokių pranešimų sa
vo pasekėjams neatsiunčia.

Ragožium apvirtusių bai
šavikų organas pasakoja,
būk katalikų vadai miniose
pasitikėjimo neturi. Jurgis
Pusbolševikis, F. B. I., slap
tai patyrinėjo “minių” skai
čių, kurios pritaria mūsų
baišavikų vadams. Jurgis
susekė, kad tos “minios” su
Believe it or not! Mergi sideda lygiai iš velnio tuzi
noms ateina auksinė gady no — čia įskaitant ir Fricą,
Abeką.
nė.

Amerikos daktarų - chi
rurgų suvažiavime Bosto
ne vienas daktaras darė
pranešimą, kaip gražinti mo
teris ir merginas. Kaip ga
zietos rašo, visi daktarai
“liežuvius padėję” klausėsi,
kaip tasai daktaras pylė žo
džius į mikrofoną apie kokį
tai naują merginoms išradidimą “it.” Jis sakė, kad
kiekviena mergina nori tu
rėti “it.” Be “it” ji yra nie
kas. Jeigu ji neturi giliu
ko, neprisi vilioja vaikino,
nėra gyva, šauni, jauki mer
gina, tai dabar jau galima
ją pakeisti: įčirškti kelis
kartus “it” — ir bus nauja
mergina.

>
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Obuolys nuo obelies, sako
ma, netoli krinta, bet mūsų
balšavikai, vai, kaip toli nuo
tautos medžio nusirito?

Prašau Nesijuokti
Vienoj mokykloj mokyto
ja pastebėjo, kad vienas
mokinių per pamokas kram
to čiugumą.
— Vaikeli, — sako moky
toja — daugiau, kad nema
tyčiau tavęs mokykloje
kramtant čiugumą.
O jei
tu kramtai, tai turi ir visa
k.e&a kramtyti ir tu turi
to čiugumo užfundyti.
Ir kaip mokytoja nuste
bo, kuomet ant rytojaus pa
matė visus savo klesos vai
kus kramtant gumą.

h

HELP!
V

PIRKIT APSAUGOS BONUS
K. — Koks paprastas ir
patenkinąs mums visiems
prieinamas būdas reikšti sa
vo dėkingumą, kad esame
amerikiečiai?
A. — Sis tjūdas yra pirk
ti Apsaugos Taupumo Bo
nus ir ženklus' — prieina
mus kuone kiekvienam vy
rui ir vaikui. Net 10 centų
vertės ženklo įsigijimas su
knia pasitoukiufliOt kad tuo

keliu padedama nacijai gin
kluotis.
K. — Kokių denominaci
jų Apsaugos Taupumo Žen
klai parduodami krautuvė
se
OV ?•
A. — Krautuvėse dau
giausia parduodami 10c. ir
25 centų Ženklai, kad tuo
Keliu gauti ko didžiausią
skaičių rėmėjų, dalyvaujan
čių Apsaugos Taupumo
Programoje,

vių parduoda taip pat ir 50
centų, $1 ir $5 Ženklus. Vi
sų denominacijų Ženklus
galima įsigyti paštuose.
I

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-

Daug krautu shingCcn, D. G.

__________ _
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj

IŠSPROGDINTŲ ŠVENTOVIŲ KRAŠTE

UŽMIKIT
Užmikit, vaikučiai, užmikit, mielieji,
Jau Rainys su Margiumi miega:
Dangaus sidabrinės žvaigždutės
Tik margina baltąjį sniegą.

Pastabos apie ispanų religingumą

Vienos Rusės Dienoraštis
Rašo Verax.
Į lietuvių kalbą* išvertė Izabelė Matusevičiūtė

(Tęsinys)
Vėl sėdime tylėdami; Otmaras prieš save pasidėjęs
^fažin kokią arabišką ar kinišką gramatiką; bet aš tik
rai žinau, kad jis jos neskaito, nes ji guli prieš jį atbula.
— Aiia, tau priklauso Natašos lova, Otmaras paims
Irenos! Jūs, vaikai, miegosite prieškambaryje! — krei
pėsi motina pirmiausia į mus, paskui į Ireną ir Natašą.
Jos balsas dabar skambėjo energingai, kartu linksmai
ir raminančiai, taip pradėjome mes keltis. Pagaliau buyo sutraukyti tie baisūs grandiniai, kurie prie mažojo
(alelio buvo sukaustę! Pagaliau! —
Irena ir Nataša patraukė į “prieškambarį,” tai yra
į kitą dalį vagono, kuri yra atskira sienele. Aš atsisto
ju paskutinė ir nedrįstu kam nors pažvelgti į veidą, nes
esu paraudonavusi, ir sekundė po sekundės mano skruo
stai pradeda smarkiai degti. Aš į nieką negaliu žiūrėti,
nes Irenos ir Natašos lovos stovi visai viena prie kitos
ten, prieškambary, už piano.
Aš dar vis stoviu prie stalo, nepasiryžusi ir nežinau,
kaip aš turiu pradėti, ką tiiriu daryti. Motina užgesina
šviesą. Visai tamsu . . . Pirmą kartą motina užsuko
elektrą, nors mes visada vėlai einame gulti, ir tik po
^dvylikos dar visas vagonų miestas apšviestas žiburių...
Kelerą sekundžių aš stoviu viena, taip viena, kad be
manęs, jokio žmogaus nebūtų pasaulyje. Man baugu,
nepaprastai baugu . . .
— Mažlte, eik šen! — sušnabždėjo man į ausį Otma
ras, jo rankos mane paima, ir jo lūpos paliečia mano
kaktą . . .

Kur dingo visa baimė? Mane perbėga karšta sro
vė ir rankomis apsikabinu jo kaklą.
Pamaži mes graibomės tamsoje, mano širdis plyšta
iš džiaugsmo. Tik valandėlei aš grįžtų "J realybės pa
saulį. Aš girdžiu, kaip Nataša už sienos apsiverčia ir
garsiai sudejuoja, paskui girdžiu tylų verksmą. Jis gir
disi nuo motinos lovos. Ko verkia mieloji motina? Ka
da aš esu taip laiminga.

Be f taip buvo tik valandėlę ir vėl paskęstu jaus
muose.
Dar stipriau prisiglaudžiu prie Otmaro. Jis
-V pamaži mane vedasi; viskas aplinkui mane skendėja, lai
kas sustoja, aš pati nejaučiu savęs.------ OCmarai! —j
— Otmarai!------------------------------------------------------- i
Vasario 8 d.

Kai marksistinės revoliū-’ šventųjų ir garsios švento
cijos ir pilietinio karo metu sios vietos daugeliui anaip
skaitydavom apie Ispanijos tol nereiškia dvasinio susi
bažnyčių sprogdinimą ir žvė telkimo ir maldų. Daugelis
riškai baisius tikinčiųjų per ispanų nežino ir nenori ži
sekiojimus, sunkiai įsivaiz- noti šventų vardų ir šventų
davom, kodėl taip darosi vietų prasmės. Kultūringam
grynai katalikiškame kraš tikinčiajam atrodo šventu
te, didžiųjų mistikų bei šven mo sąvoka Ispanijoj (pana
tųjų tėvynėj. Kas gi ten šiai kaip Italijoj) net su
buvo, kad su pasigerėjimu jaukta bei suprofanuota...
po bažnyčiomis dinamitą dė Todėl Ispanijoj jokia nau
jo žmonės, kurie, gal būt, jiena, jei koks nors ateistas
tose bažnyčiose buvo krikš ar garsus banditas yra koks
tyti, o vėlesniame gyvenime nors Jesus Avemaria Salvagal tose pat šventovėse ra dor, kad paskutiniausioji
do nevieną šviesos ir paguo-( miesto aikštelė pavadinta
dos valandėlę.
Jėzaus Širdies plaza, o pie
Kodėl tie žmonės taip at no parduotuvėlė — šv. Bri
simainė, jog su savotišku gitos pienine. Vienas vyno
malonumu dvasiškius ir veik gamintojas neblogą vyną pa
lesnius katalikus apipildavo vadino Kristaus ašara, tai
žibalu ir gyvus viešose aikš kitas toks ant kokio nors
tėse degindavo?
raugalo uždėjo jau tiesiog
•Kas tuos įvykius sekė Jėzaus Kristaus etiketę. '
mąstydamas, tas perdaug
Dar daugiau. Koks nors
nenustebo didele Ispanijos neaiškus madų salionėlis
liaudies neapykanta savajai reklamuojamas šv. Aulelijos
religijai ir jos atstovams: I1 vardu, o gretima taverna
Tai ne kas kita, kaip išda jau šv. Antano.... Vienas vo
va daugelio šimtmečių eko kietis pirklys Barcelonoj pa
nominio ir kultūrinio tos sakojo, kad tame mieste po
liaudies skurdo. Komintemo dancingo priedanga esanti
agentai šią silpnąją Ispani “linksmybių landynė” vienos
jos vietą gudriai savo agi populiarios šventosios var
tacijai panaudojo. Liaudies du. Ten viliojamos “dirbti”
maištingumas ir kraštutinė mergaitės turinčios būti neneapykanta buvo nunokusi senesnio amžiaus, kaip ano
iš anksčiau....
ji jaunutė Romos šv. kanki

Arčiau pažinus ispanus,
jų gyvenimo sąlygas ir re
ligingumą, ryškėja ir visi
tie reiškiniai, kuriuos iš ša
lies sunku būdavo net su
vokti.
Kas pridengta šventais
vardais...

nė....
Iš tikro, tai koktu. Bet
kai prisižiūri į ispaną — pa
prastą eilinį ispaną — susi
darai įspūdį, jog jis šven
tuosius vardus ir sąvokas
profanuoja ne pikta valia.
Jo sąmonė religijos atžvil
giu, atrodo, tokia primity
viška, tokia laukinė, kad į
ją įspūdingai prabilti ture
tų misijonieriškas žodis dar
nuo abc (tas pats, be abejo,
tiktų kai kuriais atvejais ir
kitoms tariamai krikščioniš
koms tautoms). Visa tai, ką
jis šiandien mato ar girdi
nusistovėjusiame bažnytinia
me moksle apie dorybes ir
liturgiją, jam gal būt, at
rodo neįdomi pasaka, kaž
koks neaiškus senas paliki
mas — paprotys — nei ge
ras, nei blogas, lygiai kaip
tie visur valkiojami šven
tieji vkrdai.
Visai jau kitas dalykas,
kas šitaip nelemtai katali
ko sąmonę formavo. Čia vėl
susiduri su ispanų kultūri-

nio lygio ir jų religinio auk
lėjimo savotiškumais.
Truputis praeities
Buvę amžiai, kai būti
krikščioniu kataliku buvo
didžiausia garbė, o siekti
šventumo — didžiausia lai
mė, kokią tik žmogus šioje
žemėje žinojo. Tada Ispani
joje — aristokratų bei didi
kų vadovaujamoje — iš gry
nos Dievo meilės, o kartais
gal ir iš didžponiškos am
bicijos buvo lenktyniuojama'
statant vieną už kitas bran-j
gesnes ir meniškesnes baž
nyčias. Viens už kitą gra
žesniuose ir didingesniuose
vienuolynuose buvo sudary
tos visos sąlygos, kad iki
nepasiekiamų viršūnių pra
žystų mistika, menas ir
mokslas.
Iš ten išėjęs žodis į ma
ses buvo priimtas šventai'
nuolankiai. Jei tas žodis ra
gino atgailauti, mirtingieji
nuoširdžiai
atgailojo iki
skaudžių savęs kankinimų.
Jei kvietė į šventąjį karą,
minios karštų savanorių ėjo
net į Palestiną. Jei autori
tetai pilietį už jo eretišką
nuomonę pasmerkdavo, mal
dingieji džiaugdavos, kad
vienu svieto gadintoju bus
mažiau...

Taip buvo tada, kai kata
likybę globojo ir gynė val
stybė, kai ją visomis išga
lėmis rėmė didikai ir kai
nieks tautoje jos organizuo- i
tai negriovė. Bet kaip tik
tais Bažnyčios žydėjimo lai
kais po žiedais atsirado ir
negerovės perų, vėliau vir
tusių kenkėjais ir Bažny
čios nelaime.

Man Ispanijoje teko būti
pavasarinių švenčių metu.
Paviršinis įspūdis — kraš
Katalikybė — dvasios ir
tas tikrai labai religingas.
tiesos religija — nusilpo vi
Kiekviename didesniame kai
sur, kur tik perdaug buvo
me bažnyčia. Kiekviename
atremta į valstybinę galią
didesniame miestely bent ke
ar palenkta turtingųjų įno
lios bažnyčios ir keli vie
riams. Ispanijoje šioji nege
nuolynai. Namų kertėse Die
rovė buvo rodos, giliau įlei
vo Motinos ir šventųjų sta
dusi šaknis, nei kur kitur.
tulos. Miesteliai ir kaimai
Save religingais ir dorais
dažnai pavadinti šventųjų
laikę kai kurie valdovai dau
vardais. Kiekvienas ispanas
giau rūpinosi svetimų kraš
ir ispanė turi bent kelis (bū-į
tų pavergimu ir savo asme
tinai!) krikščioniškus var
niniais malonumais, kaip
dus. Berods, tik ispaniškų
socialinių reikalų tvarkymu
tautų berniukus mėgstama
savo tautoje; daugiau kišėsi
krikštyti Jėzaus, o mergai
į Bažnyčios ir dvasiškijos
— Irgi ne, kam to? Jis mane ir be to mylės, jei aš tes — Jėzusos vardais...
reikalus, nei buvo verti. O
jo ir neaplankyčiau! Jei fu nori, kad jis tave mylėtų,
Bet tuoj pat prisiminkim,
ispanų dvasiškių dalis kar
tu turi dė) jo dirbti ir pas jį lakstyti, jis mane myli to kad ispanams šventieji var
tais irgi mieliau kilo į pa
kią, kokia dabar esu!
dai jau seniai nebereiškia
togesnes aristokratijos vir
Paskutiniuosius žodžius Nataša pasakė ypatingai
šūnes, negu leidosi į liau1 dies tamsumo žemumas. Apabrėždama; jos balse buvo kartumo, ir man toptelėjo į
J pie tą ispanų tamsumą, užgalvą, ar tik mes visi dėl Natašos nebūsime apsirikę.
jN.-a'iU. S. i...J
: Atlantic :
silikusį iki mūsų laikų ir
Gal būt, ji visai nesanti graži lėlė be jausmų, gal būt, ji
- Ocean:
UNITIDJ
apie jų skurdą, šiandien di
Igorui ne visai abejinga, bet ji pažįstanti jį ir nuvokia,
STATIS:
desnį, nei kada nors, aš jau
kad besistengdama jam įtikti, nustotų jo . . .
N.w York to —
esu
rašęs kitoje vietoje. Už
— Nataša, tu esi ne žmogus, — suriko Tosia. -^Atlantic;
COTTON
(Dutch <*«••«.=
-Ocean
: 2400 Milotj
teks priminti, kad to sun
Tu esi žmogus be širdies!
kiai įsivaizduojamo ispanų
DUTCH
— Tu neturėtum manęs teisti, Tosia, — atsakė
«^Cubo:
liaudies skurdo neišsprendė
švelniai Nataša, — Aš tau paleidžiu be kovos, nors ki
BAUXITI 1 z
GUIANA minis
•M = if*
ta dėl savo savimeilės sau pasiliktų. Tu dabar turi
Panapia.
L progos savo rūpesčiu ir dėmesiu jį prie savęs pririšti.
This KINGof All
Canal Aš pasitraukiu ... Jis mano kietaširdiškumo, kaip tu
Cough Mixtures
pasakei, nedovanos, ir tada tu jį gali turėti!
ECOLOMIIA1
—Acts Liko A Flash
Stale ot Milo*
Tosia puolė Natašai į glėbį ir šaukė:
KAZĮ L
The
Kirą
oi all cough medicinai—BucHey'l
’IHAZIL GUIANAS
J.00
CANADIOL Miirfure—hat been uted for veori
— Nafaša, aš dėkoju tau! Aš taip jį myliu, taip be
in over 70% oi Canado'l homei. Foif vrorking.
CDraufraa’* Ai’.me telephoto)
acting Buckley'l M irtu re quickly lootent I
Olandijos kolonija Guiana, kur J. A. Valstybių vy triple
and raitei phlegm lodged in tha tubee—cleori |
galo myliu!
air panagei—loothei raiped raw tinuei, one
and wortt coughing ipaim ceatel.
riausybė pasiuntė kariuomenė ten saugoti bauxite ka orYoutwogetlipi
reiulti fo«t. You leel t*e effect of Buck
Kaip paprastai, šiandien po pietų pas mus atėjo
Tosia. Ji buvo visai nusiminusi ir vos pasisveikinusi
pradėjo verkti.
— Jie vėl suėmė Igorą. Mano Dieve, kas bus iš jo?
„ — dejavo. — Aš kaip tik ateinu nuo jo motinos, ji vi*sai susigraužusi. Aš jai prižadėjau, kad Nataša ją su
raminsianti ir padarysianti žygių jį išgelbėti.
Nataša kaip visados gulėjo ant tapčano. Jos vei
das kiek pablyško, bet tai buvo viskas.
— Kodėl tu manai, kad aš turiu juo rūpintis? —
paklausė jos Nataša. — Tas man visai nerūpi!
— Bet, Nataša! — atsiliepė Tosia. — Tai būtų vi
sai suprantama . . . Bet ir dėl jo motinos tu nepadarysi?
— Irgi ne, aš tikrai žinau, kad ji manęs nereiksiąuį janti.
— Galų gale tu nenori nė jo aplankyti?

U.

S.

KARIUOMENE

Į
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Kai įlietai jūs sielas pralobins
Ir lopšį palikę išlėksit,
Tada daug naktų nemiegosit
Ir vėtrų šaltų prikentėsit...
Miegokit, kol visas pasaulis
Jums tiesias ant mano tik kelių —
Užaugsit — tada negalėsiu užstoti
Nuo žemės pilkųjų vargelių....

Sapnuokite karžygį puikų,
Kurs joja dėl laisvės numirti,
O priešais jo toliau saulėti,
Vainikai nevysta supinti.
Aš lopšį daina iškaišysiu
Ir žydrumas erdvių išpiršiu,
Kad akys pasaulį išvydę,
Pamirštų žiemužės paviršių...

Miegokit, vaikeliai, sapnas jau pina
Jums pasaką žydriojo paukščio,
O aš pasimelsiu, išaušus
Kad miglos neniauktų jums aukščio.
J.

nė viena revoliucija, nė šis liną neapykantos upė, gink
paskutinis pilietinis karas. luoto marksizmo stumiama,
Vėlesniais, laisvamanybės buvo visuotinė. Išsiliejusi iš
ir marksizmo organizuotos krantų, ta srovė griovė baž
veiklos laikais, didelė dva nyčias, degino vienuolynus
siškijos dalis pabūgo gyve ir tikinčiuosius.
nimo kovos. Vienuolynuose
Pamoka buvo baisiai skau
ir klebonijose jų dienos slin di, tačiau ji turėjo savo prie
ko ramioje rutinoje, kai tuo žastis. Ar daug kas ją su
pačiu metu bedievybės sū prato, ar daug kas iš jos
kuriai triuškino paskutinius pasimokė ? Tie klausimai
alkanos minios tikėjimo li neramiai gulėjo ant širdies
kučius. Pervėlyvos jau buvo daugelyje Ispanijos vietų
atskirų dvasiškių ir pasau matant šventovių griuvė
liečių apaštalų net heroj iš- sius ir kankinių kapus.
kiausios pastangos. Drumz- Į
(Bus daugiau)

Actress Supports Campaign Against Tuberculosis

Ethel Waters (left), star of Broadway shows, takes time out
between acts to purchase her Christmas Seals.

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

GUI ANĄ

Bolševizmo Siaubas Lietuvoje"

r

IBlll (UllflAU.!

syklas. Bauxite yra alumino rūda.

ley'l Initantly. Af all druggitft.

August.-Vaičiūnienė

Kurią parašė bolševizmo teroro ištremtasis,
K. BARAS
Šioji knyga atskleidžia visas bolševikų paslaptis, jų
valdymo metodus ir nepaprastus žiaurumus.
“BOLŠEVIZMO

SIAUBAS

LIETUVOJE”

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

35c

50 ekzemploriai kainuoja tik..................... <hlO

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

Knygos užsakimus siųskite į:

"Draugas", 2334 So. Oakley
V

■

■

CHICAGO, ILLINOIS
-

Avenue
#

Trečiadienis, lapkr. 26, 1941

DRAUGAS

pimo darbą ir priskiria lab
darybės pradžią tam laiko
LABDARYBĖ
tarpiui; pavadindami ir ati
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga: K. Sriubienė,
duodami garbę humanitarizpirm.; P. Fabijonaitis, sekr.; kun. Ig. Albavičius, iž
mui ir fraternalizmui.
dininkas, 1515 So. 50th Avė., Cicero, III.; kun. A. Lin
Visvien mes, katalikai, ži
kus, Prieglaudos Statymo Komisijos pirmininkas.
nome, kad melas pasilieka
melu. Pradžią labdarybei
Lietuvių R. K. Labdarių padarė pats Jėzus Kristus.
Dėkojame
Jo Motina, aplankydama šv.
Sąjunga:
'
Elzbieta ligoje, nusipelnė net
Lietuvių R. K. Labdarių, Rotrina Sriubienė, pirm.
maldoje vadintis “pagirta
Sąjungos 22-rasis seimas ge
Petras Fabijonaitis, sekr.
tu tarp moterų.”
rai pavyko. Jis buvo gau-Į
____________
Iki Kristaus laikų labda
singas atstovais ir svečiais,
Centro
susirinkimas
pasekmingas aukomis ir nu
ringi darbai nebuvo žinomi.
Lietuvių
Labdarių
SąjunVisi turčiai didžiavosi savo
tarimais. Pavyko dėl to,
kad labdarių kuopos uoliai gos Centras, kuopų atstovai turtais, o neturtingieji buvo
darbavosi, kad draugijos sa- šį vakarą renkasi į šv. Kry- visai nepripažįstami. Tik
vo atstovus prisiuntė, kad žiaus parapijos salę svar- Kristus atnešė lygybę. Tik
iš savo iždų dovanas skyrė,, biam pasitarimui. Prašome Kristus pamoksle anč kalno
kad patys atstovai buvo susirinkti laiku, būtent ly- j išaukštino neturtingus. Kri, stus sako: “Palaiminti beduosnūs ir sumanūs, kad giai 7;30 vai.
Valdyba.
turčiai dvasioje, nes jų dan
patsai seimas buvo gerai
----1 gaus karalystė. Palaiminti
priruoštas.
ramieji, nes jie paveldės že
Dėl to matome reikalo
Moderniška
labdarybė
mę. Palaiminti, kurie liūdi,
Labdarių Sąjungos Centro
nes jie bus paguosti. Palai
valdybos vardu padėkoti
Moderniška
labdarybė minti, kurie alksta ir trokš
visiems tiems, kurie kokiu
yra klasifikuojama sekan- ta teisybės, nes jie bus panors būdu prisidėjo prie sei
čiai: šelpimas neturtingų
’ Palaimėti,'galifemo pasisekimo.
_.
senelių; gydymas silpnapro tingieji, nes jie laimės gai
Pirmoje vietoje dėkojame v.
..
, . .
, ,
cių; tyrinėjimas knminalis- lestingumo. Palaiminti nesugerb. kun. Anicetui Lankui,
..
T, v.
., ,
tų; saugojimas beturčių s vei teptos širdies, nes jie matys
sv. Kryžiaus par. klebonui
,
. v
kavos, per viešas ligonines, ; Djevą
Palaiminti
už surengtas bažnyčioj iš
dispensijas, namus lankan- nes juos vadins Dievo vaikilmingas pamaldas, už salę,
visą jo rūpestingumą, darbą
s^au&es *r šelpimą dep k&ig Palaiminti, kurie perįr patarimus. Taip pat presijos suvargintų, apleistų sekiojami dėl teisybės, nes
ir apsileidusių.
jų dangaus karalystė. Palai
Labdarių Sąjungos 1-mos
kuopos valdybai ir veikėIki industrijinio pervers- minti, kai jums piktžodžiaujams už seimo prirengimą. mo, labdaringus darbus dirbo ja ir persekioja jus, ir meAčiū draugijoms ir jų atsto- išimtinai Katalikų Bažnyčia, luodami sako visa pikta
vams už aukas. Ačiū ir pa- j Nes jos įkūrėjas Jėzus Kri- prieš jus dėl mąnęs. Džiaugskiriems aukotojams seimo stus pats buvo didžiausias prieš jus dėl manęs. Džiaumetu.
labdarys. Jis stebuklingu jūsų užmokestis gausus danbudu pavalgydino alkanų guje” • • • (Mačo skyrius
minias. Jis gydė ligonius ir 5).
JAUNIMAS
nei? mirusius prikėlė iš nu
Šis griežtas Kristaus pa
(Atkelta iš 3 pusi.)
mirusių.
reiškimas suprantama, tų lai
S. Perutis - N. S. 12 114.10
Kol atėjo industrinis per kų turčiams nepatiko. Bet
A. Cherry-Bri.A. 12 113.9 versmas, tai Katalikų Baž krikščionybė jį vykdė. Pa
S. Tenzie - Bridge 12 107.5 nyčia pajėgė aprūpinti pa vargėlių šelpimas, ligonių
A. Kirstuk - N. S. 12 105.8 vargėlius. Mat jų taip daug lankymas, kalinių išpirkiS. Jucikas-Bri.B. 12 97.6 kaip dabar nebūdavo. Bet maa’
visus amžius Kata
A. Juozaitis-Mar. 12 94.1 užėjus perversmui indusfriBažnyčia buvo laikoK. Wesley - N. S. 12 92.8 joj, pasaulio reikmenys pra- rnas’ kaipo aukščiausiomis
L. Rauha - Marą. 9 92.2 dėta gaminti mašinomis. dorybėmis. Tiesa visuomet
Kaip upelio
V. Kraus - Bri.B. 12 78.3 Reikmenys gaminami to paliks tiesa.
A. Chapis - Bri.B. 3 76.
kiu greitumu, kad nepaspė- vandens, negalima sustab
? Golbin - Marą. 3 69.2 jama jų suvartoti. Iš to ky- dyti tekant, taip ir tos baž
Helen Cherry, secretary ja bedarbės. Milijonai žmo nyčios nupelnytos garbės,
nių pasilieka be darbo, ku- labdarybės atžvilgiu niekas
riuo jie pelnosi pragyveni- j nePaJ®88 paneigti.
Knighfs of Lilhuania
mą. Valdžia buvo priversta
Platonai nors rauadaimtis šelpimo darbo. Pas mi stenSiasi kituoti isfoChicetja District
mus Amerikoj šelpimo dar- rijos faktusiiems tas
nevyksta.
Kaskarf
vis atsiLadies Bovvling
bas valdžiai, palyginti, nau
jas. Europoj valdžios šei randa daugiau žmonių, kuLeague Standing
pimas prasidėjo daug pir- rie “V11 ‘“’y** ir nesi“j°
(Including games of
miau. Tas šelpimas prasidepareikšti. Labai laikav
Nov. 13, 1941)
da maždaug nuo 1860 metų. būtų ir jiems 8usiParsti- “
Team
Won Lošt
prisipažinti garbės tam,
Protestoniški rašytojai be kam ji priklauso.
1. Town of Lake 10 2
2. Bridgeport
8 4 gėdiškai nenori pripažinti
Viktoras Balanda.
3. Brighton “A” 7 5 Katalikų Bažnyčiai tų gar
4. North Side
6 6 bingų nuopelnų. Jie pasi AR IEŠKOTE DARBO?
5. Brighton “B” 4 8 naudoja fa proga, nuo to lai
Jeigu taip, —
6. Marąuette
1 11 ko kada valdžia pradėjo šelSkaitykite “Draugo”

TURTAS VIRS.. $6,500.000

PENKIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

A. + A.

APART APSAUGOS, TURIME
tfccn AHA
ATSARGOS FOND4 VIRŠ.................. JpuOU/UUU
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigu
MES MOKAME 3% ANT PADĖTŲ PINIGŲ

MELVYNAS A. KAVALIAUSKAS

J

Netekome savo mylimo lap
kričio 23 d., 1936 metais.

mARGLTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl
Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

— DEŠIMTI

METAI! —

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

WHFC-I45O Icil.
6755 So. Western Avenue
Phone: GROvehilI 2242

4192 Archer Avenue
yiRginia 1111

AABY. OT>.
Phone 9000

PAMINKLAI
a

t .

.

A
• -s V
-■ b'’*‘’XCI r

MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.

527 N. Western Avė. Tel. See. 6103
tė/ives, mothers, sisters— they’re often

forced

to

point

the

way to

hait

PASKUTINIS

health to their men folk! For women
know that a healthy head produces

hoodsome

hairl

that’s

And

PAGERBIMAS

why

women everyvvhere are pointing to
Fom-ol, the remarkable foaming oi)

phampoo which first nourishes the
scolp, then takes the dūli, parched
hair and brings it back to glovving

health. Fom-ol is so economical; a
little goes a long vvay. Ask your

druggist for the

regular 50c size.

Nuliūdę:— Moteris. Duktė.
Sūnus, Biolis, Pusseserė, Pus
brolis, Švogeris ir Giminės.

Or, vvrite tor a generous triai bot-

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

and postage.

He, enclosing 10c to cover packing

FOM-OL

JOHN F. EUDEIKIS

More tften e sfiempoo

—e

Laidotnviii Direktorius

trMtmantl

vo tėvynei ir apsaugoti žmo

nes nuo bedieviškos vergi
jos, pats skaityk dienraštį
“Draugą” ir kitus ragin.
skaityti.

620 W. 15th Avė.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save

HAIR IS A
FRIGHTf HERE,
USEMYFOM-OU

Jei nori pasitarnauti sa

,

•btUuIm EatanavtBM — MoUria patanuraj*

JOHN. YOUR

JONAS KAMARAUSKAS

LAIDOTUVIŲ DZUKTOUAI

KBLNER - PRUZIN

Nuliūdę lieka: Motina, Tėvas, Sesuo, Brolis ir Giminės.
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AMBULANCE Dieną Ir Naktį

o<”

A°'*to*
4605-07 HUUTU HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742

PLATINKITE “DRAUGĄ „i

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai.'antradienio ir šeštadienio rytala
iš Stoties WHIP (1520), su P. šaltimieru.

SKAITYKITE

“DRAUGĄ*

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

Christmas seal of Holland.
-’Huy Chrlttrnai RmIi”-

Getling Up Nighls
MakesManyFeelOld
Do

ari or snffer
_ t.,you- ®
Sanfeel older than

tttng Up Nlghte. Baclcache. Nervouis Palm, OluineM. S.ollen Anklee,
Rheumatie Paine, Burnine seanty or fr.ouent panaaaea? If ao, retuember that your
Kidneye are rltal to your health and that
theae eymptome may be due to non-oraanlo
and non-ayitemlc Kldney end Bladder troublee- ln aueh caaei CYSTSX la phyalclan’s
preecrlptloni uaually
slvea----prompt
ually i
— and )oyoue reilef by helplns
Įpins the Kldnert flueh out
poltonoua erceaaI MM
aclda and
.__ «aatee. You have
ererythlns to g.ln and nothlns to lose ln
trylng Cyetea. An Iron-elad guarante.
vrapped around each paekege aaeurea a re
tu na of your money on return of empty
perkase unleaa fully aatlafled Don’t tek.
chaneea on any Kldney medlclne that Is
iteetf Don't delay. Oet Cyatea
not guaranti
'Blaa-te«i from
n your
russlat today. Only
______ SSe, The suarante.
VI,1,1 link iiiaau
lllaati proteeta
PI
you.

Cystex S

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

HEOFfil.CtMTRfftE
VER££NIG»tv& TOT
OFSTPuOING DEC

PAMOKOS

AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA
816 W. 33rd Place,
Chicago, III.

JUS TIN MACKIKWICH, Prou

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti
už a. a. Melvyno Kavaliausko sielą.

Mirė lapkr. 25 d., 1941 m.,
11:55 vai. ryte, sulaukęs pu
sės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
Panevėžio apskr., Velikių pa
rapijos, Kuodžiu kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Oną (po tėvais Kairifltė); dukterį Genovaitę: sūnų
Henriką; brolį Jurgį; pussese
rę Rozaliją Kardinskienę ir
jos šeimą; pusbroli Petrą Ka
marauską ir jo šeimą; švogerį Mykalojų Kairį ir jo šeimą
(E-lwardsburg. Mich.); ir daug
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.
Lietuvoje paliko seserį Apo
loniją Baltaduonienę ir jos šei
mą; 2 pusseseres — Oną La
banauskaitę ir Domicėlę Kra
sauskienę ir kitas gimines.
Kūnas pašarvotas namuose;
3415 So. Leavitt St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį,
lapkr. 29 d. Iš namų 10 vai
ryto bus atlydėtas į St. Maurice parap. bažnyčią, 36th St.
ir So. Hoyne Avė., kurioje Jvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas J Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

WI\GS

:and:

LOAN ASSOCIATIONofCNof*

Mes, atmindami tą jo liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv.
Mišias ketvirtad, lapkr. 27
d., Gimimo Panelės švenčiau
sios parap. bažnyčioje, 8:00
valandą ryto.

A
Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos
Knygvedystes
Stenografijos
Mašinėle Rašymo
Aritmetikos
Pilietybės
MOKSLO
LAIKA S
Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

FED]

Nors -laikas tęsiasi, mes ic
niekados negalėsim užmiršti.
Lai gailestingas Dievas su
teikia jam amžiną atilsį.

‘Help Wanted’ Skelbimus.
NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

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

Jau sukako 5 metai, kai ne
gailestinga mirtis atskyrė iš
mūsų tarjx) mylimą sūnų ii
brolį Melvyną Kavaliauską

I-

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
3.3,54 South Halsted Street

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

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lltuanlca Avenue
Tel. YARds 4908

J. LIULEVICIU8
4348 S. California Avė.
Tel. LAFayette 3572

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

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

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

✓

't,

DRAUGAS

Trečiadienis, lapkr. 26 1941

CIANO BERLYNE

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
per pusantros valandos, pub
lika nepristigo juoko nė ka
tučių artistams ir solistams
Rūpinasi spauda ir
iškviesdama juos pakartoti
linksminasi
kai kurias scenas antru kar
Platesnė Amerikos lietu tu. Kaip artistai, solistai,
vių visuomenė jau turėjo duetais ir trio scenoj pasiprogos pažinti kun. J. Pašvaidintojai; Tho
aa/usko
ta/usko susirūpinimą geros mas Petkus,
,,
TLouis
... Jagminas
,
spaudos reikalu, jei girdėjo (St. Louis Looie), St. Miljo kalbą pasakytą “Draugo” kintis (Ickis), Alfredas Šapjubiliejiniame bankiete
ir kus, Alfonsas Krikščiūnas
skaitė jo straipsnius tilpu Jonas Jankauskas, Alice Šid
sius “Amerikos” ir “Garso” lauskaitė, Vikt. Opulskytė,
savaitraščiuose. Tačiau, jis Tekia Koncevičiūtė ir Eleo
4fiepasitenkino bendra visuo nora Juškaitė. Ši pastaroji
menės informacija, bet pra buvo viešnia iš Brighton
dėjo gerosios spaudos akci Parko, dar labai jauna dai
ją ir savo parapijos ribose. nininkė, šiemet baigianti ŠvJ
Trys sekmadieniai iš eilės P. Marijos Nek. Pras. par.)
buvo paskirti šiam tikslui. mokyklą. Jos motina žada
Trumpi pamokslėliai, bet pil
.
ją leisti toliau mokytis į
' ni
n, gyvų pavyzdžių ir para
para- akademi • Jei Eleonora sa.
ginimų, paremti šv.
gimmų
sv. Tėvų m
ir t0,jau
enciklikomis ir vyskupų bal- .
...
......
....
v. .
.. , i
lavins tinkamoj direkcijoj ir
su, įtikinančiai
velke
kiau.
_ galimybes savo talen,
.
.
1 turės
sytojus.
pilnai išvystyti, AmeriSekmadienį, lapkr. 23 d. kos visuomenė gali sulaukti
^isų Šventų parap. Šv. Onos iš jo3 žymios damininkės.
moterų dr-ja, vietos choras] Po skanaus juoko ir mair jaunimas vadovaujamas , lonių dainų buvo šokiai bemuz. J. Rakausko suruošė' veik be pertraukos iki vivakarą — operetę su kome- durnakčiui, nes muzikantai
dija, linksmomis dainomis 1 nesigailėjo savęs nė jauniir šiaip įvairiais bramaniš- mo kojų neduodami nė va
kais triukais, kurie gražiai landėlės atsikvėpimui, šio
prilinksmino publiką. Nežiū šaunaus vakaro pelnas pas
rint, kad programa užsitęsė kirtas parapijai.
De.

Z

CLASSIFIED
Kas ką turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai purduoti, naują
namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Suruni.-kis Company.
Taipgi turime dideli pasirinkimą a»
nesnių namą, ant lengvą išmokė
REIKALINGI DARBININKAI
Jimų:
13 cottagiai nuo 32.500 lr aukšč
HELP WANTEI> — MOTERYS
18 bungalų nuo $4.700 ir aukšč.
12 2-fletų nuo $6.5n0 Ir aukšč.
"BAND SAWYERS" ir "8HAPER
9 S-fletų nuo $9,500 ir aukšč.
HANDS“ reikalingi. Patyrusi. Geras
1( 4-fletų nuo $13,500 Ir aukšč.
užmokestis, nuolatini darbai. Kreip
8 8-fletų nuo $16.500 Ir aukšč.
kitės prie:
7 10-fletų nuo $22.500 ir aukšč.
PROCHEP FIRN1TI.RE CO.
Taipgi turime visokių bizniavų na
1308 No. Halsted Street
mų, visokio didumo su visokiais biz
REIKALINGI — ‘OEF-PRESSERS’ niais. Kum reikalinga gerų farmų.
prasyti special order vyrų kotus. mažų arba didelių, galima pirkti
Su visais reikalais
Nuolatini darbai, geras užmokestis. arba mainyti.
kreipkitės prie- —
Atsišaukite ant 12-to aukšto —
CHARLES P. SUROMSKIS & CO
ACME TŪLOK-S
6921 So. Western Avenne,
19 South \YvlLs Street
______ _____________________________________ Tel. REP. 3713 1— Vak. PRO. 1111
‘TOOL AND DIE MAKER” REI- I _ ____ _
KALINGAS. Nuolatinis darbas prie PAIESKAU SAVO BROLIO Vincen
išdlrbysčlų įstaigos. Kreipkitės prie: to Kudirko, kur} per daugel) metų
jau nemačiau. Jis dabar yra apie 48
LAMICOID F.U1KICATORS, INC.
metų senumo Ir yra kilęs iš Suval
36<M> Potomae
kų, Mariampolės
apskr.. Veiverių
- 1
-■
■ ------ ------------ ——~~ pašto. Skriaudžių parapijos ir kai-“ICE ROUTE MAN" (ledo išvežio- mo. Atvyko ) Ameriką pas mane |
tojas) reikalingas. Patyręs tame dar- Sheboygan, Wls. apie 1910 metais,
be pageidaujamas. Darbas pietinėje Paskutinius žinutes kas link jo girdalyje miesto. Nu-olatinis darbas. At- dėjau daug metų atgal ir sužinojau,
sišaukite po 6-tos vai. vak.
kad jis buvo Iškeliavęs dirbti ) ruH. LANG & SON
dies (iron ore) kasyklas kur ten žiel miuose. Jai kas žino ką nors apie j),
5210 Wentwoith Avė.
i malonėkite pranešti man po sekan
čiu adresu;

Roselando žinios

("Draugas”

Lietuvos gen. konsulo
kalba latviams
(Atkelta iš 2 pusi.)

susirinkusieji sugiedojo J.
A. V. ir Latvijos himnus.
Kelias atatinkamas latvių
dainas su dideliu pasiseki-mu Padamavo latvių žymi
dainininkė Elsa Žebranska.
Rengėjų vardu komiteto
pirmininkas Charles Carol
padėkojo visiems pasidar
bavusiems, dainininkei, ir
pasveikino atvykusius kaimyninių valstybių atstovus.

TT. Marijonų misijos

įvairūs kiti dalykai siunčia
mi šiuo adresu:
Mission Club,
Marian Hills Seminary
Hinsdale, Illinois

la the Spotlight
The double-barred cross, thrown
Into relief by the lighthouse
beacon on the
ChristmasSeal,
i s one of the
best known
humanltarian
symbols ln this
coiintry. It is
the insignia of
the local tuber
culosis associa
tlon. A glarlng spotlight has
recently been thrown on the tu
berculosis menace in that the
diseaac has always taken grim
advant&ges of perlods of stress.
We mušt, and tuberculosis authorities believe ve can, keep
tuberculosis under control in
this country. The associations
are making every effort to do
their part. The people’s part at
this time is to buy Christmas
Seals as generously as posslble.
-”Buy Christmas Seals”

I.C.

telcpnotoj

Acme

Nuvykusį į Berlyną Italijos užsienių min istrą grafą Ciano (dešinėje) iškilmingai pa
sitiko ir lydi nacių užs. reikalų ministras Ribbentropas (antrasis iš kairės pusės).
Italija su naciais atnaujino priešbolševistin ę sutartį, kuriai baigės penkeri metai.

Po to pasveikinimo žo
džius tarė Lietuvos Genera
linis Konsulas J. Budrys ir
Estijos Gen. Konsulas J.
— Chicago III., Dievo Ap
Miesto kontrolerius Ro- vaizdos parap. bažnyčioje — Kaiv.
bert B. Upham
Ilgesnį referatą perskai
praneša, i kun. Antanas Mažukna, M.
kad Chicago miesto ope Į ic.
tė atvykęs iš Washingtono
S ruojamų išlaidų 1942 me2. Lapkričio 28 — 30 dd. ponas Ludvig Ek, buvęs
tais numatyta 55,342,000 _ pittsburgh, Pa., šv. Ka- Latvijos Finansų Ministe
dol„ arba 652,000 dol. dau-t zįmįero parap. bažnyčioje — ris. Po jo žodžių buvo pa
giau kaip 1941 m.
, jjUn> Adomas Markūnas, M. rodyta filmą iš Latvijos.
Upham sako, kad ši išlai- j
dų sąmata daugiau kaip
3. Lapkričio 29 d. iki gruo-'
are common offenders
keturiais milijonais dolerių! džio 8 d. — Newark, N. J.,
sumažinta apkarpius įvai Švč. Trejybės parap. bažny Ar žinai, kad misijų tiksrių departamentų įduotas čioje — kun. Petras Mali tikslo, kaip remti misijų apaštalavimo darbą.
nauskas, M.I.C.
sąskaitas.
Veltui ieškosi kilnesnio
4. Gruodžio 6 — 8 dd. —
Didesnes išlaidas padaro
įvyksiantieji 1942 m. rinki Norwood, Mass., šv. Jurgio las — Meilės misija?
parap. bažnyčioje — kun.
mai.
Visi, kuriems tas pasiau
Juozas Vaškas, M.I.C.
kojimas glūdi arti širdies,
kviečiami
prisidėti prie taip
Viltis ir meilė — du svar
biausi veiksniai, kurie pa
Taktas — tai suderinimas brangaus darbo.
daro žmogui gyvenimą no mūsų vertės su kito verte
Gal nežinai, kiek daug ga
ringu.
prie kokio nors veiksnio.
li pagelbėti misijonieriams If you’re past 40, the chances are
your breath wiU be offensive
visai menkos vertės dalykė that
of tener than that of a young person.
nuotrupomis. Taupyk Fermentation of tiny food particlcs
by partial platės and denjTHINGS THATNEVER HAPPEN liais,
pašto ženklelius, įvairius caught
tures frequently cause this condition
you yourself may not detect
blizgučius, bevertės senus which
būt which is so offensive to othcrs.
pinigus, pasenusį auksą ir Why not take the easy, pleasant prethat so many fastidious peokitką, kurie kasdien ir kiek caution
plo ūse to halt this fermentation—
rCfcSYOA.
viename name, mokyklose Listerine Antiseptic employed as a
OIU
rinse. It immediately makos
ar įmonėse be vertės mėto mouth
the breath swecter, purer, less likely
to offend. Lambert Pharmacal Co.,
si.
St. Louis, Mo.
Visa tai surinkęs pasiūsk
Before Any Date Vee
pigiausia pašto klase.
LISTERINE ANTISEPTIC
Pašto ženkleliai, aukos ir To Mahe Your Breath Suleeter

Didinamos miesto
išlaidos

Padėk misijonieriams

MIDDLE-AGED
PEOPLE

HELP

Here’s the New Amazing

COUGH MIXTURE
From Canada

Druggists Report Big Demand
Buckley’s CANADIOL Mirture Is d i ffe renti
mor e enective—faster in action than anything
you've ever used. Get a bottle today. Take a
couple of doses, Instantly you feel its powerful
effective action spread thru throat, head and
bronchial tubes. Tickling—coughing ceases—
phlegm is loosened ond roised—clogged bron
chial tubes open up, air passages cleored.
All druggists. Satisfaction or money refunded.

127 No. Dearborn St.

Jūsų Gražus
Apsirėdymas
-Mūsų Specialybė

AAVlACHIAa

VVHOLESALE
FURNITURE
BROKER

A8IR1NK1MA8

AlfX ALESAUSKAS & SONS

PIRŠTINIŲ
KOJINIŲ
POCKET’HOOKŲ
KORSETŲ
KCDIKLAMS DRABUŽIŲ

FACTORY

V. VILEIŠIENE, SAV.

INTERNATIONAL CARTOON CO.N.Y.

Telefonas REPUBLIC 6051
J?

FROCK SHOP
5922 VV. Roosevelt Rd.
TeL AUSTIN 1175

Jr

PASKOLOS

— namams statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis ISraokėiimo PI ana*

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

AR LAIKAS NAMUS
PATAISYTI?

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!I

Kreipkitės prie

Charles Yushas

TAUPYKITE

Lietuvis Kontraktorius
Ir Karpenterys

mūsų įstaigoje. Jūaų indeliai rūpes
tingai globojami lr ligi $5,000 ap

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

Mokam

MŪSŲ PASITIKĖJIMO IB IŠTVERMES REKORDAS

46 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nemuikrlandžiant Nei
Vieno Klljentol
Kelstuto Savings and Loan Association yra tymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, UI
valdžios darbų — dabar užsiimi
visokiais namų darbais
Turi 43 metų patyrimo

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

2223 West 23rd Place
Tel. Canal 5014

3236 So. Halsted St.

Chicago, III.

Jos. M. Mozeris, Sec’y.
I Į

WOLk ŠILIMO
1945 VVest 95* Strert

ADVĄN( ED

1

IIIIĮIIS

PHi idokai hy

I OWC8T RMAIIILF. I RM ES
PHONF I.AFAYI ITt ^11

Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC
Every Saturday, 1 to 2 P. M.
STATION WHIP

■

'

..........................

4*

<YOU GIRLS WH0 SUFFERa
*

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST

direcUoM. W0RTH TRYING!

REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr

GLAMOUR

Listen to

to go smiling thru trying “middle age.”
Taken regularly—Lydia
Pinkham's Compound helps
build up resistance to such annoying symptoms that may betray your age faster than anything. Also very effective for
younger women to relieve*
monthly eramps. Follow label

9438—9489

DINING ROOM SETS — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS
- RL'GS — RADIOS — ItE•R1GERATORS — WASH1RH _
M ANOKIA _ STOVĖS
»U NaUkmallv AdvorMse,!

x 38-52 Years

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

Oras, saulė, maistas stip
rina kūną; sveikos mintys,
kilnūs jausmai, dorybių vyk
dynias stiprina sielą.

AD — DEPT

Randolph

PAIEŠKOMI AGENTU
Reikalinga — gerų, teisingų vyrų,
agentavime,
laikračių
pardavinųjime Įvairiose kolonijose. Šaukite —
CANai 8010 numatyti pasikalbėjimo
laiką.

Jr

(’OMPLKTE

.Suffer Distress At This rime!

2334 S. Oakley Avė., Cliii-ago. 111.
KAZIMIERAS KUDIRKA

MOTERYS

HELP VVANTED

Tel.

MODERN'

MostMlDDLEAGEWomen

WANTED —

PATYRUSIOS "SINGLE NEEDLE”
OPERATERKOS lr “PINKERS” —
reikalingos dirbti prie moterių dresių. Gera užmokestis, nuolatini dar
bai. Kreipkitės prie:
SMOLER BROS.
2300 Wabiuisia Avenue

Ab

/1/6

NAMAI — FARMOS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

Distress

From MONTHLY

FEMALE VVEAKNESS
ANO NEED TO BUILD UP
RED BLOOD!
TAKE HEED lf you have all or
any one of these symptoms: do
you suffer headache. eramps. backache, nervousness, weakness,
cranklness. distress of “lrrcgularlttes," perlods of the blues. a bloated
feellng-due to functlonal monthly
dlsturbances?
Then start at once-try Lydla
Pinkham's .Compound Tablets
<wlth added iron). Pinkham's
Tablets are famous for rellevlng
monthly paln and distress. Thou
sands of glrls and women report

remarkable beneflts! Taken regu
larly-they help build up resistance
against sueh annoylng symptoms.
Lydla Pinkham’s Compound
Tablets are also espcclaUy helpful
ln buildlng up red blood and thus
aid in promoting more strength
and en-rgy. Follosv label direc
tions. V/ORTII TRYINO 1 c

1520 Hloeyelea (Top of tho Disl)

Skaitykite Katalikišką Spaudą

Trečiadienis, lapkr. 26, 1941

DRAUGAS

40 VALANDŲ PAMALDOS
CHICAGOS ARKIVYSKUPIJOJ 1941-1942 m.
Iš Chicagos arkivyskupi
jos kanceliarijos išleista
1941—42 metams 40 valan
dų pamaldų (atlaidų) tvar
karaštis visoms arkivyskupi
jos bažnyčioms ir koply
čioms.
Lietuvių bažnyčiose ir ko
plyčiose 40 valandų pamal
dos įvyks (prasidės) įfomis
dienomis:
Lapkričio 30 d. — Šv. Ka
zimiero parap. bažnyčioje,
Chicago Heights.
Gruodžio 7 d. — Šv. Anta
no parap. bažnyčioj, Cicero.
Gruodžio 14 d. — Šv. Jur
gio parap. bažnyčioje, Brid
geporte.
Gruodžio 21 d. — Šv.
Kazimiero Seserų motiniš
kuose namuose, Marąuette
Park.
Vasario 15 d. — Dievo
Apvaizdos parap. bažnyčio
je, 18-oji kolonija.
Kovo 1 d. — Švč. P. Mari
jos Mč. Carmel bažnyčioj,
Melrose Park.
Kovo 8 d. — Šv. Mykolo
parap. bažnyčioje, No. Side.

Mayoras darbuojasi
vaduoti Chicagos
mažąsias įmones
Chicagos mayoras E.
Kelly grįžo iš Washingtono. Pranešė, kad- jis ten
darbavosi kokiu nors būdu
vaduoti Chicagos mažąsias
įmones, kurios iki šioliai
negauna jokių iš vyriausy
bės šalies ginklavimuisi
užsakymų, negauna reika
lingos žaliavos ir medžia
gos ir dėl to turi nutraukti
darbus.
Washingtone
mayoras
matėsi su Office of Production Management kai ku
riais viršininkais. Jiems iš
kėlė dalykų stovį ir, sako,
jam žadėta, kad viskas bus
daroma vaduoti mažąjį biz
nį nuo sukritimo.
Mayo
ras sako, kad mažasis biz
nis šaliai yra tiek reikšmin
gas, kiek reikšmingas že
mės ūkis.
Jei vyriausybė
daug rūpinasi ūkininkų li
kimu, ji nemažiau turėtų
rūpintis ir mažųjų fabri
kantų stoviu, šalies ginklavimasis gali turėti pirme
nybę, bet nereikia ignoruo
ti civilinių gyventojų, ku-

TRAUKINIO h ATASTROFA

<

>

A

tinį” ir kitus. Baletmeistere
yra Piliponytė, kuri Lietu
voje studijavo tautinį bale

tą. šokiai tikrai lietuviškitautiški ir spalvingi.

Kovo 15 d. — švč. P. Ma
rijos Gimimo bažnyčioje,
Marąuette Park
Balandžio 19 d. — Auš
ros Vartų parapijos bažny
čioje, West Side.
Gegužės 17 d. — Visų
Šventųjų parap. bažnyčioje,
Roselande.
Rugpiūčio 30 d. — Švč.
P. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje, Brigh
ton Park.
Rugsėjo 6 d. — Marian
Hills seminarijoje,
Hins
dale.
Rugsėjo 13 d. — ŠŠ. Pet
ro ir Povilo parap. bažny
čioje, West Pullman.
Rugsėjo 27 d. — šv. Bal
tramiejaus parap. bažnyčio
je, Waukegan.
Spalio 11 d. — šv. Juo
zapo parap. bažnyčioje, So.
Chicago.
Lapkričio 8 d. — Šv. Kry
žiaus ligoninėje Marąuette
Park.
Lapkričio 22 d. — Šv.
Ka'yžiaus parap. bažnyčio
je, Town of Lake.

jmur
X Jan Masaryk, žymiau
sio pokarinės Europos vals
tybės vyro ir Čekoslovaki
jos prezidento sūnus, Če
koslovakijos užsienio rei
kalų ministras, pakeliui į
Kanadą buvo sustojęs Chi
cagoje ir priėmė specialėje
audiencijoj mūsų jauną di
plomatą ir energingą visuo
menės veikėją dr. P. Vilei
šį. Pasitarimai aktualiais
lietuvių tautos reikalais vy
ko labai draugiškoje nuo
taikoje.

X DKK narių visuotinas
susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, lapkričio 27 d.. 8 vai.
vakare ‘Draugo” redakcijoj.
Jei kurie per klaidą nebūtų
gavę atskiro pranešimo, šiuo
kviečiami atsilankyti. Svar- )
bu.

X P- ir B. Cicienai, townoflakiečiai, lapkričio 25 d.
mini 5 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. Abu yra ži
nomi veikėjai. B. Cicienienė
yra DKK narė ir nuolatinė •
“Draugo” bendradarbė. Svei
kiname.
X ARD 2 skyriaus, Bri
dgeporte, praeitą sekmadie
nį rengtoji kauliukais žaidi
mo pramoga gerai pavyko.
Skyrius dėkoja taip rengi
mo komisijai, taip visiems
atsilankiusiems į pramogą.

X Lietuvių Seminaras įIllinois Central geležinkelio traukinio Se minole įvykusi nelaimė arti Corinth, Miss. vyks ketvirtadienį, lapkri
čio 27 d. 7:30 vai. vakare,
Traukinys nusirito nuo kelio pylymo. 1 asm uo žuvo ir daugiau kaip 80 sužeista.
Chicago universitete, Inter
national House, 1414 East
Gyvulių paroda
Teismas nepripažino
59 St. Bus prof. K. Pakšto
X Krikščiūnų, senų ir ži
paskaita su diskusijomis te
Chicagoj
pertvarkymo
ma: Vytauto laikų ekspan nomų Town of Lake biznie
Ateinantį šeštadienį In
Ilgiausi metai, kaip ne Doltono miestelio policis- sija ir lietuviškojo genijaus rių, 25 metų vedybinio gy
ternational amfiteatre, 41 pertvarkyti Illinois valsty ' tas lapkričio 16 d. Doltone dispersija.”
venimo sukakties minėjimas V
ir Halsted gt., atidaroma bės kongresiniai distriktai. areštavo Bremen miestelio
buvo praeitą sekmadienį, Da
X Lithuanian University
metinė gyvulių paroda — Šį svarbų klausimą valsty automobiliu važiavusį tairius - Girėnas salėj. Per puo
International Live Stock bės legislatūra ignoruoja. j kos teisėją G. S. Reget, Club praeitą sekmadienį mi tą Kaz. Aukškalnis iš Gary
nėjo 10 metų gyvavimo su
Exposition.
Bus išstatyta
Tad tuo reikalu kreiptasi kurs, anot policieto, sukio kaktį. Bankiete dalyvavo rodė įdomius judamuosius
Susimetama
daugiau kaip 12,000 įvairių valstybės vyriausiąjin teis jo mašiną iš vieno gatvės
paveikslus.
Lietuvos kons. P. Daužvar
rūšių
gyvulių.
prieš gaujas
man.
Teismas nusprendė, į šono į kitą, o sulaikytas
X Anastazija ir Kazimie
Paroda vyks visą savai kad šis reikalas nėra jo, dar atkakliai priešinosi ir dis su žmona, prof. K. Pakš
Apskrities “grand jury” tę.
tas ir kiti garbės svečiai. ras Radke praeitą sekma
policistui
grasino.
teismo,
reikalas.
Tai
legisBuvo sveikinimų ir iškilmin dienį minėjo vienų metų ve
pirmadienį apklausinėj o pa
Doltono
policijis
magist

latūros
darbas.
Sako,
jis
gas stipendijų įteikimas. Da dybinio gyvenimo sukaktį.
tį miesto mayorą Kelly ry
ratas
areštuotąjį
nubaudė
negali
kištis
į
legislatyvę
lyvavo kelios dešimtys LUC Ta proga susilaukė daug
šium su gamblerystės pliti Daug firmų
25
doleriais.
Nubaustasis
valdžios
šaką.
narių: studentų, advokatų, ( sveikinimų ir dovanų. Anas
mu Chicagoj. Mayoras pra
netenka
darbų
taikos
teisėjas
pranešė,
kad
tazija yra duktė M. Paukš
daktarų ir k.
nešė, kad jis iš “grand ju
tienės, Mot. Są-gos III. vai.
W. Homer Hartz, OPM
ry“ girdėjo tiesiog neįtikė
Du
plėšikai
apiplėšė jis apeliuosiąs.
X Kun. A. Baltutis praė
direktorės ir DKK narės.
tinų dalykų, kas veikiasi pareigūnas pareiškia, kad Blackston taverną, 2612 W.
jusį sekmadienį pranešė, Kad
Chicagos urvuose. Tad kon nuo 60 iki 70 nuošimčių vi 63 gt. Pagrobė apie 50 doŠvč. Panelės Gimimo para ‘X Ateitininkų Draugovės
soj
šaly
firmų,
matyt,
ne

may ezcite the Heart
ferencijon mayoras pakvie
I lerių ir išsivežė nemažą kiepija ir šiemet atmokėjo ke susirinkime Padėkos Dieną
a
gaus
jokių
šalies
ginklavi

tė policijos viršininką All' kį degtinės, alaus ir vyno.
liolika tūkstančių dolerių tartasi buvusiais ir būsimais
muisi
kontraktų,
arba
suoman. Paskui policijos vir
skolos. Per 14 metų atmo draugovės parengimais. Be
kontraktų,
neturės
darbų
at
šininkas paskelbė įvyksian
to, A. Navikaitė susirinku
kėta apie $200,000 skolos.
čius pasitarimus su polici dėl žaliavos ir medžiagos
sius pavaišino kalakutiena.
X Leonas žemys, tarnau
WHOLESALE
trūkumo ir turės užsidary
jos kapitonais.
Padainuota, pažaista.
Finansai ir Paskolos
jąs Amerikos Jungt. Valsty
FINANCE AND IX) AN?
LIQUOR
Mayoras sako, kad gam-1 ti. Jau šiandien daug fir
X Laiškas iš Lietuvos. —
laive S. S. Aagot (WilĮSTAIGA
blerių ir raketininkų gau mų skundžiasi, dėl medžia
PASKOLOS bių
mington Del.) prašo redak Nuo savo brolio gavo K. J.
jos Chicagoj būtinai turi gos stigimo.
GREIT IR PIGIAI
cijos pranešti jam adresą Prunskis laišką, kuriame
būti išnaikintos. Gaujų va
ANT 1-mų MORGICIŲ
Jono Žemio, kurs būk gyve praneša, kad taip pat gavęs
ISvpžfoJame
dai be atodairos bus suima
po visą
Mėnesiniais
atmokėjimais
Kanados skridikas
na Detroit, Mich. Jis pats, jam siųstą oro paštu laišką
<lli<fUCO
mi ir traukiami tieson.
iš U. S. A. Laiškas iš Lietu
Mutual Federal arba kas jį žino, prašomi vos
Kanados karališkų oro
ėjo apie 7 savaites (ne
pranešti.
pajėgų skridikas leiC. L. C.
REMKITB
oro paštu). Laiške praneša,
Savings
Gaisras sukėlė
SENA
X
Ateitininkų Draugovės
Staddon ir jo žmona prane
LIETUVIŲ
and LOAN ASSOCIATION baleto grupė vos porą sykių kad kai kuriuos, išvežtuo
DRAUOA
šė,
policijai,
kad
vagys
įsi
W. KANTKR, R»v.
sius į Sibirą, bolševikai pa
$75,000 nuostolių
OF CHICAGO
pasirodžius scenoj susilaukė
laužė į jų pastatytą auto
MUTUAL LIQUOR CO
Smarkus gaisras ištiko mobilį ties Union stotinu.
2202 W. Cermak Rd.
4707 S. Halsted St
tokio susidomėjimo, kad jau ėmė tiesiai išeinančius iš
Tn BOirLKYARn 0014
bažnyčios, neleisdami nė į
Central Paper Stock Com Pavogta 500 dol. vertės dra
EEN. J KAZANAUSKAS. Sec. gavo visą eilę kvietimų iš
pany trijų aukštų namus, bužių, tarp kurių buvo dvi
TURTAS VTRU 01.100.000.
pildyti: “Kalvelį”, “Kubilą”, namus užsukti, nė ką nors
1215 North avė. Nuosto uniformos.
“Voveraitę”, “Mikitą”, “Suk pasiimti.
lių būsią iki 75,000 dol.
Leitenanfas su žmona
rių parama vyriausybei yra vyko į Detroitą pirkti nau
Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius
ją automobilį.
gyvas reikalas.
("Draugas”

Acme

telephoto)

Nubaustas taikos
teisėjas

INDIGESTION

Gan trapped ln the storaach or gullet may act likę
halr-trtiser on the heart action. At the Orst sign of
distress smart men and women dcpend on Bell-ana
Tableta to sėt ga* free. No laaatlve būt made of the
fastest actlng medtrtnes knoun for nymptomatlc relief
of gastrtc hyperacldlty. If the FIRST TRIAL doesn’t
prote Bell-ans better. return bottle to us and recelre
DOUBLE Money Back. 25c.
all drug atarei.

Moderniškai Gražūs — Gerai Padirbti — Šilti Visokiam Ore

“THAT LITTLE GAME" — —

There ij NO ertra charge for Vitaraia A in
Smith Brothen Cough Drops. Tbese delicious
drops štili cost only 51. (Black or Menthol)

lt 0»«

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

-Ine peikAN syood Pat’,0BR f O klKB TO «NOW VVHAT MB HAO,—

Vitamin A (Carotene) raises the resistance of
mucous membranes of nose and throat to
cold infections, when lack of resist

Me SHovVED Aces Fort OPeNBrtS.—

a

ir we had Tropine šone wovud hav
v/h e n i Boos-reo after my ©n t

ance is due to Vitamin A deficiency.

caulcd

DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ
Sportiškų Viršutinių Vyrams Marškinių, baltų ir
spalvuotų. Vilnonių šveterių. Pančekų, Pirštinių
ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių.

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

CARO DRAUV. - •

ANO IF HF HAO A*PvVl" HE PGoBABi-Y
V/OVUD MAVf CAuieo AFTER MY
SBcpąio RArSa, BVT Ne
Kimiu* eą •
COuuD THAT CU4M00 HA* 6 HAD
Foofl
? y*r
WAS A ftUMMY to YRY fo SRtftLCM
| A ‘pat* wrrH a ‘&oB tau. fvvsh*. —
Mt KAD «e ftCATEH ArTHB START,
' I SlNPlN iHfUErtAtfAT MY OOU©H*.
iNeveg t»D »GTAWAT WITH
A BuuFF.. |*«A OFFA THAT stofp
A MuK D1HG1R POY ANO I
MAO To T>,TCH“. ---- f

Telefonas: VICTORY 3486

Everybody ravės about your
salads, Peg.What’s the secret?

ųgpj

F. SELEMONAVICH, Sav.

Atdara kasdien, vakarais ir Sekmadieniais

Ar Jūs Galite Pasistatyti Sau Namą?
ARBA ATNAUJINTI DABARTINĮ SAVO NAMĄ.
<

v

t |7;trr -

MIRACLE WHIP!
Its "different” flavor
alv/ays makes a hit.
MILLIONS AOEll—Miracle Whip does work tvondtit

with salads! A unique combination of old-fashioned
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is
by far America’s favorite salad dressing.

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

PASISTATYKITE SAVO NAMĄ PATYS
PLANAI

DUODAMI

DYKAI

DOUGLAS LUMBER COMPANY
2700

WEST

ROOSEVELT

PRONE:

KEDZIE

ROAD

3840

4

I

