1

1

DRAUGAS
Leidžia Lietuvių Katalikų 8paudos
Draugija.

2334 So. Oakley Avė., Chicaga, Illinois
Tefefonaa Canal 8010-8011.

VlenlntSlia tautinas Ir tikybinės minties
lietuvių dlenraitla pasaulyje.

DRAUGAS
THE

No. 231

3c a Cooy

LITHUANIAN

DAILY

Reikia antro
Nacių vadai rimtai susi
rūpinę dėl Vokietijos vi fronto, Stalinas
daus stovio. Muensterio vy
NEDRĮSTA ĮKALINTI
VYSKUPĄ

skupas Klemensas Augustas
T von Galen pamokslais, vys
kupiškais laiškais ir pro
testais Reicho ministeriui
denuncijavo Gestapo (poli
tinės policijos) vartojamus
metodus katalikus perse
kioti. Anot žinių, patsai Hit
leris daug susirūpinęs ir su* ■* sikrimtęs dėl šio įvykio. Po
licijos buvo pasišovusi vys
kupą įkalinti. Tačiau Hitle
ris ją sulaikė nuo to žygio.
Vyskupas yra didžiai popu
liarus tarp katalikų darbi
ninkų Westfalijoj, kur yra
\ Muensterio vyskupiją. Paša
V- kojama, policija nuolat bu
di prie vyskupo rezidenci
jos.
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moat lnfluentlal Lithuanian Daily
ln America.
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LIETUVOS VOKIETINIMAS IR NACIFIKACIJA PRASIDĖJO VILNIUJE

Milžiniški karo nuostoliai Lietuvos
LONDONAS, lapkričio 6
d. — Rusija, kovodama
sostinėj. Nacių klubas
“viena kovą už laisvę prieš
Vokietiją” ir jos sąjungi
ninkus, jaučianti trukumą
BERLYNAS, lapkričio 6 laikraštis nesako. Iš šios
antrojo fronto Europoje,
d. — “Deutsche Zeitung im gatvės esą iškraustyti visi
bet “Anglijos ir Jungtinių
Ostland” praneša, kad svar žydai, kurie esą apgyven
Valstybių teikiama parama
biausia Vilniaus gatvė pa dinti Vilniaus ghetto.
yra svarbi ir nuolatos didė
vadinta “Deutsche Strasse”
Vilniuje įrengta veterina
ja” pareiškė Stalinas per
(Vokiečių gatvę). Kaip ta rijos klinikas
Maskvos radio.
gatvė vadinosi anksčiau,
(Iš Berno, Šveicarijos,
Milžiniški nuostoliai
pranešama, jog Stalinas pa
Skelbiama, kad per kare
reiškę, kad nebuvimas antro
veiksmus Vilniuje buvo su
jo fronto laikinai privertęs
griauta ar apgadinta 259
rusus pasitraukti ir jo suda
namai. Nuostoliai siekia 20
rymas labai palengvintų Ru
milijonų
rublių.
sijos kovas).
Vilniujex atidaryti vokiečių
4,500,000 žuvusių vokiečių
knygynas ir skaitykla. Arti
("Draugas" Acme telephoto)
Pasak Stalino, vokiečių
BERLYNAS, lapkričio 6 miausiu laiku knygynų bū
VYSKUPAS PRIDĖJO
nuostoliai rytų fronte siekią U. S. submarinas R-3 New London, Conn., bazėje pavedamas britams ir keliama bri- d. — Vokietijos karo vado sią atidaryta ir daugiau.
ŽARIJŲ
4,500,00, kariuomenės vyrų,1 tų vėliava. Tą pat laiką ten pat kitas subm arinas pavestas lenkams.
vybė pareiškė, jog Vokieti Vilniuje pradėti įvairių
Be vokiečių katalikų dau kurių dalis žuvę, dalis su- Į_____________
_
..
jos ir Romunijos kariuome gatvių praplatinimo darbai.
gumas ir protesantų įverti žeistų ir dalis suimtų, ir jei
nės pasiekusios pietinį Kry
na vyskupo Galeno nepap vokiečiai “nori destrukty
mo pajūrį tarp JaltO3 ir Fe Mišrus koncertas
rastą drąsą viešai drožti vaus karo, jie tikrai susi
Paskyrė Litvino- odosijos. Visame Kryn'.o pu Laikraščiai praneša, kad
naciams į akis dėl jų atlie lauks”, pridėjo jis.
siasalyje rusų kariuomenė iš Vilniaus radiofono buvo
kamų piktų darbų. Vokieti
“Naujoji santvarka jau
vą
ambasado

traukiasi.
perduotas mišrus koncer
jos katalikų vyskupai šie sugrius bet kuriuo momentu
priversti
pasitraukti.
LONDONAS,
lapkričio
6
met metinėje Fuldos konfe ir savo griuvėsiuose palai
Kai kurie sluogsniai spė tas, kuriame dalyvavę: vo
rium
U.
S.
Kiek
anksčiau
rusų
šalti

rencijoje iškėlė
protestą dos Hitlerį”, pareiškė Stali d. — Rusijos žinių agentū
lioja, kad netrukus vokie kiečių aviacijos, Lietuvos
niai
pranešė,
jog
Dono
baros
atstovas
Maskvos
fron

prieš nepakenčiamą ir žiau nas.
čiai galį pradėti ofensyvą filharmonijos ir Vilniaus ra
seihe
vokiečiai
irgi
buvę
te
šiandie
pranešė,
jog
vo

ru nacių režimą. Dabar vy
Kaspijos jūros 'inkų?., .kad dfofono orkestrai.
Stalinas pažymėjo, jog
KUIBIŠEVAS,
lapkričio
6
priversti
pasitraukti,
palik

skupas Galen prie to protes Hitlerio politika yra viską kiečių linijos pralaužtos ir
d. — Vakar Stalinas pasky tuo būdu užimtų ru3ų aliejų Vilniaus' miesto valdyba
to pridėjo daugiau žarijų, naikinti ir todėl “raudono keliose vietose naciai buvę dami lavonų krūvas.
rė buvusį užsienio komisarą ir atkirstų susisiekimą su nutarusi išleisti naują butų
kurios
plikina
naciams sios armijos politika yra su
nuomos įsakymą, kuriuo bū
Maximą Litvinovą Rusijos anglais sausžemiu.
Išlaikys
Sevastopolį
akis.
naikinti vokiečius iki pas
siančios nustatytos nuomos
ambasadorium Jungtinėms
Nuskandino 3 laivus
Anglai pareiškia, jog Kry valstybėms.
kutinio vyro”.
kainos. Nuomos normos ne
Laisvas pasaulis
mo
pusiasalyj
rusai
galį
iš

paskelbtos^
ATRĖŽIA NACIAMS
Krymo pusiasalio pakraš
Karo tikslai
Litvinovas, vienas seniau
laikyti Sevastopolį neribotą
Nacių režimo kulto minis
čiuose
vokiečių aviacija nūs
WASHINGTONAS, lapkri
šių bolševistinės Rusijos di
Savo kalboje Rusijos dik čio 6 d. — Prezidentas Roo laiką.
tras Kerrl formaliai nupei
kandinusi tris transporti Vokiečiai Vilniuje
plomatų,
ne
visados
buvo
Možaisko
apylinkėje
rusai
tatorius
taip
pat
pažymėjo
kė katalikų vyskupas dėl jų
nius kariuomenės laivus, vi Laikraščiai praneša, kad
seveltas šiandie pareiškė,
1 jog “Amerikos gyventojai sulaikę milžiniškas vokiečių Stalino malonėje, bet jo pa so 13,000 tonų ir sužalojusi
iškelto protesto. Ministras ir rusų karo tikslus.
“Mes nonorime užimti sve pareiškė neribotą nusistaty tankų atakas, čia vokiečiai stangomis 1933 metais Jung keturis prekybinius laivus. didžioji Vilniaus pramonės
pareiškė, kad vyskupai tuo
įmonių dalis jau atnaujinu
Valstybės -sūdai ė su
būdu ardą vokiečių tautos timų teritorijų. Mūsų pirma mą, kad turi būti laisvas pa bandę pralaužti rusų apsi tinęs
Šiaurės fronte vokiečiu sios savo darbą. Ypač daug
komunistine Rusija diplomą
vienybę, ypač šiais rimtai sis tikslas yra išlaisvinti sa saulis. Prieš šį nusistaty gynimo frontą.
artilerija ir aviacija be per darbo turinčios medžio įmo
Informuotieji sluogsniai tinlus santykius.
siais laikais labai tautai rei vąjį kraštą.
mą nė paskyras asmuo nė pareiškia,
nės: lentpjūvės, baldų, pokad iš Maskvos
••Antrasis mūsų tikslas grupės neišsilaikys”.
Paskutiniuoju laiku Wa- stojo bombarduojanti Le pierio ir kartono. Staytybos
kalingą. Vyskupas Galen
Suomijos įlankoje
ministrui atrėžė, kad ne vy yra išlaisvinti pavergtuo Pasak Prezidento Ameri fronto vokiečiai ištraukią shingtone buvęs Rusijos am ningradą.
pareikalavimas
pataikyta
į du karo laivus. medžiagos
sius
Europos
žmones
ir
ta

didžiąją
savo
orlaivių
ir
vi

basadorius
Konstantinas
skupai ir ne kas kitas, bet
esąs labai didelis.
kos darbininkai gerai žino,
Tuo tarpu pereitą naktį
patys nacių vadai ir Gesta da leisti jiems apsipręsti sa kas jų laukia, jei Hitleris są veikimą palieką pėstinin Umanskis, buvęs GPU agen
tas, dabar yra Rusijoje.
vokiečių aviacija pravedė Laikraščių žiniomis, Vil
po ardo tautos vienybę. Vy vąjį likimą be jokio užsienio laimėtų. Todėl jis žino, kad kų kariuomenei.
Pirmoji Litvinovo diplomą naujas atakas Maskvoje ir niaus sporto rūmuose, ku
skupas pareiškia, kad Ges spaudimo jų vidaus reikaluo savo darbu jis turi suteikti
Antroji
Odesa
se.
tinę tarnyba komunistinėj 1 apmėtyta bombomis Gorki rie neseniai baigti statyti,
tapo agentai žudo senelius
paramą Anglijai, Rusijai ir
“
Mes
visi
esame
už
išlais
ir silpnapročius, persekioja
Anglų ir rusų sluogsniai Rusijoj buvo atstovavimas miestas, apie 250 mylių į įrengtas vokiečių klubas.
Kinijai.
vinimą
visų
prispaustųjų
Šiame klube susirenką vo
katalikus, užgrobia jų nuo
įsitikinę, kad vokiečiai atsi bolševikų interesų Anglijoje rytus nuo Maskvos.
žmonių
iš
Hitlerio
Urani

kiečiai, kurie “fuehrerio pa
savybes. Vadas gi begėdiš
sakę sumanymo šią žiemą 1918 metais, kai anglai at
vedimu” esą pašaukti dirbti
kai drąsina karius būti “ka jos”.
užimti Leningradą ir Mas sisakė jį priimti.
Ir
tik
sunaikinus
vokie

Vilniuje.
ro tėvais ir neigti dorovę.
kvą.
Bolševikų klastos
paštas
čius, pabrėžė Stalinas bus Lietuvos
•
Anglų
karinis
stebėtojas
*
•
galima tikėti ilgalaikė tai
ir apgaulės
pareiškė, jog Sevastopolis Sušaudė 300,000
nacių rankose
LENKAI SU ČEKAIS
kos.
galįs
tapti
antrąja
Odesa,
Bilijonas Rusijai
Lenkų ambasadorius J.
serbų
gyventojų
bet,
“
gal
būt
ne
su
tokiomis
Teisėtas
karas
A. Valstybėms J. CiechaLISABONA, lapkričio 6 d.
LSABONA, lapkričio 6 • d.
Šį kartą Stalinas taip pat — Lietuvos laikraščiai pra pat išdavomis”. Sevastopo
nowski Chicagoj buvodamas
Bolševikų okupacijos lai WASHINGTONAS, lapkri
lis
esąs
labai
stipriai
fortiiškėlė aikštėn, kad Lenkija prisiminė, kad šis karas neša, kad vokiečių tarnybi
LONDONAS, lapkričio 6 kais sovietiniuose Lietuvos čio 6 d. — Prezidentas Roo
fikuotas
ir
svarbiausias
rau
pasiremdamas
su Čekoslovakija po šio ka esąs teisėtas ir jį turį palai nis paštas “Ostland^” nuo
d. — Jugoslavijos vyriausy laikraščiuose neretai gali seveltas,
donojo
laivyno
bazė
Juodo

ro sudarysiančios federaci kyti visi laisvę mylį žmo rugsėjo 1 d. perėmęs ir ci
bė ištrėmime šiandie paskel ma buvo užtikti žinomų lie “ledlease” įstatymu autori
joj
jūroj.
ją demokratiniais pagrin nės.
bė, kad gauta smulkūs pra tuvių visuomenės veikėjų ar zavo rusams $1,000,000,000
vilinį pašto susisiekimą “bu
dais. Jis sako, kad šiuo klau I Šiuo metu vokiečių ka vusioje laisvoje Lietuvos
nešimai iš Serbijos ortodok šiaip pasižymėjusių asmenų paskolą.
simu Londone jau sudaryti riuomenė turėjusi sudaryti valstybėje”. Ten, kur paštai Japonai reiškia
sų bažnyčios sluogsnių, jog išsireiškimus, palankiai nu Šį pranešimą padarė V ils
įženginiai planai. Sako, ši naująsias bazes nedraugin turi vokiečių personalą, paš
vakiečių-italų atakos ant šviečiančius Stalino “sau t.vbės departamentas ir pra
federacija būsiąs branduo gose teritorijose, kai tuo to susisiekimas jau veikiąs. rusams protestą
Jugoslavijos esą nužudytą lės” sukurtą santvarką.
dėjo, jog Stalinas šią pasko
lys centrinėje Europoje. Jis tarpu raudonoji armija ko Įjungus provincijos pašto įs
virš 300,000 serbų.
Dabar pradeda po trupu lą priėmęs “nuoširdžiu dė
tikisi, kad šion federacijon vojanti savoje teritorijoje, taigas ir agentūras į vokie TOKIJO, lapkričio 6 d. —
Esą sunaikinti ištisi mies tį aiškėti, kokiomis aplinky kingumu”. Pranešimas pa
įsijungsianti ir Skandinavi remiama, krašto gyventojų. čių tarnybinį paštą, paštas Japonijos jūroje pereitą nak teliai
ir kaimai ir gyvento bėmis tokie okupantų liaup darytas po susisiekimo tarp
Bendrai, pasak Stalino, pradėsiąs veikti ir visoje tį nuskendo japonų garlaivis
ja. Tuo būdu būsianti už
jų šaudymas tebevykstąs vi sinimai laikraščibose patek Prezidento Roosevelto ir
tikrinta taika. Įdomu, kad vokiečių blitzkriegas nepa Lietuvoje.
Kehi Maru ir iki šiol dar su smarkumu.
Javo. Dažniausia jie tilpda Stalino.
amb. Ciecbanowski nutyli vykęs.
nesurasta 143 keleivių ir
vo visai be atitinkamo as
apie Pabaltijo valstybes.
karo reikmenų gamyba dar įgulos narių. Japonai pareiš
mens žinios ir būdavo pas
Šioms gal turimi kitokie visoj šaly bus minima šio neįpusėjusi. Dar daug dar kė, jog garlaivis nuskendęs
kelbiami visiškai išgalvotai. kus liaupsinantis išsireiški
planai.
lapkričio 11-16 d., prez. bo ir sunkumų reikės iki užplaukęs ant rusų minos.
Toks atsitikimas, pav., bu mas. Iš tikrų šaltinių dabar
ORAS
Rooseveltas pareiškė, kad Hitleris bus visiškai su Japonijos užsienio minis
vo su žinomu dainininku patirta, kad Kipras Petrau
SUNKIEJI LAIKAI
J. A. Valstybių gyventojai klupdytas. O jis turi būti terija paskelbė pareiškusi Dalinai debesuota ir gali Kipru Petrausku. Viename skas niekada tokio pareiški
Ryšium su ateinančia Ci turi pasirengti prie ilgesnių nugalėtas. Tad reikalingas protestą sovietų Rusijai ir ma lietaus.
sovietiniame laikraštyje bu mo nėra laikraščiui davęs.
viline Apsaugos Savaitė (Ci darbo valandą ir kietesnis visų amerikiečių pusiauko- pareikalavusi skubaus atsa Saulė teka 6:29 vai., sau vo įdėta jo fotografija, o Jis tik iš laikraščio patyrė
’ >
vilian Defense Week), kuri gyvenimo. Anot prezidento, jimas. Tas yra visų darbaa. kymo.
lė leidžias 4:38 vai.
greta paskelbtas »bolševi- apie “savo” išreiškimą.

Sumušti rusai
skuba iš Krymo

Maskvos fronte naciai
traukiasi - Maskva
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Amerikos lietuvių gyvenimas < ir veikimas
Ruthann yra baigusi Catho Jaunieji apsigyvens pas
sionalai ir šiaip žymesnė’
lic Central High School. jaunosios tėvus. Agnietė
šeimos.
bus
tarnyboj yra duktė Igno ir Marijonos
L. M. K. valdybą sudaroĖ
Serga. — Sunkiai serga Chas. Lackus. Jiems akom Jaunasis
. formoje vedamas redaktoNorth Carolina.
Kamsickų, o jaunasis sūnus
Mintys skaitant
I rių ir visų darbuotojų, ra- A. Šatulaitienė, pirm., L. viena darbščiausių moterų panuos pianu Albina KamKurtz, pagelb., M. Gryn,
Chas. Sr. ir Marijonos Ga
jubiliejinį "Draugo'' I somas grynai lietuviškai, nut, rašt., O. Krumblis, fin. mūs parap., būtent, Petro sickaitė. Koncertas bus Bus vestuvės. — Lapkri linių. Tarp svečių buvo at
i aiškiai, tvarkingai; nėra
nėlė Vaivadienė. Prieš ke Šv. Jurgio dr-jos svetainėje.
rašt.,
O.
Brachulis,
ižd.
čio 1 d. bus vestuvės Nel vykęs iš New York ir Ag
Korespondentė.
maišomi senovės žodžiai.
letą savaičių buvo išvežta į
iH)>r.eri
Spalio 26 d. Šv. Antano ligoninę.
lie Alksniutės su Juozu Sut nietės brolis Juozas, kuris
Parvežus namo
Gavusi “Draugo” numerį Niekur nėra geresnio ir poPasilinksminimas. -- Lap kum iš Chicago. Nellie tikisi vėl apsigyvent Grand
laikraščio, bažnyčioj per pirmas Mi nėjo geryn, tad antru kartu
spalių 25 d., labiau susido puleriškesnio
šias šv. priėmė moterystės
Rapids.
vėl išvežta į ligoninę. Lin fcričio 13 d. bus “Gaia Nite” yra duktė Prano ir Mari
mėjau. Žiūriu, vartau. Ne kaip “Draugas.”
Sakramentą Jonas Valiu
Catholic
Central
High jonos Alksnių nuo Quarry
paprastas, didesnis, daugiau
Taigi, šia proga sveikinu kas, Jr., su Marijona Pet- kim greit pasveikt.
School.
Visas pelnas ski Av. Jos pagerbimui buvo Laidotuvės. — Spalio 27
lapų. Peržiūrėjus visą skai “Draugą”. Lai jis gyvuoja rokiute.
Kleb. kun. I. F.
suruošta jai “surprise per d. buvo laidotuvės Boleslo
tau straipsnius, gražius svei ilgiausius metus ir lanko
Nelalmių eptdemja. — riamas Catholic Central
Boreišis davė Šliubą.
šlama “Gala Nite” (baza- sonai shower” Bancevičių vo Sakalausko, kuris mirė f
kinimus, linkėjimus. “Drau mus kiekvieną dieną, kiek
Jannojo tėvas Žinomas Praeiti keli mėnesiai pasi gais instrumentais Lei uni-f namuose.
šeimininkavo pentkadienį spalio 24 d., iš
gas” dienraštis mini 25 m. vieno gero kataliko šeimą.
daininikas Jonas Valiukas, žymėjo nelaimėmis. Vieną formomis. Mokykloje ran Anesta Bancevičiutė, Nellie gulėjęs ligoninėj netoli 7
jubiliejų.
Tegul “Draugas” gauna šiais Sr., pagiedojo “Ave Maria” savaitię žuvo trys jauni vy
Pmsevičiutė ir Rosalyn
Kaip malonu ir įdomu jubiliejiniais metais tūkstan ir lietuviškai vieną gies rai, automobiliu įvažiavę į dasi daug jaunimo su talen Vaišnoriutė, kurios bus pa .metus. Velionis turėjo 45
m. Kadangi mūs bažnyčioj
traukinį. Buvo ir kitokių tu prie muzikos, bet dauge
skaityti parašytus straips čius naujų skaitytojų!
mę.
mergės. Spalio 16 d. buvo eina* darbas dažymo - relis
jų
neišgali
įsigyti
muzi

nius mūsų pionierių, redak
Jauna pora paeina iš pa nelaimių, būtent, keli me kalių įrankių. Kiekvienais surengtas “shower” viešai
J. H. Medinienė
motnavimo,
tai
gedu
torių, kitų rašytojų, kores
triotų tėvų. Valiukas, ypač džiotojai (kadangi dabar metais rudens laiku suruo- jaunųjų pagerbimui.
lingos
pamaldos
už
velionio
pondentų ir k. Kiek jų yra
J. Valiukas, per kelioliką yra medžiojimo sezonas) šiama “Gana Nite” (bazasielą buvo laikytos Šv. Al
šiame krašte, sunku būtų Išgirskite Anna Kaskas metų parengimus puošda praeitą šeštadienio naktį
Palai
Vestuvės. — Spalio 25 fonso bažnyčioje.
sužeisti. Sunkiai sužeistas ras) tokių studentų naudai.
išvardinti, kaip kad “Drau
vo
savo
dainomis.
Visų
mė

go” red. L. Šimutis rašo. lietuviškai dainuojant
Walter Opaski, jo sesuo Mokyklą lanko jaunimas iš d. ŠŠ. Petro ir Povilo baž- dotas ŠŠ. Petro ir Povilo
giamas.
visų katalikiškų parapi j ų
parapijos kapinėse. Paliko
Mums yra svarbu susipažin
Petrokas daug yra dar Esther; kitos kelios mergi ir apylinkės. Būtų labai ! nyčioj buvo vestuvės Agpuikiausioj
vietoj
Kamsickiutės
su dideliam nuliūdime žmoną
ti su tais veikėjais, kurie
bavęsis visam lietuvių vei nos nors nesužeistos, bet gražu, kad visi jų gerus | nietės
Chas. Galinis, Jr. šliubo Uršulę, dukrelę Reginą ir /
pradėjo pirmą darbą. Tar
Plačiai po Detorifą skam kime. Abi šeimynos visa gana smarkiai
sukrėstos.
darbus
paremtų
savo
atsi

pe tų veikėjų dar randasi ba Anna Kaskas vardas ir dos ir visur prisideda prie Tarp jų lietuvaitės: Nellie
Mišias šv. atlaikė pats kle tris sūnus: Seraphina, Vyto 'f
lankymu
ir
duosnumu.
daug gyvų, bet randasi ir nekantriai laukiama jos kon kilnesnio darbo. Jaunasis Prusevič, Eleanor Tamošiū
bonas kun. J. Lipkus. Pa ir Basil; tris brolius: Jo
Žtedotuvės.
—
Nausėdai
mirusių. Nors jie jau mirę, certo, Vargiai rasis koks sykiu dirba ir lanko mokyk nas, Mary Noreika ir jų
mergės buvo Albina Kamin ną (Detroite), Seraphiną
praneša,
kad
jų
dukrelė
bet jų darbai, raštai pasi biznierius,
skaitė (niece) “maid of (Brazilijoj) ir Juozą (Liekurs neturėtų lą ; greitai pasiek inžinie draugė Viktoria Wriega.
Ruthann
susižiedavo
liks tarpe mūsų neišdildo bilietų. Dėkui pardavėjams, riaus laipsnį. Jaunoji per
honor,” Valeria Stankiutė tuvoj). Kūnas buvo pašar
mi, amžinai.
kad parodė tokį pasišventi kelioliką kartų yra giedoju
ir Lucille Muraškaitė. Pa votas pas graborių Stanley
Prakalbos.—Spalio 29 d.
broliais jaunojo brolis Juo Barto.
Jie savo tikslą atsiekė; mą platindami bilietus. Dė si solo Šv. Antano bažny Šv. Jurgio svetainėje buvo
zas ir Bernard Cerajewski. Korespondentė V. M. K.
davė daug medžiagos mūsų kui ir tiems, katrie pirko ir čioj. Turi gražų soprano prakalbos apie Lietuvą. Pra
kitus
agitavo
Anna
Kaskas
Vestuvių puota įvyko ŠŠ.
jaunajai kartai. Iš straips
kalbas surengė Lith. Combalsą.
koncerte
dalyvauti.
Bus
Petro ir Povilo• svetainėje. SKAITYKITE “DRAUGĄ”
nių matome, kad ir “Drau
Veikliai lietuviškai porai mercial Busines Club, kusmagu
lietuviams,
kuomet
gas” buvo leidžiamas tik
O. D.
linkime
laimingo
gy riam vadovauja Felix Zuprisipildys
didelė
audito

vieną sykį į savaitę. Pirmas
LIETUVIAI DAKTARAI
kaitis.
Programoj dalyva
venimo moterystės luome.
AKIS IŠTIRINĖJA
rium
rinktinės
publikos.
numeris buvo išleistas 1909
vo ir miesto mayoras su AKINIUS PRITAIKINA
YARds 3146
Bus
ir
artistei
smagiau
sa

m. ir taip ėjo iki 1916 m.
' •. <l • U,’. - -• • ,
A. Šatulaitienė, K. M. K. pirmo wardo komisijonieDR. P. ATKOČIŪNAS Tel.
VALANDOS:'Nuo 11 iki 12
Ofise randasi kiti pataisą
Bet dabar “Draugas” lanko vųjų tarpe pasirodyti. Klau pirm., gabi darbuotoja, riais.
Šeštadieniais: 11—12 ir 7—9
metodų įrengimai akims, ku
DANTISTAS
rioms akinių pagelba neužtenka. 1 1446 So. 49th Court, Cicero
Sekmadieniais 11 iki 12
mus kiekvieną dieną. Jame sytojus žavės lietuviškos ypač gera dainininkė, norė
Antradieniais, Ketvirtadieniais
VALANDOS:
randame daug naudingų pa- dainos. “Nuliūdimo valanda’ dama sekti lietuvių veiki
Koncertas. — Lapkrčio 9
ir Penktadieniais
DR. V. A. ŠIMKUS
10 iki 5 vai. kas dieną.
siskaitymų, daug gražių pa — Žilevičiaus, kokią šiuo mą užsiprenumeravo “Drau d. bus šaunus koncertas. Nuo
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
V
Antradienio ir ketvirtadienio
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3147
S.
Halsted
St.,
Chicago
metu
kiekvienas
lietuvis
vakarais.
tarimų.
Mano nuomone,
gą”.
Sveikiname naują Ruošia vietinF SLA. 42 kp.
Taipgi akinius pritaikau.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Draugas” yra vienas popu- pergyvena; “Kur bakūžė sa- skaitytoją ir gabią darbuo Dainuos John Smith Urban,
137 No. Marion Street
ir Šeštadieniais
3343 So. Halsted Street
Valandos: 3 — 8 popiet.
Oak Park, Illinois
leriškiausių, įdomiausių laik manota” — Šimkaus, pri toją.
Koresp.
taip pat vietos pasižymėju
Telefonas; CIOero 4276
(Prie kampo Lake St.)
raščių visoje Amerikoje. Aš mins tą bakūžėlę, kuriose
Tel. CANal 5969
si soprano solistė, Tophelia Telephone:
—
EUCLID
906.
skaitau “Draugą” nuo pir gyvenome ir kuriose prie
DR. F. G. WINSKUNAS Dr. Waller J. Phillips
Spalio 28 d.
sąjungie Grašis Gibson ,ir kvartetas
mos dienos atvykimo į šią šai mūsų brolius kankino, čių 64 kuopos “bunco klubo” kurį sudaro Vincas ir Ona
PHYSICIAN AND SURGEON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158
West Cermak Road
šalį, t. y. nuo 1928 m. Jis žudė. I “Dieve, gink Lietu- įvyko linksma pramogėlė — Puzar, Mary Pratapas ir
Ofisas ir Rezidencija
OflM WL OAHal 8M
2155
YVest Cermak Road
mane lanko kiekvieną die vą” — Banaičio, daina, kuri Maskaradas pas narę Sofi
Ofiao VaLi 9-4 tt 7-0
Būkite malonūs
OFISO
VALANDOS
rrečladtenlale pam patartą
ną. Man be “Draugo”, tai, šaukiasi Aukščiausiojo pa ją Podžiunienę.
Nno 7 Iki 8:30 v. vakarais
-Rto41H
SAVO AKIMSI
ANTRAS OFISAS
LIETUVIS DAKTARAS
rodosi, lyg kad ko trūksta galbos, kad apgintų mūsų
Narės dalyvavo BkaitlinTIK rtea* pora aklu riMun gy
TaL YABda 1846
2017
S. Western Ave.
OPTOMETRISTAS
venimui. Saugokit Jaa, leisdami
. jr.o namuose. Gaunu ke brangią Lietuvą nuo bai gai.
Daugelis buvo pasi
iftekaamlnuotl
Jas
modernUklaoalA
Tel.
Canal 7171
Prttaikina akinius
DR.
C.
VEZELIS
metodą, kuria resi limo mokslas
Nuo 8 ryto iki 6 po piet kasdien
letą laikraščių, bet “Drau- siausio teroro, kančių, ba- puošusios įvaiijiais kostiu
UI sutelkti.
atsakomingai ui
MI^TA
?AI PATYRIMO
DANTISTAS
gas užima pirmą vietą ma- do, persekiojimo tikybos, mais.
prieinamą kalną.
akinto, karte
4645
So.
Ashland Avenue OflM TaL:
v*ą akly Mufi»to „
nustojimo savo nepriklauso
no namuose.
Palošta “bunco”, o laimė
VlRglnla 1884
arti 47th Strapt
Dr.
John
J.
Smetana
JOS
F.
BUDRIK
mybės.
ši
daina
kiečiausią
vai.:
ano
9
vaL
ryto
iki
8
vai.
vak
tojos džiaugės gražiomis
Neveltui rašydamas savo
DR. RAČKUS
Reriidoi pagal autartį.
KRAUTUVĖJE
Dr. J. J. Smetana, Jr.
pavadino
šird
i
sujudna.
dovanomis.
straipsnį L. Š.
GYDYTOJAS IR OHIBUBGAS
TelefoTnaa; HEMIock M4P
OPTOMETRISTAI
“Draugą” laikraščių tėvu, Todėl visi stengkitės da Už juokingiausią kostiu 3409 S. Halsted St
1853 YVest 85tb Street
1801 So. Ashland Avenue
nes jis padėjo įsikurti ki lyvauti šiame koncerte lap. mą ir šposišką nudavimą
DR. PETER T. BRAZIS LIGONIUS
DHL RADIO PATAISYMO
Kampas ll-tos
PRIIMA»
IVIefonaa CANAL 0523 — Ohlcnco
PAŠAUKITE:
tiems laikraščiams. Per laik 9 d., b vai. vakare. Progra gražią dovaną laimėjo: R.
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS
Kasdien
ano
2:00 iki 8:00 »aL
OFISO VALANDOS
Kasdien »:00 a. m. Iki t.<0 p. m
6757 So. Western Ave.
Trečiad. lr Sekmad. tik eusltarlua.
raštį męs daug ką galime ma prasidės Detroit Insti Rukšenienė.
YARDS 3088
Trefi. Ir Se*t: #:*0 a. m. Iki
Ofiso valandos:
V:te o m
Vakaro rengėja visas pa
atsiekti. Geras laikraštis ka tute of Arta Auditorium,
Popiet — nuo 1 Iki S t Vak. T iki 6
Nedėliomia pagal sutarti
vaišino.
talikiškoje šeimoje yra ge Woodward ir Kirby.
DR. CHARLES SEGAL
Sąjungietės dėkingos So AMfcfcIKOS LIETtJVtŲ DAKTARU DRAUGIJOS NAR1A/ Telefonas CANal 4736
resnis net už draugus.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Po programos Anna Kas fijai Podžiunienei už jos
4729 So. Ashland Ave.
Jis yra ištikimas, gauni
0968 So. Talmaa Ava.
rel OAHal 6188
OR.
PETER
J.
BARTKUS
kas bus pagerbtuvės vieš pasidarbavimą ir vaišingu R«a.
(2-troa Inboa)
Rea.
TaL
GBOvehill
0017
daug gražių pasiskaitymų.
TeL MIDiray 2800
Chicago, DL
DR.
S.
BIEŽIS
buty, kurias ruošia komisi mą.
Office ML HHMoak 4846
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
Nuliūdimo valandoje pa
1913 So. Halsted St.
GYDYTOJAS IB OHIRUROAS
ja: E. Stepanauckienė, O.
Nno 10 iki 12 vaL ryto, nno 2 iki I
64 kp. koresp. A. A.
linksmina juokų kampelis,
Ofisas viri Boehm’s Drug store vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak
DR.
J.
J.
SIMONAITIS
2201
West
Cermak
Rd.
Kratavičienė, M. Medoniene,
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-0
Sekmad. nno 16 iki 12 vai. ryto,
paduoda mums visas pasau
GYDYTOJAS IB OHlfeUBGAS
ir pagal autartį.
Ona Kratavičienė yra ko
REZIDENCIJA:
ADVOKATAI
Rea. telefonu SEEley 0434.
lio žinias; žinome, kas de
VaL: 2-4 ir 7-6 vak.
6631 S. Callfornla Ave.
misijos pirmininkė. Ji pa
DR. MAURICE KAHN
dasi ir kas veikiama kitose
TaL Cicero 1484
Ketvirtad. ir Nedaliomis auaitarua
Telefonu REPnbllc 7868
gerbtuvių bankiete
vado
Whifney E. Tarutis
2423 W. Marąuette Road
kolonijose, kitose valstijo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso tel.: VlRglnla 0030
OR. S. R. PALUTSIS
vaus
programai.
Rezidencijos tel.: BEVerly 82
se. Kartais jei pažįsti kokį
ADVOKATAS
4631 So. Ashland Ave.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
CENTRINIS OFISAS:
DR. STRUtDL’lS
asmenį, perskaitęs jo veiki
TaL YABda 0994
Kamp. 15tos gat ir 49th Ct
DR.
T.
DUNDULIS
8183 SO. HALSTED ST.
Rot.
TeL KENwoed 4800
OFISO
VALANDOS:
PHTBKHAH AMD SURGEON
mą jauties lyg esi su juo Spalio 25 d. L. M. K. iš
(Lietuviu Auditorijoje)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VALANDOS
Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
Nno 10-12 v. ryto; 2-8 ir 7-8 v. vak.
kartu.
eilės įvykt) 16-tas metinis VALANDOS: Nuo 1-mee Iki l-toe 4645 So. Ashland Avenue
4157 Archer Avenue
ir pagal autartį.
Nedaliomis nno 10 iki 11 vai. dieną
vai. vak. ____
OT780 VALANDO8:
Ofiso
vai.:
1-3
ir
6-8:30
P.
1
,
Res.
1625
So.
50th
Avenue
Vieną savaitę buvo įdėtas (bankietas puošniam W7iitTel. CALomet 0877
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. Settadienlais nuo 1 iki 4 v. popk
,
Tel. Cicero 1484
viešbuty. Komisija:
184 NO. LA SALLE ST,
“Draugo” atsiklausimas, ko tier
Nedėliomia pagal sutartį.
TELEFONAI:
Trečiadieniaia pagal autartį.
Office
tel.
YARda
4787
Room
2014
Tel.
State
7572
Office: HKMlock 5524
trūksta tam laikraščiui ir O. Stark, O. Bradchulis, L.
DR. A. JENKINS
Nam n tat PROapect 1930
TaL OAHal 0967
EMERGENCY: call MIDway 0001
kas turime kokių sumany Kurtz, šauniai pasidarba Tel. PROapect 8626
Res.: HKMlock 1643
(Lietnvia)
Tat YARda 0981.
vo.
Rinktinės
publikos
da
mų arba naujų pagerinimų.
•CB.! KEMvrood 6107
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. P. Z. ZALATORIS
DR. ALBERT J. VALIBUS
2500 West 63rd Street
Mano nuomone, tam laik lyvavo virš 200. L. M. K. V. W. RUTKAUSKAS
DR.
A.
1
BERTASH
OJ78O VALANDOS:
PHYSICIAN AND SURGEON
surengia šaunų
raščiui “Draugui” nieko ne kasmet
1821 So. Halsted Street
Nno 1—4 ir ano 7—9 vakare
ADVOKATAS
OFISO VALANDOS:
GYDYTOJAM IR CHIRURGAS
Tainoi pe^a, netarti
0099 So Arimtai
trūksta. Viskas kuo geriau bankietą, kur daugiausiai
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Ofiao vai. nuo 1—8; nuo 0:30—8:80
6158 8o. Talman Ave.
Ofiao telefonu PROspect 6737
DOS: U v. ryto iki 8
siai: stilius dailus, gražioje dalyvauja biznieriai, profe2408 YVest 63rd Street
Chicago, DL
756 We«t 35th Street
Namų telefonu VLRgtnia 2421
6 iki 9 vaL vakan.
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Naujas rūbas

r

Šiandie mums, dvidešim
tojo amžiaus vaikams ir ne
paprasčiausios civilizacijos
ir moderniosios kultūros
auklėtiniams, mums, jaunie
siems Amerikos lietuviams,
kartais mūsų tėvų idėjos,
jų nusistatytieji principai
atrodo pasenę, nebetinką
dvidešimtajam šimtmečiui.
Tos idėjos ir tie principai
mums kvepia senatvės pe
lėsiais ir praėjusio šimtme
čio dienomis. Mes dažnai
bijomės, kad su tomis idė
jomis sutapę nepaklystumim praeityje, kad netap
tumėm praeities žmonėmis.
Mes bijome žengti atgal,
nes praeityj mirties šešė
liai slankioja, o mums mir
tis baisi, nes mes dar atei
ties vaikai esam, mums dar
tiek neišgyventų valandų ir
dienų!
Tačiau idėjos ir principai
nesensta.
Idėjoms ir prin
cipams nėra praeities. Jos
visados gyvos, kaip ir pats
gyvenimas.
Taip, idėjų rūbai gali
pasenti. Jie tikrai pasens-

i Introducing
ta. Nusinešioja. Bet kiek
viena idėja, kiekvienas prin
tipas, kuris buvo sektinas
vakar yra sektinas ir šian
dien. Mes tik turime įlie
ti į juos naujų gyvybės
liepsnų, naujos energijos.
Turime aprengti dvidešim
tojo amžiaus rūbais.
I
šiandie jaunimas su seni
mu nesutaria ne todėl, kad
tų idėjos ir principai skir
tųsi, bet todėl, kad jie tas
idėjas ir principus savaip
nori pareikšti gyvenime.
Vieni kitų nesupranta ir ne
pasitiki.

To those of you who have
read our section lašt week,
and to those of you who
are just becoming acąuainted with it now, there is perhaps a puzzling ąuestion in
your minds, “What’s it all
about? Just what is the L.
R. C. S. O.? What does it
do?”

The L.R.C.S.O.
Clam-bake

The Divine Plan of
Marriage

It may not be a scoop
Do you know the DIVINE
this time, būt littie Dan plan of marriage? Do you
T
"
Kalba
Cupid has done it again! know the charming beauty
Lašt Saturday, pretty Jean of the SACRAMENT of MaLocaitis became the bride trimony? Do you know that
was deserting his country
of Wilbert Remeikis. The there are Stores of strength
when help was needed. Štili,
“Clam-bakers”
sincerely and courage for parents to
wish the newly-weds the helping them master their
Take a look at Our Dad, paradoxical as it may seem,
he
did
great
things
for
the
best there is — not just for own destiny and to prepare
the Lithuanian immigrant
freedom
of
his
native
land
The
L.
R.
C.
S.
O.
is
a
today, būt for tomorrow and a happy future for their
to America!
here
in
America.
group
of
ambitious
young
all the days that follow..... children? Do you know how
He is an interesting Ame
college
and
university
stuWhen
the
Russians
proAccording to all latest re- to avoid the worse if the
rican character. Outwardly
hibited
the
spoken
(and
dents
officially
known
as
ports a gay time was had marriage apears to be a
he hasn’t any special chathe Lithuanian Roman Cath by aLl who came “through failure?
racteristics in his personai written Lithuanian word,
olic Students’ Organization. fire and water” to the Halloappearance. He hasn’t the Our Dad spent his pennies
These and many other
and
dollars
to
finance
the
It
is a band of energetic we’en party — Gertrude
milk-white complexion of
highly important ąuestions
Jaunimas bijosi jiems young people who do not “Pocahontas” Mozeris ar- will be discussed by .the Jethe Pole, the dark whiskers smuggling of Lithuanian
siūlomų idėjų tik todėl, kad wish to confine themselves rayed_ as
of the Italian, or the red papers and books into the
_ an
„„ Indian
A
„ princess suit Father John Kidykas
country.
His
money
started
within
the
limits
of
their
— (Ed. Note: Your eye- during
the
“FAMILY
hair of the Irishman. He
jos jiems atrodo pasenu
daily
school
routine,
būt
unsuccessful
revolts
against
sight
mušt
be
failing,
Clam,
sios, o senieji nepasitiki
easily becomes the typical
WEEK” in Immaculate Conthe
Russian
before
actual
American in any crowd.
jaunaisiais todėl, kad jiems who wish to broaden their I could swear she came as ception Church, Brighton,
Our Dad has pioneer independence came. Later
atrodo, jog jaunieji ieško intellectual seope by asso- Gypsy Gert) — Eilėn Slite- Pk. Every serious young
Our
Dad
convinced
Uncle
ciating with students from ris bedecked in a pirouette
blood in his veins. Just as
naujų idėjų.
other schools, thereby gain- costume relived those St. man and young lady are inthe pilgrims of the 17th Sam to recognize the ProIr štai svarbiausias šių ing new friends, valuable Casimir Academy days of vited to attend the confecentury left their native vincial government his mo
dienų lietuviškosios visuo sočiai contacts, and acąuir- precision dancing.... Euphra- rences.
lands for freedom’s sake ney had set-up in Lithuamenės reikalas surasti ke ing a broader cultural back- sia “Littie Bo-Peep” Miksis The sermons for the young
and a better livelihood, so nia. With the government
lius, kaip tas pačias idėjas ground.
and Jean Juška had a glass ladies will be preached from
did Our Dad. He came two on its feet Our Dad subsumodernizuoti,
kad
jos
bū

of that apple cider. Presto! November 16 — 23 every
centuries later, būt never- sudized the banks and In
tų suprantamos jauniesiems L.R.C.S.O. Activities
dustries
of
the
new
State.
Bingo! Two “hep-cats”!.... morning and evening. Young
theless, overcame many difir priimtinos seniesiems.
The club has been orga- What was Tony Giedraitis men will have their chance
ficulties. If the pilgrims And even up to the occupafought for their lives and tion of the country by the
nized just a littie over a doing in Michigan? Was it from Nov. 23rd — 30.
tussled with nature for their Russians, he sent one milyear as a local chapter of a “deer” hunting trip, DadLet us not forget to take
lion
dollars
a
year
to
his
dy?
.....
(Doesn
’
t
that
blue
Didesnes
konsolidacijos
food, Our Dad, as the “Great
the-national L. R. C. S. O.
advantage of these helpful
friends
and
relatives
as
Packard
just
do
wonders
American
Green
Horn”
One of its purposes is to
instructions.
J. V.
Mes niekados nenorėjom vi3O lietuviškojo jaunimo establish a scholarship fund for those piercing eyes of
fought prejudices and for gifts.
You know, vvhat gi ves brukti jaunimo tarpan poli- dėmesį, kad paragintumėm whereby worthy applicants Joe Mazunaitis?) What is
many years did the toughest
be just one long happy
jobs for the smallest sala- Our Dad the biggest thrill tinių nesutarimų, nes mes jį imtis žygių sulikviduoti could receive a substantial it that keeps Phil KI i kūnas Thanksgiving Day for you
ries. Yes, he fought and of his life? He tingles with norėjom išauginti vieningą bet kokį komunistinį veiki grant which vvould enable from coming down to our both, Fran and Vin!.:. To
affairs
recently? Father Cinikas, John Piliproved he can be a worthy pride when he sees his son lietuviškąjį jaunimą. Ta mą lietuvių jaunųjų tarpe. them to pursue their studies gay
or daughter play, work, and čiau šiandie, kai didžiųjų
Citizen.
at some college or univer Couldn’t be a blonde bomb- pauskas, Aldona Sakalas,
Mes
nekalbame
apie
bet
compete in every way with pasaulio sukrėtimų arenoje
sity for one year. Because shell, could it?.... Talk about
He’s romantic
the athletic stars, the best iškilo viešumon tarptauti kokius teroristinius likvida the sočiai affairs eondueted priority rights! Busy Dan Eilėn Sliteris, Victoria Zaner, and Ed Martinaitis,
There is great adventure brains, and finest talent of nis banditizmas, kai visoks cijos žygius, apie brutalią by the L. R. C. S. O. have Cupid whispers to us that
who
have so heartily contriin Our Dad’s blood for he the country. Yes, his eye šiam kraštui ir lietuviams jėgą. Tai paliekame spe- been financially successful another L. R. C. S. O. beauty
buted their spare time toŠianis one of the few that had tvvinkles merrily, ‘cause he svetimas gaivalas deda di cams komunistams.
has caught her man. This ward making this English
it
has
made
considerable
nerve enough to leave the knows and realizes that his džiausias pastangas lietu die mums rūpi griežta
kultūrine kova iššluoti bet: ProSre3a ‘°'™rd8 establish Thanksgiving day will find section a real success,
land of his birth for strange change of fatherlands has viškąjį jaunimą pasisavinti,
ing such a fund.
Frances Kuzmarskis and thanks a million!
climes. No one can scoff at not been in vain. Our Dad mėgina kalbėti jo vardu ir kokį komunistinį pasireiš
all
Its curriculum of activi Vincent Ivanauskas
sees his own Johnnie and netesingai šmeižia plačio kimą lietuvių tarpe. Mes
that courage!
When he left Europe’s Mary enjoying the advant- sios visuomenės akyse nuo- jau užtenkamai ilgai ken- ties includes a wide variety wrapped up in a marital f Kūryba ne gyvenimo duotėm šią dėmę švariame mū of interests, e. g. round knot. May the coming years ] na, bet jos vynas.
shores, the papers, books ages he missed in his youth. šixdžiuosiu3
lietuvius ir
Our Dad is a grand old amerikiečius, mes negalime sų tautos kūne. Kaip pas table discussions, leetures,
and leaders called him ma
mus nėra 'nė vieno nacio, dramaties, cultural exhibiPėpėčė tylėti.
ny insulting narnės, said he i man!
CHRISTMAS SEALS
taip neturi būti nė vieno tions, sočiai affairs, etc.
šiandie komunistinis gai komunisto. Mes esame tik Latent talents are discoverparish hall, which has been valas savo desperacijoj, lietuviai ir tikri amerikie
ed, encouraged, and developremodeled and enlarged at šmeižia visus pronaciais. Ne čiai.
ed.
a cash of $25,000.00.
palieka jis ramybėje ir lie
The club is composed of
Prasi
The Committee is compos- tuviškojo jaunimo.
members who attend various
ed of, Ann Radomski, Ber lenkdami su tiesa, jie, lietu Yes, Thank You!
schools: University of Chi
We have received a fond cago, Northwestern, Loyola,
The very popular and the nice Palubin, Loretta Pau- viškieji komunistai, skelbia
fastest growing council in i laitis, and Florence Arbir. ne tik lietuviams, bet ir sve welcome with this new De Paul, Illinois Institute
the organization of the Also, Jerry Kasulaitis, Stan timiesiems, jog lietuviška “Draugas” feature and we of Technology, Marianapolis,'
Knights of Lithuania, will ley Kishkunas, Ignatius Moc sis nekomunistinis jauni thank you!
Rosary, and Mundelein.
present their annual Thanks kaitis, John Šeputis, and mas yra profašistinis, jog
We wish to express a spe Būt don’t take our word
jis tarnauja naciams. Savo
giving Eve Dance, Wednes- Casimir Gudgalis.
cial word of thanks to An- for what the club is all
leidžiamuose
anglų
kalba
day, Eve., November 19, at
Therefore, the officers of
toinette Stollenwork of Stethe St. Anthony Parish Hall, the council, the Danes Com cirkuliaruose jie, pavyzdžiui, vens Point, Wisc., John Ka about. Come down to our
15th Street and 49th Court. mittee, and all members, ex- pasirinko Lietuvos Vyčius, sulaitis of Cicero, III., the next meeting at the Inter
national House of the Uni
kuriuos vadina nacistine or
Mūšio for the occasion tend to you all, a hearthy ganizacija, jos organo re L. R. C. S. O. of Chicago, versity of Chicago Campus,
and to the many who špoke 1414 East 59th Street, Nov
will bė furnished by Terry svelcome, as we will show daktorių nacių agentų.
you
a
most
enjoying
time.
*
their approval by word of ember 18, at 8:00 p. m. and
Martin and his orchestra, al
mouth.
šiandie
apeliuoti
į
šarla

so, featuring Kenny Wright,
Pen.
see for yourself. Ręst aatanišką komunistų sąžinę į This is only the beginning; sured, you will receive a
and Rose Manning, vocalists.
MERRY
jų dorovės ir teisingumo a special plan of organiza warm and friendly vvelcome,
Our council wiU act as
Has neturi džiaugsmingos jausmus yra ne tik neįma tion for this page will be we likę new faceal
hosts to the Boys from Fort
kilties ką nors padaryti to noma, bet ir kažkaip naivu. published very soon. So hold
Sheridan.
A. S.
bulai, tas nepadaro nieko nė Čia apie jų skleidžiamus on and drop a word of cheer

v Our Dad

Cicero K. of L. annual
Thanksgiving Eve
Dance
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The main attraction of pusėtinai ir palieka nesąži- šmeižtus mes rašome tik or comment.
todėl, kad atkreiptumėm
Editor, pro temp. SKAITYKITE “DRAUGI”
the evening will be our new ningas Ir tinginys.
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Palrijotiski darbai
Didžiosios visuomeniškos Amerikos organizacijos pra
ėjusį pavasarį susiorganizavo svarbiam patri j oriškam
darbui — parūpinti Jungtinių Valstybių kariuomenei
tinkamus, padorius ir gera priežiūra rekreacijos cent
rus.

United Service Organization — taip pavadintas or
ganizacijų centras — šiandien ja/u turi prie įvairių ka
riuomenės stovyklų 260 rekreacijos klubus arba cent
rus.
w
Į tą sąjūdį, kaip nekartą buvome pranešę, įeina ir
Nacionalinės Katalikų Gerovės Konferencijos (NCWC)
tam tikslui sudarytas National Catholic Community
Sęrvice, kuris vienas įsteigė ir išlaiko 60 tų kareiviams
rekreacijos centrų ir dar vis daugiau jų atidaro — maž
daug po vieną į savaitę. ,

ji pavyko, nes jie buvo užgrobę ginklus, patraukę sa
vo pusėn kariuomenę. Žmonės buvo padaryti bejėgiais
bolševizmui pasipriešinti. Kas tik mėgino priešintis,
tami be jokių tardymų ir be teismo galva nuo pečių
nusirito.
Kardu ir ugnimi bolševizmas Rusijoj įsistiprino, tuo
pačiu būdu jis ligšiol išsilaikė. Bolševizmas Rusijai
kainavo milijonus žmonių gyvybių. Dabar kainuoja dar
daugiau — karo liepsnose žūva daugybė kariuomenės,
civilinių žmonių, naikinamas visas kraštas ir paties
bolševizmo centro — Maskvos sienos jau braška.
Ką davė Rusijai ir žmonėms bolševizmas, visam pa
sauliui yra gerai žinoma. Per dvidešimts ketverius me
tus Rusijos žmonės gyveno baisiame terore, vergijoj.
Jiems buvo uždrausta Dievą garbinti; atimta spaudos,
veikimo laisvė; nusavintas, užgrobtas jų turtas; visas
kraštas paverstas didele vergų ir ubagų stovykla.
Prie bolševikų diktatūros Rusijos žmonės niekuomet
neturėjo gerovės. Bet dabar jų padėtis yra labiau negu
baisi, labiau negu tragiška.
Dėl tos padėties kaltas yra bolševizmas, siekęs ap
žioti viso pasaulio kraštus ir visus pasaulio žmones
paversti tokiais vergais, kokiais buvo paversti Rusijos
žmonės. Tai sukėlė reakciją, išaugino fašizmą ir na
cizmą, kuris, pasisavinęs bolševizmo tėvų metodus,
užsimojo visas Europos tautas pavergti ir pačią Rusi
ją išvaduoti iš bolševizmo ir ją naujais, naciškais ver
gijos pančiais surišti.
Taigi — dėl to, kad bolševikų diktatoriai Rusijos
žmones per tiek metų kankino, kad jie norėjo daug ap
žioti ir Visą pasaulį parblokšti, kad dabartinis dikta
torius Stalinas buvo susitaręs su kitu diktatorium Hit
leriu bendromis jėgomis smaugti demokratiją ir ma
žesniąsias valstybes, — šiandien turime antrąjį pasau
linį karą ir tai dėl to ir bolševikai savo šiandieninę
revoliucinę dieną jau nebegali minėti bolševizmo cent
re — Maskvoj prie bolševizmo tėvo Lenino palaikų,
kur per tiek metų jie demonstruodavo savo militarinę
“galybę” ir kur bado ir vargo nukamuoti Rusijos žmo
nės prievarta turėdavo eiti nusilenkti naujosios gady
nės siaubui — bolševizmui.

Amerikos-Japonijos santykiai

Jungtinių Amerikos Valstybių ir Japonijos santy
kiai yra labai įtempti. Kad nutolinti arba visai paša
Nepaisant šio užsimojimo didumo ir daugybės kliū linti netrukus galimo kilti konflikto — karo pavojų,
čių, National Catholic Community Service išaugo į pa- į Vašingtoną atskrido iš Tokyo specialus japonų vy
jėgingą organizaciją ir atlieka stebėtinai didelius dar riausybės atstovas Saburo Kurusu. Sakoma, kad jisai
bus. Jos įsteigtieji rekreacijos centrai arba klubai ne atsivežė galutinas savo valdžios instrukcijas vienaip
toli kariuomenės stovyklų ir prie krašto gynimo arba ar kitaip susitarti. Vadinas, pasitarimas bus paskuti
karinės medžiagos gaminimo industrijos, yra mielai nis ir nuo jo dabar pareis taikos ar karo klausimas.
Esame linkę manyti, kad specialus Japonijos atsto
lankomi ir Lankytojai ten randa ir poilsio, ir patarimų
ir reikale bet kokios moralinės ar net ir materialinės vas dės visas pastangas, kad pašalinti karo pavojų.
pagalbos. Be to, ten netrūksta geros literatūros — Mat, japonai gerokai į vargo bekariaudami su Kinija,
knygų, žurnalų, laikraščių. Kai kurios kariuomenės da o čia grumtis su Jungtinėmis Valstybėmis, kurios vi
lys siunčiamos karinėms pratyboms, manevrams į Loui- sais frontais stiprina apsigynimą, pareikalautų, pajė
rianą, Caroliną ar kur kitur, NCCS ir kiti ŪSO viene gų ir galų gale karą prakištų.
tai siunčia savo kompetentiškus darbininkus, kad ir iš
Nenori karo nė Jungtinės Valstybės. Jei jos kariaus
pastoviųjų stovyklų išvykę kariai laisvomis valando su Japonija, tai tik kariaus tada, jei japonai visai at
mis galėtų turėti esamomis sąlygomis ir rekreaciją ir sisakys išsižadėti savo imperialistinės politikos ir, be
tinkamą poilsį.
to, jei jie nesustos darę medžiaginių nuostolių Ameri
Visuomenė, tačiau, nė valandėlei neturėtų užmiršti, kai ir jei nepaliaus lietę gyvybinius jos interesus.
Reikia, vis dėlto, linkėti, kad kylantieji konfliktai
kad NCCS ir kitų ŪSO vienetų išlaikymas reikalauja
daug lėšų. Dėl to kiekvienas sąmoningas šio krašto būtų pašalinti ir konfliktus sukeliautieji klausimai iš
gyventojas tą gražų, patrijotišką ir būtinai reikalingą spręsti geruoju, taikingai, be kraujo praliejimo ir tur
sąjūdį turi paremti pinigiškai. Mat,.šis sąjūdis užlai tų naikinimo. Tuose pasitarimuose visuomet reiktų
komas ne valstybės, bet išimtinai visuomenės lėšomis. turėti tą teisingą posakį, kad karas — tai prasčiausia
Visiems kooperuojant, ŪSO programa bus realizuota priemonė tarptautiniams ginčams išspręsti ir taikai
visa pilnuma ir, be to, ji galės būti dar labiau pra palaikyti.
plėsta. Mūsų pareiga, kaipo piliečių ir kaipo katalikų
padėti krašto gynėjams visu kuo. Kariuomenės nuo
taika yra mūsų nuotaikos atvaizdas, šiais krizės lai
kais ir kariuomenės ir visuomenės nuotaika turi būti Vyrų dėmesiui
vienoda — pakyli, gera, ryžtinga stiprinti krašto sau
“Darbininko” kolumnistas Š., pagyręs moteris, kad
gumą ir gynimą ir ištvermingai pakelti visus su tuo
jos šauniai remia Šv. Kazimiero ir Šv. Pranciškaus mer
surištus sunkumus.
gaičių aukštesnes mokyklas, daro pastabą vyrams, kad
Tad, atsižvelgiant į tai, NCCS ir kiti ŪSO vienetai jie nerodo tiek veiklumo bernaičių kolegiją remiant.
dirba nepaprastai naudingą ir patrijotišką darbą ir Jis rašo:
užsipelno stipriausios visuomenės paramos.
“šiuo atžvilgiu vyrai, matyti, kiek atsilikę. Savo
pasišventimu darbštumu lietuvės moterys Ameriko
je padeda išlaikyti net dvi aukštesnes mokyklas mer
gaitėms. Vyrai! nejaugi mes negalime TT. Marijo
Kruvinoji sukaktis
nams smarkiau padėti išlaikyti ir patobulinti tik vie
ną aukštesnę mokyklą berniukams (būsiantiems vy
Rusijos (o ir viso pasaulio) bolševikams ši diena
rams). Atminkime, ta. mokykla visados gulėjo artj
yra svarbi. 1917 m. lapkričio 7 d. buvo pradėta Lenino
pri» širdies visų gerbtam a. a. kun. dr. Jonui Navic
vadovaujamoji bolševikų revoliucija, kad padaryti ga
lą demokratiniam sąjūdžiui, kuris buvo prasidėjęs Ru
kui.”
sijoj carui Nikalojui II abdikavus.
ši pastaba yra vietoje. Vyrai turėtų daugiau paremti
Toji revoliucija buvo sėkminga. Kerenskio valdžia bernaičių — vyrų mokslo įstaigą. Tačiau prie šio tu
buvo nuversta ir sutriuškinti visi pasipriešinimai.
rime pridėti, kad prie mergaičių mokyklų rėmimo de
Bolševikų revoliucija nebuvo žmonių valios reiškėją. dasi ne vien moterys, bet ir vyrai. Juk ir mergaičių ir
Ji buvo Etiaaęetg. kraštu kaisiu ir. ugnimi. Bolševikams

Penktadienis, lapkr. 7, 1941

bernaičiu mokvkltj reikalas yra visy mūsiį reikalas.

(“Draugas” 1916 m. lap
kričio 7 d.)
* Tautos Fondas.... šiomis
dienomis Tautos Fondas jau Po svietą pasidairius
pasiekė su viršum šešiasde
Kitus girdime ir patys
šimts tūkstančių dolerių.
dažnai dainuojame “Įšoko
e
oželis į rūtų darželį” ir tt.
Kiek surinkta North Si Ale šiandie padėsiu ant sa
dėje... Lapkričio 1 d. Chica vo delno V. Balandos “sto
gos lietuvių kolonijoj North ry”, kokį triubelį jis turėjo
Sidėje Lietuvos gelbėjimo su ožkele, kaip ji įšoko į
reikalams surinkta $1,050.
kaiminkos kopūstų darželį
•
ir koks buvo to triubelio
Spring Valley, III..... Lap galas. Na, pradedam:.
kričio 1 d. Spring Valley su
Per depresiją man prisiė
rinkta $510.00 Lietuvos rei jo tarnauti reliefo stoty. Iš
kalams.
ėjęs iš tos tarnybos, gyvena
moj kolonijoj buvau skaito
Ištraukė auksinį dantį, mas vienintelis reliefo reika
kad išsigertų.... Vienas žmo
lų žinovas, neturtėlių tėvas,
gus užsinorėjo išsigerti, bet
pavargėlių užtarytojas, nors
neturėjo pinigų. Todėl nu
pats tokių “titulų” nesisaviėjo pas gydytoją, šis ištrau
nau ir prie taip didelio žino
kė jam dantį ir tas žmogus
jimo neprisipažinau.
karčiamoj dantį pragėrė,
Mūs namus kas vakaras
bet žmogus gydytojui neuž
simokėjo už danties ištrau aplankydavo po kelioliką
kimą, todėl byla atsidūrė žmonių. Kadangi ir mes
nesame Labai turtingi, gy
teisme.
vename nelabai ruiminguo
•
Vaikai skolina pinigus ka se kambariuose, dažnai pa
ro reikalams.... Vokiečių mo sitaikydavo, kad mažesnieji
kyklų vaikai skolina savo vaikučiai, Viktoras" ir Jone
Pasirodė,
pinigus karo reikalams. Va, lis, susirgdavo.
nuo pradžios karo 1356 mo tie “svečiai,” dažnai kosė
kyklų vaikai vokiečių val dami, čiaudydarni, užkrės
džiai paskolino 54,864,000 davo vaikus.
Kartą reliefo reikalu at
markių (arti $13,716,000).
silankė Giosifas Amoni.
Dideliu atsidėjimu išklau
Klausimai ir atsakymai siau jo nuotykių ir ant ry
Klausimas. — Gruodžio tojaus jo reikalą persta
mėnesį nuvykau į paštą ir čiau reliefo autoritetams.
užsiregistravau, kaip visų Man pavyko įtikinti juos,
ateivių buvo reikalaujama. kad Amoniui, su skaitlinga
Tuo laiku pirštų įspaudą pa šeima, pagelba buvo būtina.
daryta. Šių metų kovo mėn. Atsisveikindamas palinkė
gavau savo užsiregistravimo jau Amoniui geros kloties.
kortelę ir maniau, kad tas Tikėjausi jo daugiau nesu
reikalas jau užbaigtas. Da sitikti.
bar man pranešė, jog turiu
Už dviejų dienų Amonis
nuvykti vėl į paštą ir vėl jau ir vėl buvo pas mus.
duoti pirštų įspaudą. Tas Pradėjus teirautis, jis man
mane gerokai išgązdino. Ką ėmė aiškinti, kad atvyko
tai reiškia? Prašau tamstų atsilyginti už padarytą ge
man kuo greičiausia atsa rą. Sako, “pinigų neturiu
kyti. Ką nuo manęs reika ir jų duoti negaliu. Bet
lauja?
turiu ožką ir ją tau atiduo
Atsakymas. — Gaila, kad siu.” Aš griebiausi už “nil
tamstai reikia atkartoti sa debit,” tai yra, kad jis man
vo užsiregistravimą. Nusi nieko nekaltas. Italas, vis
ramink, nes nebus jokios bė gi, nenusileido. Jis man
dos. Galimas daiktas, jog duosiąs ožką ir gana.
pašto darbininkas, kuris
Panaudojau visą savo
tamstą užregistravo ir ku elokvenciją
apsigynimui.
ris padarė pirštų įspaudą Žmogau, sakau gyvenu ant
apie tai visai nieko nežino cemento, miesto gatvėse, ką
jo ir nepadarė gerą pirštų aš veiksiu su ožka? Man
įspaudą.
jokio atlyginimo nereikia.
Visas padarytas pirštų į- Tamstai tą menką patarna
spaudas išegzaminavo eks vimą suteikiau vien dėl to,
pertai, ir rasta, jog apie kad atlaidus įgyti. Atlai
430,000 jų neaiškūs, arba ki dų nusipelnymas, tai man
taip netinkami ir juos ne didžiausias atlyginimas. Ga
galima vartoti identifikavi vus atlyginimą už labdarin
mo tikslams. Ir tuos visus gą darbą, atlaidai atpuola.
ateivius antru kartu šaukia
Pagaliau žmogus apleido
į paštus. Kadangi registra
mus. Buvau įsitikinęs, kad
vimo oficialai numatė jog tas visas reikalas buvo
ims ilgą laiką peržiūrėjimui
baigtas. Bet apsirikta.
pirštų įspaudų, jie nesulai
Kitos dienos rytą, dar ne
kė kortelių išsiuntimą, jie
buvau atsikėlęs, pasigirdo
tuoj korteles išsiuntė, nes
durų skambutis. Atidaręs
žinojo jog jos ateiviams bus
radau stovintį kaimynų
reikalingos.
vaikutį.
“Štai prie telefono stul
Laisvės vertas tik |as, po, ties jūs namu, žmogus
kas už laisvę kovot moka.

Vaikučio prašiau, kad pa
sivytų tą žmogų. Bet vai
kas aiškino, kad žmogus
jau, tur būt, toli nuėjęs. Be
to, jam šį rytą reikia baž
nyčioj patarnauti. Aš pats
dar nebuvau galutinai ap
sirėdęs.
Toji ožka aplinkui stulpą,
jau buvo žolę iki pat šaknų
nugraužus.
Virve pririšta
tai per galvą, tai ant šono,
tai aukštininka vartėsi.
Paskui pradėjo stulpą ra
gais badyti ir tokia jėga,
kad stulpas virpėjo, o tele
fono vielos, žvangėjo, lyg
kad viesulo ištiktos. Rodės,
visą telefono sistemą suar
dys. O jau tas kvapas tos
ožkos, mai, mai!
Už valandėlės prie mūs
naųių jau buvo susispietęs
būrys žmonių. Visi kalbė
jo apie naują “mūsų pavel
dėtą nuosavybę.” Reikėjo
nemenko susikaupimo, tos
dovanos nusikratyti.
Tarpę žmonių būrelio pa
stebėjau ir juoduką, kurs
dirbo netolimoj barbernėj.
Už vieną dolerį jis paėmė
ir nusivedė tą nelemtą* su
tvėrimą.
Maniau, dabar
jau galėsiu pasilikti ramy
bėj.
Vakare sugrįžęs namo ra
dau vieną mūsų kaiminką
rūsčiai man išmėtinėjančią.
Mat, juodukas, kiek pave
dėjęs ožką, pamatė ant šali
gatvio degtukų dėželę. Ar
nežinodamas, ar pamiršęs
ožkos ‘ ‘karakterį,” pasilen
kė paimti degtukus. Ožka
ragais juodukui į sėdimąją,
juodukas kūlė per galvą, o
pati ožka savo kebu. Atbė
gus į kaiminkos darželį su
naikino jos kopūstus, gėles
ir jau buvo pradėjus nai
kinti padžiautus ant virve
lės skalbinius. Tik kaimy
nas lazdos pagelba atskyrė
ožką nuo skalbinių.
Kaž kaip būtų mano var
gai pasibaigę su tą ožka,
jeigu nebūtų stojus į dvi
kovę su mėsininko Rūdžių.
Mat, ožka pasitikus Rudį
paskelbė jam karą. Kova
buvo tokia, kad vargšas
Rūdis net savo gyvybę pa
dėjo.
Pati ožka, Rudžio
tiek buvo apdraskyta, kad
pobcijai prisiėjo ją pri
baigti.

■A■

pririšo ožką ir nuėjo.”

.t

Chrlstmai seal of Cuba.
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RUDUO

Lietuvos suverenumo sąvokos sargai

Vienos Rusės Dienraštis
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė

(Tęsinys)
Tada pradėjo tretysis iš draugės, penkių metų
čirpalas, kaip būgneliu išsivertusiu pilvu, purvinu veidu,1
kuriame negalima buvo atskirti jokių bruožų, staugti.
Vyresnysis nepratarė nė žodžio, tik sugniaužęs kumštį
drožė mažajam per galvą, kad šis visas sudrebėjo. Ta
da jis atsisegė savo diržą, su kuriuo jis buvo susijuo
sęs kailį, ir padarė miną kirsti savo broliui. Mes puo
lėmės prie jo rankų ir šaukėm persigandę.
— Bet ką tu čia dirbi?
— O ko jis staugia? — atsakė berniukas ramiai,
lyg tai būtų jam žmonių palaikyta suprantamiausiu daik
tu. Daugiausia aš stebėjausi, kokiu būdu jis nusijuosė
diržą. Buvo tuojau matyti, kad per ilgą įprotį iš tėvo
buvo išmokęs, ir tas jam buvo visai natūralu.

Ukanios dienos.

Lietus į lango stipklą taškena,
Gamta nuliūdus vien tedejuoja.

1. - Pašaliniai argumentai. 2. - Kas neleido priešintis
ginklu prieš bolševikus. 3. - Suverenumo sąvokos sargai.
- 4. Suverenumo sąvokos saugotojų priedermės.

Ir paukščių gražios giesmės nutilo;
Jeigu tik žvirblis kad pačirškena;
O jei dar varna kur sukranksena,
Ot, ir užbengt'a sparnuočių byla.

Vaičiulaitis

I.
atskleidžiant faktu minimu-, į aukštas vietas skyręs net
Prieš kiek laiko “Dirvo m4. “kodėl prezidentas Sme savo politini is priešus, kaip
buvo
išspausdintas t°Da pabėgo iš Lietuvos.” Bizauską. Turauską, čarnecje ’
straipsnis ‘‘Kaip bolševikai Tad tas straipsnis buvo ra- kį, Škirpą. Įdomu būtų pasiokupavo Lietuvą,” duodąsi šjdas taip, jog išryškėtų, teirauti, kiek tų “politinių
žinių apie paskutinį A. Sme- kad buvo likusi tik vienin- priešų” sėdėjo Vidaus Reitonos vyriausybės posėdį, telė išeitis prezidentui, bū-i kalų Ministerijoj, Švietimo
pasitraukti iš Lie- j Ministerijoj ir kitose, kurioPerskaitęs galvojau apie tent
tuos žmones, kurie ištremti, tyvos
ae žmogus galėtų turėti re
kurie persekiojami mirė, kuVisai nenagrinėsiu, ar A. ali-oo įtakos ir galios vidaus
riems metami nenupelnyti
Smetona gerai padarė, pa- gyvenimui, politinei, kultū— Ar tu matai tuos siūlus, kurie prie vaikų rūbų kaltinimai ir apie kuriuos sitraukdamas iš Lietuvos: rinei ir socialinei šalies
kabo? — paklausė dabar Lipa.
to straipsnio komentaruose
tai tuščias ginčas. Taip pat struktūrai. Kai J. AmbraAš pastebėjau, kad siūlai iš nebaltinto pluošto ka šaukiama: “Kas gali ginčy- ilgiau nesustosiu ties tokiais zevičių Švietimo ministeris
bojo ant mergaitės suknelės.
Taip pat ant Miko kaili ti, kad ateityje neiškils aikš- argumentais, kurie turėtų dr. K. Jokantas norėjo panių. kuriuos jis buvo užsivilkęs ant nuogo kūno, be tėn, jog jie turėjo net pa- mane sugraudinti ir šunie- siimti į Kultūros Departa
marškinių.
Pradžioje aš nieko negalėjau suprasti, kol sitarimus su Sovietų atsto-! kinti: esą, jei aš kūdikys- mento direktorius, — tai neman Lipa visko nepaaiškino. Vikare. prieš eidami gul vybės nariais ar Maskvos ' tėj būčiau turėjęs gerą auk- praėjo! Skiriant opozicijos
ti, vaikai susisiuva stipriai į antklodę, kad apsaugotų šnipais Kaune?” Antra, tuo-1
tai gal kitaip būčiau at- žmones į užsienius, tautininmergaitę nuo tėvo, kada jis pasigėręs grižta namo!! Ber se pačiuose komentaruose siliepęs apie A. Smetoną, kų režimui nebuvo daroma
niukas išgalvojo šį būdą . . . Bet jis tarė:
buvo rašoma, kad iš straips- Prabėgomis priminsiu, kad jokios skriaudos: juo ma
V
— Prieš dvi dienas mes turėjome permažai siūlų ir nio paaiški, esą, “tautinin- mane ir tūkstančius tokių žiau pavojingų žmonių butėvas, namo parėjęs, mus išdraskė ir Dunką (Mergaitės kai vyriausybės nariai ir kaip aš ne auklės prusino vo pašonėje. Juk tą patį
vardas) pasiėmė ant krosnies pas save . . . Vakar jie už pats Respublikos preziden — mes buvom per menki jo- prof. Aug. Voldemarą vytai jį sušaudė.
Teisybė, šųnio mirtis už šunį. Motiną tas Antanas Smetona norė mis apsistatyti! Pats jau- riaurybė išsiuntė svetur su
jis taip pat mirtinai užmušė!
jo užpuolikams ginklu pasi- čiau spragų savo išsilavini- pensija ne iš didelės meilės,
Tada pradėjo mažoji mergaitė vėl verkti, ir kol mes priešinti.” O kas kliudę prie- me ir todėl 1935 m. pabai- bet kad juo toliau ‘jį ir jo
apsižiūrėjome, berniukas nusijuosęs diržą nelaimingajam šintis — labai lengva supras- goję Švietimo Ministerijos įtaką nuo krašto laikius,
prašiau stipendijos į užsie
kūdikiui smogė vieną kirtį per pečius, kad tuojau iššoko ti.
Šalia tiek aukštų vardų
raudona, stora rumbė.
Mano atsakymo žodžiai, nius. Tada vienas geras tau- ! suminimas ir mano paskyŠiurpus ir liūdesys nukratė mane, aš supratau, kaip paskelbti “Drauge”, atsira- tininkas mano pažįstamam 1 rimas į Italiją: “Ogi ir pats
neapsakomai giliai yra įsišaknijęs gyvuliškumas žmo- d° ne iš partinio fanatizmo,į apskelbė apie mane: ‘Tas A. Vaičiulaitis ne kam kikaip dabar toj pačioj “Dir- tai jau tegu nemano gauti Um Q Smetonai esant pre.
gaus sieloje.
voj", man aponuodamas p. stipendijos.” Atidavė ją vie-1 zidentu gavo malonų pasky
Spalių 24 d. Kaz. Rimvydis aimanuoja, nai mergaitei, iš kurios rimą į Italiją.” Man be ga
bet iš humaniško ir valsty mokslų nieko neišėjo tuose lo būtų džiugu bent dabar
Irena vėl man parnešė nuo Otmaro laišką:
užsieniuose. Lygiai nieka
žinoti, kad manim kas nors
Miela Alia! Kodėl vakar vakare aš su Tavim ne binio jausmo. Humaniško,
dos nelaikiau dideliu auklė
kadangi
gaila
tų
žmonių,
ku

toj prezidentūroj rūpinosi.
galėjau pasilikti? Kodėl aš turėjau išeiti nuo Tavęs?
jimo perlu, kai tautininkų
rie
išvežti
iš
tėviškės
ken

Deja, kai atvažiavau į AAr tu vakar supratai, kad tik tau grojau? Ne, aš ne
režimas, kažkokio auklėjičia
ir
kurių
padėtis
neapmeriką prieš metus ir kaž
grojau, aš tik tau pasakiau, kas yra peršvelnu, ko negali
galvotais pareiškimais dar' mo idealų įkvėptas, ėmėsi koks geradaris apie tą ma
nelankstūs grubios kalbos žodžiai išreikšti, tai, ką tik
žygių pradžios mokyklose
muzika gali pasakyti ... Aš vakar tau atidaviau savo sunkinama; valstybinio, ka prieš angelaičius, 7-12 metų no atvažiavimą užsiminė vie
sielą, o tu ją priėmei, aš jaučiau. Ir mūsų sielų melodi dangi atsakingi asmenys ne vaikučius. Kuo tie mažutė nam asmeniui, artimių ar
gali taip lengvai švaistytis
Ūmiausiam
prezidentūros
jos susiliejo į vieną . . .
paslaptimis, kurių iškėlimas liai buvo kalti, kokias “po rūmams, tai susilaukė tokio
Alia, savo vienumos sapnuose sukūriau laimės pa
kaip išryškėjo, nė kiek ne litikas” jie varė, už ką bu klausimo: “O kas tas Vai
veikslą, kuriuo maitinau meilės ilgesį. Tu man atnešei
buvo reikalingas pagrindi vo skriaudžiami ir koks čia čiulaitis?” Tad nepykit, ger
meilę, aš žinau, kad ji taip pat didelė ir tyra žydi tavo
niam p. A. Daugmino rašto būtų tautininkų režimo auk biamieji, kad būsiu neman
širdyje. Žinau, kad tokia meilė tik kartą gyvenime atei
tikslui. O tas tikslas buvęs Įėjimasis žiburys, — man ir dagus ir neišauklėtas (ne
na ir su juo baigiasi.
visai ne toks, kokį many šiandien neaišku Tad, ma
Tu man vakar sakei, aš turėčiau dar apsvarstyti, tum, beskaitydami J. A tote, iš tokių pavyzdžių ne auklių buvau prašinamas)
ir atvirai prisipažinsiu: jei
visada dar būtų nevėlu namo grįžti. Ne, man jau pervė- Daugmino straipsnį. Tik p buvo ko pasimokyti!
mane paskyrė į Italiją, tai
lu, man jau nėra kito pasirinkimo, nes aš negaliu gyventi Kaz. Rimvydžiui išaiškinus
Į Kaz. Rimvydžio atsaky
be tavęs. Aš vakar ilgai negalėjau užmigti, bet ne dėl to, sužinai, kad rašto “Kaip mą be prasmės įspraustas vien p. J. Urbšiui esu dė
kaip anksčiau, kad būčiau negalėjęs pamiršti savo ilge bolševikai okupavo Lietu pluoštas samprotavimų apie kingas, o prie kito režimo
sio ir liūdesio, bet dėl to, kad mano ateitis gražiose spal vą” tikslas buvo parodyti, A. Smetonos gerumą: jis gai 1935 m. būčiau gavęt

vose perbėgo prieš mano akis, ateitis su tavimi. Apmą
styti? Ką aš turiu apmąstyti? Ar galėčiau įsivaizduo
ti gyvenimą be tavęs? Ar reikalinga mąstyti, jei du
kart du yra keturi?
Bet aš nežinau, kodėl aš tau taip rašau. Tu jau va
kar viską supratai, kada tu šalia manęs sėdėjai, kai aš
grojau.
Alia, aš noriu tavo akis matyti tokias, kokias aš va
kar mačiau, kada jos man davė atsakymą, ką aš tau mu
zikos garsais pasakiau. Akys, kurios begalo giliai žiūrė
jo į mano akis, kurios man laimę, švelnios degančios mei
lės prižadėjo!

Lapus į krūvas viesulai gena.

Dėl priekaištų mano straipsniui " Valstybiniu paslapčių saugojimas'

Rašo A.

ARKANSAS UPftS PATVINO

Vėjai švilpuoja,

Nors visi liūdžia taip nusiminę,
Nors viskas vargsta čia vargą kietą,
Ko gi man liūdna kaista krūtinė?

Gamta! tau saulė skaisti žadėta,
O mums, vargdieniams, bus danguj vieta—
Tiktai pavargti reikia ant svieto.
M. Dagilėlis.

stipendiją arba anksčiau pas ,
kyrimą. Kad jūsų nesuve
džiojus, prašyčiau atsimin
ti, kad buvau paskirtas į
žemiausią diplomatinės tar
nybos laipsnį, o ne į kokias
ypatingas aukštybes, už ku
rias turėčiau nuolankiai vi
siems dėkoti ir tylėti.

(Bus daugiau)

Aslhma Mucus
Loosened First Day
For Thousands of Sufferers

Choklng, gasping. vheezlng spasms of
Bronchlal Astnma ruln sleep tuid energy. fngredlents ln the prescriptlon Meodaeo qutokly clrculate through the blood and common
ly belp loosen the thlck strangllng mucus
the first day, thus aldlng nature in palllatlng
the terrlble recurrlng choklng spasms, and
in promoting freer breathlng and restful
sleep. Mendaco ls not a smoke, dope, or tnjectlon. Just pleasant. tasteless palllatlng
tablets that have helped thousands of suf
ferers. Prlnted guarantee wlth each package
—money back unless completely satlsfactory.
Ask your drugglst for Mendaco today. Only 60c.
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A Christmas seal ot Scotland.

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

ITAPGLJTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

— DESIMTI

METAI! —

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

WHFC-I45O kil.
6755 So. Westem Avenue
Phone: GROvehUl 2242

Jr

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

PASISTATYKITE SAVO NAMĄ PATYS
PLANAI DUODAMI DYKAI

DOUGLAS LUMBER COMPANY
2700 VVEST, ROOSE VELT ROAD

Mylėk mane, mano Alia, taip, kaip aš tave myliu.

PRONE: KEDZIE 3840

J

Tavo Otmaras.

Spalių 27 d.
— Alia, nedrįsk šitos knygos skaityti! — pasakė
šiandien N a ta ša ir ištraukė man iš rankų anglišką
romaną.
— Kodėl? — paklausiau nustebusi .
— Dėl to, kad aš ją perskaičiau. Aš nenoriu, kad
tu perskaitytum, ką aš skaičiau, aš norėčiau nors šį maž
možį sau turėti! Viskas pas mus bendra: skalbiniai, lo
vos ir valgis . . . Nors tiek aš noriu sau turėti! — ir
paslėpė knygą po pagalviais.

Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius
Moderniškai Gražūs — Gerai Padirbti — šilti Visokiam Ore

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

BRIDGEPORT KNITTING MILLS
(“Draugas”

Acme

telephoto)

Peno, Okla., apylinkėse žmonės teikia pagalbą gyventojams, kurie apleidę savo na-

lBu»

mus nešdinasi į aukšteeniae vietas. Poteau upė patvino ir užlieja plačiąsias apylinkes.

501 WEST SSrd STREET------------ Arti Normai Avė.
Telefonas: VICTORY 3486
F. SELEMONAVICH, Sav.
Atdara kaadlen, vakarais Ir Sekmadieniais

%........................

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

*

DRAUGAS
bolševikiškieji raštpalaikiai
mėgsta drapstyti purvais
visus gerus lietuvius, be jo
kios atsakomybės ir gėdos
jausmų, apšaukdami juos
Amerikos priešais ir net
bandydami savo “memoran
dumais” įrodyti lietuvių patrijotų “pronaciškumą.”

U. S. PATRULIŲ NARIAI

C,

[HZMRBOtRO

ir Sleinis, Pulaski gatvė.
Linkime visiems greit pas
Bus
kitą
sekmadienį, veikti.
lapkričio 16, parapijos salė
je. Pirmininkaus Katrina Sodalietės
Vyresniųjų
sodalieeių
Kaivelienė ir Petronėlė Lau
kienė.
Joms gelbės E. dr-jos labai ypatingas susi
Gi imailienė, M. Gustienė, rinkimas įvyks kitą trečiaL. Merkelienė, A. Gužienė, dienį, lapkričio 12 dieną.
B. Serbentienė, 0. Jurgu- Visos narės prašomos susiticnė, Barbora Radžius, B. rinkti ir naujos kviečiamos
Plaskett, T. Dubickienė, S. įsirašyti.
Masedonskienė, E. Darkintienė, O Rudaitytė, S. Sta- Gimimo Dienos
nukinienė ir Mai. Paulaus Minėjimas
kienė.
Praeitą antradienio vaka
Programe dalyvaus mo- rą Barbora Vaupšys ir Stek) klos vaikai ir Sv. Cecili. unija Lukicn5, Barboro3
jos choras vad. muz. L. Ši
name, 3926 Fir gatvėj, sumučiui, Jr. Fo vakarienės
luošė “suprise birthday
šokiams grieš orkestrą.
party” Gražinai Steikūnas,
Kieb. kun. K. Bičkauskas
kun. K. Bikausko seses duk
iš anksto visus širdingai
teriai iš Lietuvos. Dalyvavo
kviečia rengtis tą vakarą
sekančios: mokytoja Angesu mumis linksmai praleisti.
lina Armato iš Chicagos,
Bernice ir Eleanor Kontri
Firmas Užsakąs
mas, Ava ir Josephine Vait
Buvo praeitą sekmadienį kus. Constance ir Josephi
Karolio. Biliūno, 1424 W. 19 ne Gūžys, Aliee Martinavi
Pi., Gary, su Justin’ą Mes- čius, Stella Jurgutis, Cas.
kauskaite, 3613 Deodos gt., Laucis, Frances ir Ann JoMoterystės Skramcntą ren cis.
gias priimti lapkričio 22 d.
Gražina Steikūnas nuo
Sveikiname
širdžiai dėkojo Barborai

Šv. Katarinos ligoninėj
randasi Domicėlė Sinderiene; 5118 Reading gatvė;
v ei onika
Tamkutonienė,
5001 Magoun gatvė, • Rožai.čiavos dr-jos raštininkė;

Vaupšis ir Stefanija Lu
bienei už vaišių surengimą..
Dėkojo visoms dalyvautojoms už atsilankymą ir už'
dovanas.
Sveikiname ir
mes Gražiną ir teikiame
geriausių linkėjimų.
Motiejus.

NIAGARA FALLS, NEW YORK
Lapkričio 9 d. jaunų vyrų i kietų pajamos padengs valAthletic and Sočiai Club tu- gių pirkimo išlaidas. Daryrės “card party” ir šokius, site gera ir tuo pačiu turėZada visus gražiai palinks- šit progos išbandyti savo
minti.
I laimę.
Parapijos vakarienės ren
gėjai prašo visų įsidėmėti,
kad vakarienė rengiama 16tą, o ne 23-čią. Vakarienė
bus 5 vai. Anksčiau prade
dam, nes žmonės ant ryto
jaus turi dirbti — pavargu-;
šiam darbas nėra mielas.
Žmonės iš toliau atvažiavę
nori pasilinksminti, bet ka
dangi ima laiko sugrįžt, no
ri anksčiau pradėti ir anks
čiau baigti. Šokiai bus nuo
7 iki 11 vai. Kaina vakarie
nės 75c. Vaikams — 25c.
Savo atsilankymu paremsime parapiją. Pasikvieskite
dar savo draugus ir drau
ges. Bus taipgi parduoda
mi tikietai po 10c laimėji
mui naudingo daikto. Tų ti-

ACHING-STIFF
SORE MUSCLES
OREITUI

palengvinimui

—-

patrinkite su Musterole. Išbrauklmas su Niuo "CounterIrrltant” aktualiai gelbėja Ir
gydo skaudančius museulus.
Gerc/tnlR negu “mimtftrd pias
tru*! Daromas 3-jų stiprumų.

T]

UStęroLF

Į moterystės luomą stoja
Stanislovas Tūbinis, mūsų
parapijos jaunas biznierius,
ir Celija Sovinski iš Šv. Tre
jybės parapijos. Susituoks
per Padėkos Dieną.

1941

TURTAS VIRS.. $6.000,000
APART APSAUGOS, TURIME

flGO

ATSARGOS FONDĄ VIRS................ $UOv)/UUU

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

Redaktoriai jau
nebepasirašinėja

Parapijos Kalakutų
Vakarienė

Ligoniai

7

Penktadienis, lankr

("Draugas"

Acme

telephoto)

A. G. Ventresco iš Bostono (kairėje) ir Charles Sandler iš New Yorko, abu barzdoti U. S. laivyno orinių
patrulių nariai skridikai, kurie saugoja plaukiančius
per Atlantiką laivus su karo reikmenimis. Skridikams
specialiai leista apsiželdinti barzdas, kad smakrui bū
tų šilčiau (Photo approved by U. S. Navy).

"Draugo” jubiliejaus atgarsiai

LISABONA, lapkričio 6 d.
— Kaip iš kelių gautų lai
kraščio “Į Laisvę” numerių
matyti, jo leidėju jau nebe
pasirašinėja Lietuvos Akty
vistų Frontas, kaip tai buvo
tuojau tuojau po sukilimo
prieš bolševikus. Leidėjas iš
viso nepasirašinėja, taip pat
nematyti redaktorių pavar
džių. Ties antrašte “Į Lais
vę” padėtas prierašas: Kau
no dienraštis. Per visą pus
I lapį skelbiama, kad “šian
dien vienas puslapis dedai mas vokiečių kalba”.

Cleveland “Lietuvių 2i-|tos nariai ir ištikimi Kata
nios” rašo:
I likų Bažnyčios sūnūs, gale-j PLATINKITE ‘DRAUGA” |
Chicagos katalikų dien- site būti ir geri amerikieraštis “Draugas” atšventė čiai.
savo sidabrinį jubiliejų. IšMajoras E. J. Kelly sakė,
kilmių centras buvo bankie-, kad Chicagos lietuviai yra
MariV Fg6I Old
tas
M
tas Dariaus
Dariaus ir
ir Girėno
Girėno salėsalė gefri šio krašto ir Si-.
šio mieste j Do vou feel older than youW
are or suffer
trom Gettlng Up Nights. Backache, NervousLee Pains, Dlzziness, 8wollen Ankles,
je, sutraukęs apie 700 žmo piliečiai ir tai, labai daug ness,
Rheumatle Pains, Burning. seanty or frequent passages? If so, remember that your
nių, kurių tarpe buvo arki priklauso, nuo dienraščio Kldneys are Vitai to your health and that
these symptoms may be due to non-organlc
and non-svstemlc KIdney and Bladder trouvyskupas S. Stritch, Chica “Draugo.”
bles—ln such cases CY8TEX (a physlclan'g
prescrlption) usually glves prompt and Joygos miesto majoras Ed. Kel
relief by helplng the Kldneys flush out
Panašius įvertinimus ka ous
polsonous ezcess aclds and wastes. You hava
everythlng to gain and nothlng to lose ln
ly, senatorius Daily, kon- talikiškos spaudos davė ir trylng Cystez. An lron-clad guarantee
vrapped around each package assures a refund of your moncy on return of empty
gresmonas J. Sabath. Pre kiti garbingi kalbėtojai.
package unless fully satlsfied. Don't take
chances on any KIdney medlclne that ls
zidento Ėoosevelto adminis.
not guaranteed. Don't delay. Get Cystez
Pasiklausius tų visų kal
(Slss-tex) from your
druggist today. Only
sekretorius Eugene Casey,
_ _ _________ 3Se. The guarantee
bų žmogus gauni įspūdį, kad,
■ •(•i f Iii k litai,, proteets you.
keletas žymiųjų Chicagos
Amerikos visuomenės vada?
teisėjų bei daug aukštų ad
gerai pažįsta lietuvių išeivi
ministracijos valdininkų, po jos ir mūsų tėvynės Lietu
litikų ir visuomenės veikė vos reikalais ir lengvai at
juskiria “grūdus nuo pelų.”
Visi čia išvardinti asme- Jau visi pažįsta bolševikus
ANTANAS
AUŠKALNIS
Tegul pabando koks nors
prielankias lietuviams ir jų lietuviškas - bolševikiškas
Mirė lapkr. 6 d., 1941 m.,
sulaukęs pusės amžiaus.
senai tėvynei Lietuvai, kal šlamštelis kaip “Vilnis” ar
Gimęs Lietuvoje.. Kilo iš Ra
seinių apskr.. Kvėdarnos par.
bas.
“Laisvė” suruošti savo jubi
Paliko dideliame nuliūdime:
moterj Uršulę (po pirmu vy
Chicagos arkivyskupas ra liejines iškilmes, tų visų
ru Fritleklenė); 4 podukros,
Petronėlę,
Marcelę. Anastazi
gino lietuvius katalikus, kad garbingų asmenų, kokius tu- | ją
ir Oną; 3 posūnus. Petrų,
Izldorų, ir Juozapų; brolvaibūtinai jų namuose būtų lie rėjo “Draugas” tikrai ten
kus, Julijonų Ir Petrų Auškalnius ir Julijų Zameckienę, ir
tuviškas katalikiškas laik nematytumėm. Tuo tarpu, į daug
kitų giminių, draugų ir
pažįstamų.
raštis, nes tik “būdami pa su kokiu “autoritetu” tie
Velionis priklausė prie šv.
Antano draugijos.
vyzdingi savo gimtosios tau

Getling Up Nighls
w

CONRAD

PALANDECH’S

Fotografas

RADIO BROADCAST

Studija (rengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis
užlai
do m ir Ir Hollywood
šviesomis.
Darbas
Garantuotas.

Featuring a Program of

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlewood 6888
Rez.: • ENGlewood 5849

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

Kūnas pašarvotas S. "M. Skudo koplyčioje, 718 W. 18th St.
Laidotuvės Jvyks pirmadlen),
lapkričio 10 d. Iš koplyčios 8
vai. ryto bus atlydėtas J Die
vo Apveizdos parap bažnyčių,
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas Į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris. Pocftikrės,

PosūnaJ,

Brol valkai,

Rez. Tel. VICTORY

*

nrn. laidotuvių dzksktouai
KELNER - PRUZIN

•amt,

(tolanslM PatanukTisua — Moteris peununja

Phone

620 W. 15th Ave.

)00

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venefian Monumenf Co.
527 N. VVestern Ave. Tel. See. 6103

PASKUTINIS
I

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotu™ Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį
4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

o

MŪSŲ
NAUJAM VARTOTŲ
KARŲ SKYRIUJE

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022
??

I KOPLYČIOS DYKAI!
s VISOSE MIESTO DALYSE
I

AMBULANCE
DIEN4 IR NAKTĮ

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

935 VVest 35th Street
Chicago, III.

ik

z. 1 «•
,
o H
.-4. u ;

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų

Nauja

yiRginia. Uil

Giminės.

Ijild. 4Jrektorlus S. M. Skudas, tel. MONroe 3377.

Jį

AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
H. Rajevvski
“Shorty”

4192 Archer Avenue

1520 kilocyclea (Top of the Dial)

Wl

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

JUSTIN MACKIE1VICH. Prt*.

A.

A.

Listen to

&UN ASSOCIATION .f

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street
I. J. ZOLP
1846 VVest 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

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

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Ave.
Tel. LAFayette 3572

8. P. MAŽEIKA
3319 Lituanlca Avenne
Tel. YARda 1138-1139

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

LACHAVVICZ IR ŠONAI
2314 VVest 23rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270

ik
t

I

DRAUGAS

Penktadienis, lapkr. 7, 1041

ŽUVĘ SU BOMBONEŠIU

Štai kur didžiausia nelaimė
Daug milijonų žmonių
kenčia komunistų vergijoje.
^JįDaug vargsta nacių sunkios
letenos prispausti. Bet šim
tus kartų daugiau vyrų ir
moterų vaitoja nelaimingo
se moterystėse.
Ne tik
kad vyras ir moteris Čia
turi vilkti sunkią naštą, bet
ir jų vaikai ir net vaikų
vaikai.

T

Bolševikai šiame pasau
lyje ne amžini. Ateis ga
las ir nacių priespaudai
Bet šeima gyvuos iki bus
šis pasaulis. Kas sumažins
tų nelaimingų šeimų vargus?

ganytojų. Jie daro ką gali,
bet jie ne visa gali padary
ti. Sekmadieniais mišios
veja mišias, — nėra laiko
sakyti ilgesnių pamokslų.
Tiesa sakant, žmonės, ypač
jaunieji, ilgėlesnių pamoks
lų nekenčia. Be to žmonės
ne visada eina į to paties ku
nigo mišias ir todėl negali
išgirsti visų jo sakomų pa
mokslų. Todėl ir atsitinka,
kad katalikas per ilgą savo
gyvenimą vos ne vos vieną
kitą pamokslėlį apie mote
rystę išgirsta. Tokiu būdu
net geresniųjų katalikų tar
pe viešpatauja didžiausias
nežinojimas pačių svarbiau
sių moterystės Sakramento
tiesų. Nieko nežino apie
Sakramento didybę ir grožį.
Prisirenka
klaidingiausių
pažiūrų į šeimos gyvenimą
nuo savo nekatalikų kai
mynų ir pažįstamų. Argi
dyvai, kad tada šeimos gy
venimas nueina į šunkelius?

Plėšikai pagrobė
1,283 dolerius
Du plėšikai gatvėje sulai
kė Elmer Holger, 30 m.
amž., Halvorfold kompani
jos manadžerį, nešusį iš ban
ko 1,283 dol. apmokėti dar
bininkus. Piktadariai pa
grobė pinigus ir pabėgo.
Tas įvyko ties minėtos
kompanijos ofisu, 605 Washington bulv.

(“Draugas”

Acme

Illinois Public Aid komi
sija, 180 Polk gat., priima
aplikacijas iš norinčiųjų
įstoti į CCC (Civilian Con
servation Corps).

telephoto)

Kariūnai Carl N. Thomąuist (kairėje) iš Newton,
Mass., ir Carl Bialek iš New Hanckensack, N. Y., yra
tarp 12-os žuvusiųjų, kai didelis patrolinis bombonešis
įkrito jūron.

Ir kur gauna daugiau
siai narių komunistai? Iš
Kidyką net per dvi savaiti
“Pradžioj randasi tikėji
kur daugiausiai kandidatų
mo
atšalimas, iš šio abejo
kalbėti apie svarbiausius
į kalėjimus? Be jokio abe
moterystės ir šeimynos gy nės, vėliau prieštaravimas
jojimo, iš nelaimingųjų šeivenimo klausimus. Nuo šio ir pagaliau neapykanta ir
mų.
Nepasisekusi mote
mėnesio 16 dienos vakaro
rystė yra visokių blogybių
iki 23 dienos pamokslai bus
šaltinis.
taikomi merginoms ir mote
Jūsų Gražus
Įvairiausioms ligoms pa
rims. Nuo 23 d. iki 30 vai
šalinti yra atrasta vaistų.
Apsirėdymas
Mums verkiamai reikia kinams ir vyrams. Visi paArgi nėra vaistų pagydyti daugiau
mokiai,
tiek
rytais
tiek
va

pamokslų: apie
-Mūsų Specialybė
nelaimingoms šeimoms? Ar- moterystės Sakramentą ir karais lies opiausius mote
V- gi nėra priemonių padaryti krikščionišką šeimos gyve rystės Sakramento ir šeimy
jas laimingesnes?
nimą. Pamokslų jaunimui, ninio gyvenimo reikalus.
Yra.
Tik, labai gaila, kad jis galėtų tinkamai pri Štai yra teikiama visiems
kad apie jas tiek mažai sirengti prie laimingos mo geros valios žmonėms pro
kalbama. Šv. Tėvas Pijus terystės.
Pamokslų seni ga išgirsti išganingą Baž
XI išleido gražiausią raštą mui, kad jis žinotų, kaip nyčios mokslą.
Pirmoje
ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAM
apie katalitiškų šeimų gy dar gali su gerais norais sa vietoje tais pamokslais turi
SUKIT KLIU
BLIŪS
venimą; pilną dangiškos iš vo sugriuvusią moterystę na duotis, žinoma, Brightonminties pamokymų. Bet ar atstatyti.
pai kiečiai. Bet neuždaro
KOJINIU
POCKET’BOOKU
daugelis mūsų katalikų ją
mos durys nė kitų parapijų
KORSETU
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ
Gerbiamas
klebonas
A.
K
žino? Ar daugelis mūsų
susiinteresavusiems
sve
V. VILEIŠIENE, SAV.
Briška,
norėdamas
pasitar

pačių tautiečių yra apie ją
čiams.
GLAMOUR
nauti savo parapijiečiams Išnaudokime tą retai pa
ką nors girdėjęs?
Negalima už tai kaltinti tokiame svarbiame reikale, sitaikančią proga!
FROCK SHOP
J. Vėtra.
per daug mūsų dvasiškųjų pakvietė jėzuitą tėvą Joną
6922 W. Roosevelt Rd.

pašaipa. Pusiau galvojimas
veda prie velnio, o pilnas
galvojimas veda prie Dievo”
— pasakė žymus poetas ir
rašytojas F. W. Weberis.

Klausykitės

DR. P. VILEIŠIO IR KUN. K. BARAUSKO

PRAKALBU MARŠRUTAS
Dr. Petras Vileišis, žymus
politikas ir kun. K. Baraus
kas, buvęs “Mūsų Laikraš
čio” redaktorius ir geras
kalbėtojas apsilankys šiose
kolonijose ir laikys prakal
bas svarbiais Lietuvos ir
lietuvių tremtinių reikalais.

Sheboygene, Wia Šv. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo
lietuvių parapijoj š. m. lap
kričio 16 d. 4:30 vai. para
pijos salėje.
Aurora, II!., šv. Petro sa j Rockford, š. m. lapkr. 23
lėje (920 Sord avė.) š. m. , d., 5 vai. vakare įvyks pralapkričio 8 d. 7:30 vai. vak. ' kalbos šv. Antano par. salėj,
Dievo Apvaizdos parapi 1005 Ferguson Street.
joj bus prakalbos š. m. lap
Jei pabudo siela, jei verkričio 14 d. 7:30 vai. vak.
' žias laisvėn, nemigdyk jos
parapijos salėj.
prievarta, bet klausyk jos
M. Gorkyj
Porth WashingLcn, Wis. balso.
CLASSIFIED

NAMAI — FARMOS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS
REIKALINGI DARBININKAI
HEIP WANTED — VYRAI

Sophie Barčus

t

Rytinės Radio

VALANDOS

REIKALINGAS
BIZNYJE PART
NERIS, kuris prisidėtų prie darbo
tr investuotų 12,000 gerai išdirbtam
biznyje. Rašykite laišku sekančiu adresu:
SUITE 537, 127 N. DEARBORN ST.
arba pašaukite telefonu —
RANdolph 9488.

IS STOTIES

W. G. E. S.
Kasdien nuo 8:45 v. ryto
iki 9:15 vai. ryto.
Subatomis nuo 8:30
iki 9:15 vai. ryto.
Taipgi Pirmadieniais
7:00 vai. vakare.

lietuvių kolonijoj š. m. lap
kričio 16 d, f vai. po pietų
Šv Ambrozicjaus salėje.

HELP \VANTF.D — MOTERYS

STIPRIOS MOTERYS
Reikalingos prie indų plovimo dar
bų. Nuolatini darbai, seniai įsteig
toje įstaigoje. Kreipkitės po adresu:
350 NO. CLARK STREET
HELP WANTED
AD — DEPT
127 No. Dearborn St.
Tel. Baadoiph 9488—9489

Išgirskite Vėliausias Žinias,
Muziką, ir kitus Įdomius Pra
nešimus.

WOLK STL'DIO
.1945 VVest 35*5ljeet

Kas ką. turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naują
namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Suiromskls Company.
Taipgi turime dideli pasirinkimą se
nesnių namų, ant lengvų išmokė
jimų:
13 cottagiai nuo $2.500 lr aukšč.
18 bungalų nuo $4,700 ir aukšč.
12 2-fletų nuo $6,500 lr aukšč.
9 3-fletų nuo $9.500 ir aukšč.
16 4-fletų nuo $13,500 ir aukšč.
8 8-fletų nuo $16.600 ir aukšč.
7 10-fletų nuo $22.500 lr aukšč.
Taipgi turime visokių bizniavų na
mų. visokio didumo su visokiais biz
niais. Kam reikalinga gerų farmų,
mažų arba didelių, galima pirkti
arba mainyti.
Su visais reikalais
kreipkitės prie; —
CHARLES P. SUROMSKIS & CO„
6921 So. Westem Avenue,
Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. 1111

PAIEŠKOMI AGENTAI
Reikalinga — gerų, teisingų vyrų,
agentavime, laikrąčių pt-r-dayinųjime įvairiose kolonijose. Šaukite —
OANal 8910 numatyti pasikalbėjimo'
laiką.
REIKALINGA MOTERIS
Vidur amžiaus lietuvė moteriR prie
; gaminimo paprastų valgių. Nereikia
skalbti. Savo kambaris ir užlaiky
mas duodama. Reikia būti naktimis.
Kas trečiadienį ir kas sekmadienį
savo laikas. Geras užmokestis. Atsi
šaukite telefonu: BEVerly 0021 ar į
namus- 4115 WEST 111TH STREET,
CHICAGO.

TUf y/efet/ ri/erteUttf

TAVERNAS IŠRENDUOJAMAS
AK PARDIODAMAS

TeL AUSTIN 1178
MODEF.N'

Pasirūpinkite DABAR Užsisakyti Gražių
LIETUVIŠKŲ

SVEIKINIMŲ

KALĖDOMS!

AR LAIKAS NAMUS
PATAISYTI?
Kreipkitės prie

FINANCE AND LOANS
Finansai h* Paskolos

PASKOLOS

Charles Yushas

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-mų MORGICIŲ
Mėnesiniais atmokėjimais

Lietuvis Kontraktorius
Ir Karpenterys

COMPI.ETF.

JUV/ANC4D PHOTOGKAPI
ipV’KST POSS-Pi.F. oRh E

2257 WEST 23RI) PI.ACE
(ant 3-čio aukšto)

Darbas yra gražiausia vy REMKITE IR PLATINKITE
ro ypatybė. Tihamer Toth. KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Mutual Federal
Savings

^erybody ravėt at

sčlads, Peg.What’s the setret?

Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, UI
and LOAN ASSOCIATION valdžios darbų — dabar užsiimi
visokiais namų darbais
OF CHICAGO
Turi 43 metų patyrimo
2202 W. Cermak Rd.
2223 West 23rd Place
Tel. Canal 6014
EEN. J. KAZANAUSKAS, See.

y

TURTAS

■

PASKOLOS

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonu* REPUBLIC 0051

SUTAUPYSI

DAUG

PINIGU.

I.rNR-BELT,

2334 S. Oakley Avė.

DARBO

Chicago, III.

TAI IPYI/ITC
I MUr T l\J I C

SVEIKATĄ.

mūsll įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpeeangai globojami ir ligi $5,000 ap-

draiutl per Federal Savlngs and Loan Corporation.
Pinigai greitai Iimokami ant pareikalavimo.

Mokame

Mtsę PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

JSIGYf

Patarnavimo,

Nenuakrlaudilant

Nei

Kelatuto Savings and Loaa Association yra tymlausla, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansini Įstaiga.

**•■•■*

Yl.iKkal

STOKER SALES
6921 So. Western Avė.
4c ĮVEDU ŠILUMA

IR

STOKERI
|
V*
|

ŠLEGAITIS

"DRAUGAS'

statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis Iimokgjimo Planaa.

Tapkite Finansiniai NepriklausomilII

GERIAUSIA IR STIPRIAUSIĄ «V DIENŲ

irt

— narnamu

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

45 Metai Sėkmingo
Vieno Klijentol

Siųskite Jūsų užsakymus tuojaus sekančiu adresu —

*

************ * W

an Nl

Atsiminkite - 21 KORTELIŲ už......................$1.00

.....

MILLIONS AOMI—Miracle Whip does work wonders
with salads! A uniąue combination of old-fashioned
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is
by far America’s favorite salad dressing.

DININO ROOM SEJTS — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS
— RŪGS — RADIOS — RE•R1GERATORH — W AHRERS —
MANGKLB — STOVĖS.

Šiame “Draugo” Kalėdinių kortelių rinkinyje visi sveikinimai yra skir
tingi, ypatingo stiliaus, vaivorykštės spalvomis spausdinti, gražioje dėžutėje
sudėti, ir visais atžvilgiais katalikiški. Tai bus pirmas sykis, kad kokia nors
lietuviška įstaiga tokius puikius ir stilingus Kalėdinius sveikinimus yra at
spausdinus lietuvių visuomenei.

.

VIRŠ SI,100,000.

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

Šie įvairių spalvų Kalėdų s/eikinimai, 21 iš viso — 14 lietuvių kalboje
ir 7 anglų kalboje — šiomis dienomis buvo atspausdinti, sudėti į dėžutes ir iš
siųsti “Draugo” ir “Laivo” skaitytojams.

'4?

PHONE I AFAYETTE 2813

Tavernas, su 4 kambariais gyveni
mui užpakalyje,
išrendu-ojamas ar
(kuriam norinčiam)
parduodamas.
Namas randasi geroj vietoj — kam
pas 2 8rd Place ir Oakley Avenue.
Kreipkitės po adresu:

KEISTUTO SAVINOS and LOAN ASS'N.
Tel. CALumet 4118

3236 So. Halsted St

• BOILERIUS
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Chicago, IIL

Jos. M. Mozeris, Sec’y.
--------------
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Penktadienis, lapkr.
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TORPEDUOTAS TANKINIS LAIVAS

Iš sįjungiečiiĮ veikimo Iš mūsų tarpo
Kaip pirmiau buvo minėCicero. — Moterų Sąjun
i ta, Lietuvos Vyčių Chicago
gos 48 kuopos regularis su-I
apskrities choras, pasilsėjęs
sirinkimas įvyko lapkričio 3
per vasarą, grįžo vėl į veid. Susirinkimas buvo skait
kimą.
lingas, ūpas geras. Išduota
X Kun. K. Rėklaitis, MIC.,
Pereitą antradienį, kaip ir
raportai iš kuopos veikimo.
Marijonų provincijolas, ne
Komisija išdavė raportą iš paprastai, choristai susirin
užilgo atvyks į Chicagą ir
bazaro (sąjungietės turėjo ko Lietuvių auditorijon ir
čia pagyvens ilgesnį laiką.
savo būdą), gryno pelno pa daug buvo “Sveikas gyvas,
jau seniai besimatėm?”,
X Chicagon atvyksta W.
darė $132.91.
Kvietkauskas, LRKSA centM. Vaičiūnienė pranešė, “Kas naujo kas gero gir
tro sekretorius ir J. Kati
kad įvyko klaida pasveiki dėti?”
("Draugas” Acme telephoto)
lius, generalinis organizato
nime “Draugo” jubiliejaus.
Sakoma, kad daina yra
rius. Dėl to pirmadienio va
U. S. laivyno tankinis laivas Šalinas, kurs spalio 29-30 d. naktį Islandijos apylinkėse torpeduotas, bet jam
Iždo globėja turėjo būti K. sielos išreiškimas, kad dai
kare, lapkr. 10 d. 8 vai. Auš
pavyko nuosavomis jėgomis pasiekti neišvardomą uostą. Pranešta, kad laivo įgula nenukentėjusi.
Barčienė, ne Globienė (klai na galima daug daugiau nu
ros Vartų parapijos salėj įdą padarė spaustuvė).
veikti, negu žodžiais. Muzi
vyks nepaprastas LRKSA
E. Brazauskienė ir M. Vai ka ypatingai veikia jaus Amerikos lietuviai
NUMATOMAS
GELEŽINKELIEČIU
Siuntų
klausimas
į
Chicago apskrities susirin
čiūnienė raportavo, kad kuo mus. Bedainuojant jaunimui
kimas. Visų kuopų valdybos
pos vakaras įvyks sausio 18 gražias dainas tenka patė- neturi progos
STREIKAS; DARBININKAI NEPATENKINTI
Europos šalis
ir atstovai kviečiami daly
d. Vakaro programą išpil- (myti, kaip. jis meiliai, reikš-1 Kaip praeitais metais,
Prezidento Roosevelto pa- čiai, kurių yra apie 19 unijų
Chicago pašto viršininkas vauti. Labai svarbu.
dys A. Vanagaičio grupė. mingai pažvelgia viens į ki- jr šiemet Afrikos lietuviai skirtas specialus boardas su 1,250,000 narių, reikala- Ernest J. Kruetgen praneša, i
Kaip visuomet, taip ir šia tą ir “Dan Cupid” pradeda neturi progos ateinančiomis rasti faktus dėl geležinke vo padidinti atlyginimą kai kad į Europos diktatorių
X Darius Girėnas Post
me susirinkime vienbalsiai darbuotis. Ir kokie esti pui Kalėdomis ką nors pasiųsti liečiu reikalavimo didinti kuriais atvejais mažiausia
okupuotąsias šalis civili-; No. 271 American Legion
nutarta prisidėti prie Kal kūs to rezultatai, štai, per savo namiškiams į Lietuvą. atlyginimą anądien Chica- 30 nuošimčių. Tuo tarpu
niams asmenims siuntos1 paliaubų dienos (Armistice
varijų stoties atminčiai a. praeitą vasarą ir pastaruo Lietuva uždugnyta ir su ją
goj baigė apklausinėjimus boardas rekomenduoja: ope- per paštą (parcel post) ne- Day) paminėjimas šįmet ren
a. kun. H. J. Vaičiūno. Iš sius mėnesius sekantieji cho ja nesusisiekiama.
Praei ir svarstymus ir savo reko-' ruojančių unijų nariams at- siunčiamos. Siunčiamos ten giamas su ypatinga progra
iždo paskirta $5.06.
ristai nužengė baltu taku tais metais šiaurinis žiau mendacijas pasiuntė prezi lyginiihą padidinti tik 7 ir tik karo nelaisviams.
ma. Reikšmingą kalbą lie
Nutarta priešmetiniam su prie altoriaus: Pauline Kass rus barbaras laikė sužnybęs dentui. Geležinkeliečių or- pusę nuoš., o neoperuojan
t
Per paštą siuntos iš Ame tuviškai pasakys kun. Kaz.
sirinkime turėt “sočiai”. Ko, su Ernest Sutkus, Jessie Lietuvą, šiemet naciai turi ganizacijų vadai, kaip pračių unijų nariams 9 nuoš. rikos taip pat nesiunčiamos Barauskas. Po programos
misijon įėjo: E. Brazauskie- šarkauskas ir William Har- uždarę Lietuvos sienas.
nešta, labai nusivylę to Dar pasiūlyta šiems pasta- į Azijos ir Afrikos dalis, bus šokiai ir pasilinksmininė, O. Rašinskienė ir A. Sta- mon, Sophie Juodis ir Al.
Dėka bolševikų
žiauru- boardo pasiūlymais ir taria- riesiems pripažinti vienos kurios šiandienino- karo iš mas.
šaitienė. Priešmetinis susi Rogers, Jean Sasnovv ir
savaitės apmokamas atosto tiktos.
X Kun. dr. D. Mozeris iš
rinkimas įvyks gruodžio 1 Charles Kalnis, Anna Ūsas mui, negalima susisiekti su si paskelbti streiką.
Organizuoti geležinkelie- gas.
lietuviais ir Sibire, kur jų
Katalikų Universiteto Wash
d.
Korespondentė ir Joseph Lindžius, Bernice
tūkstančių
iš
ingtone, sveikina “Draugą”
Katilius ir Anthony Ukesas. dešimtys
dienraščio jubiliejaus proga.
Areštuoti už
kurie jų jau grįžo į cho tremta.
Gal jaunesni
Daugiau pieno,
Roselando Liet. Dem. Kai
Praneša, kad šiuo metu Ka
rą dainuoti*, kaip ir dainavę,
mažiau
parduodama
,
au
'°
iškraustymus
talikų Universitete dar yra
bus šaukiami
o kiti be abejonės, po me Autoistas pavestas
Kliūbo Vakaras
Warren avė. nuovados trys lietuviai kunigai, bū
Gen. Lewis B. Hershey, Pranešta, kad Chicagos
Lapkričio 9 d. ,Visų šven daus mėnesio, taipgi grįš.
t!
policija
areštavo moterį ii tent kun. K. Stadalninkas,
nacionalinis vyrų karinio srity paskutiniais laikais
Šioje praktikoj sužinotu, grand jury"
tųjų parapijos salėj, įvyks
du vyrus, kaltinamus už pa marijonas, kun. P. Liutkus,
ta 9to Ward’o Lietuvių De kad garnys aplankė Balta Koronerio teismas nu drafto direktorius, pareiš- pieno produkcija žymiai pa- statytų automobilių iškrau- lasalietis, ir kun. K. širvai
mokratų klubo metinis va kių namus ir spalio 27 d. sprendė, kad Jerome Javu- kia, kad draftui ima trūkti didėjo, bet mieste pieno var ftinėjimą (vogimą) šiaurva tis iš Lietuvos. Kun. dr. D.
karas. • Bus suloštas gražus i dovanų paliko dukrelę. Ti- rek, 43 m. amž., būtų paves- jaunesniųjų vyrų, kai draf tojimas sumažėjo.
Mozeris už kelių mėnesių
karinėj miesto daly.
to boardams nurodyta se Pieno vartojimas pradėjo
veikalas “Aš važiuoju į kimos, kad ir duktė seks tė- tas “grand jury.”
Areštuotieji: Mrs. Agnės gaus licencijato laipsnį.
Ameriką,” o po to bus šo vų pėdomis ir bus gabi daiSpalio 25 d. jis automobi- nesniuosius vyrus palikti žymiai mažėti, kai padidin Kalinsky, 28 m., William
X Pradedant Waukegan,
ta pieno kaina.
nininkė. Į praktiką buvo at liu užmušė vieną senyvą nuošaliai,
kiai. Pradžia 7 vai. vak.
Ford, 28 m., ir Lawrence Iii., ir baigiant Sheboygan,
9-to Ward’o Lietuvių De silankęs svečias iš Texas žmogų ir paspruko. Tačiau
Jo nuomone, drafto ak Visuomenė reikalauja pie Cordes, 18 m. amž.
Wis., šį rudenį ir žiemą bus
mokratų klubas suorgani valstijos — Vincentas Jan policija jį susekė ir aicšta- tas turėtų būti pataisytas ną papiginti.
suruošti dideli dienraščio
zuotas prieš virš 6 mėne kauskas, choro narys, kuris vo.
taip, kad būtų galima karei- j
“Draugo” naudai vakarai —
sius ir jau turi virš 100 na dabar tarnauja Dėdei Ša
viavimui šaukti jaunuolius
koncertai ir vaidinimai. Tų
Rodyklis turi būti
rių. Daugiausia įdomauja mui. Jis sako, kad nėra'blo ■Z ■ v •
va la
■
pradėjus 18 metų amžiumi. Važiuoju į lowa
kolonijų lietuviai turės pro
si savo reikalais, ir jau ga būti kariuomenėj. Texas Kuria seimos židinį
aiškiai matomas
gos pamatyti — pasiklau
turi apsižiūrėti
daug lietuviams pagelbėjęs. valstija yra labai graži, oKazimere Lapenas — So
Chicago Motor Club pre Chicagos alderr.ier.ų tary syti savųjų ir svečių artis
Klubas priima
visus liet r.as geras, valgyti duodama phie Sevenski.
Nori sustabdyti
zidentas C. M. Hayes pata ba pravedė ordinansą, kad tų - dainininkų talentų.
tuvius, išskiriant komunis gerai ir ko daugiau norėti.
John Dominicfcairs — Eli
X Labdarių Sąjungos sei
ria autoistams pirmiau pa- pirkliai savo Krautuvėse
tus, kurie lietuvių darbuo Po atostogų vyksiąs į East zabeth Jasevičius.
šeimų pašalinimų
tirti
apie
oro
stovį,
jei
ku|
svarstyklės
pastatytų
tomas, kaip jau žinoma, įvyks
tei daug kenkia. Visi, ku St. Louis mokintis orlaiviu
Iš
Trumbull
Park
butų
kioj
pozicijoj,
kad
pirkėjas
lapkr. 16 d., Šv. Kryžiaus
rie jų norėtų važiuoti į Iową
rie įvertina klubo veikimą skraidyti. Tada, gal, galės Masiliūnas, Joanna Wodprojekto
180
šeimoms
liep

aiškiai
galėtų
matyti
svars

dažniau ir mus atlankyti.
parapijos salėj. M. Sudeikievalstybę.
yra kviečiami įsirašyti.
man.
ta išsikraustiyti.
Daugutyklių rodyklį.
nė, žymi Lab. Sąjungos vei
Sekantis
susirinkimas
Kelios naujos narės, ir
Labai malonu matyti jas j^g
šeimų negali rasti Jis sako, kad šiandien te
kėja, šiomis dienomis buvo
įvyks lapkr. 18 d., Visų tos, kurios jau seniai buvo mūsų tarpe.
nai vietomis plentai sniegu
sau naujų būtų.
' nuvykus į labdarių ūkį ir iš
Šventųjų
parapijos svet., me matę, atsilankė į repe
užblokuoti ir sunkiai prava
Filiutė
rinko riebiausius kalakutus,
Chicagos miesto tarybos žiuojami.
Penktoji dalis
10806 So. Wabash avė., 8 ticiją: Valeria Gedminas,
kuriais vaišins delegatus
vai. vak..
Mildred Matuliokas, Anne PLATINKITE * * DRAUGĄ ” būtų komitetas susimetė
per seimą. Pietūs delega
vyrų — savanoriai
darbuotis, kad sustabdyti tų
Iškeliama aikštėn, kad tams bus parapijos salėje
šeimų pašalinimą. Tas yra Motina savo vaikų
praeitais vieneriais metais tuojau po sumos.
neteisinga ir nežmoniška,
pavedė policijai
pašauktų kareiviauti vyių
pareiškia komiteto nariai.
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS KLIŪBO
Mrs. Julia Horley, devy- iš Cook apskrities penktoji
SKAITYKITE “DRAUGĄ*
nių vaikų motina našlė, dalis buvo savanoriai.
Trisdešimtas (30) Metinis Sukakties
1749 Adams gt., pavedė po
Kūdikis mirė nuo
licijai savo vaiką Bernardą,
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
13 m. amž. Motina patyrė,
susižeidimo
geria Ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
Mrs. Gust Stallas, 5436 kad vaikas kasdien išeina
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų
Berteau avė., su dviem kūdi mokyklon, bet jos jau 25
dierla
nelanko,
ir
užsiima
pirmo* rūšies produktų.
kiais mergaitėmis Angelina,
vagiliavimais.
Ji
sakosi
ne

7 mėn., ir Eugenie, 18 mėn.,
automobiliu nuvažiavo į ar galinti jo suvaldyti.
timą
valgomųjų daiktų
SOKOL HALL
•
DISTRIBUTOR
krautuvę. Kūdikius palikę |farA uAfnrannc
automobiliuj abu trumpam Į Rdr0 VeieiailaS
OF
2345 S. Kedzie Avė___ .... Chicago, Illinois
laikui įėjo į krautuvę. Grį nuleistas kalėti
L. K. M. Choras suvaidins vieno akto komediją, “MOTERŲ MEDŽIO
žę rado mažesniąją mergai
Federaliniam teisme 901
TOJAS”, ir sudainuos keletą dainų, vadovybėj J. Kenstavičiaus. Lietuvos
tę nusiritusią nuo pagalvių, dienų kalėti nuteistas karo I
Keistučio Pašalpos Kliūbo Choras, po vadovystės P. Sarpaliaus, taipgi at
susižeidusią ir be žado.
BEERS
veteranas Harmon Smitu,
liks dalį dainų programos.
Važiuodami į ligoninę, jie 45 m. amž., už vagiliavimus
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
Šokiams gros 2 orkestros................................. Įžanga, 50c; taksai, 5c; viso, 55c.
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
užsuko pas ugniagesius pra vienoje veteranų ligoninėje.
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
šyti pagalbos, šie per 45 Prisipažino, kad per trejus
Nuoširdžiai kviečia visus —
KOMISIJA.
minutas sunkiai dirbo su metus užsiėmęs vagiliavi 2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
pulmotoru. Kūdikis mirė. mais iki nutvertos.

imu

Teatras ir Koncertas

Sekmadieni, Lapkričio-Nov, 9 d., 1941,4-tą v. popiet

LEO NORKUS, Jr.

Ambrosia & Necfar

