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HITLERĮ: HULL
SUTNKAM

Mūsų” komunistai mums
visados primygtinai kalė,
kad Sovietų Rusijoje yra
demokratiškiausia santvar
ka, kad ten pilniausia laisvė
visiems, atseit, ir ne komu
nistams. Ir kai mes neno
rėjom tuo tikėti, jie mus
plūdo, pravardžiavo ir pronaciais vadino.
Bet., štai: “Juk preziden
tas Rooseveltas ir kiti Ame
rikos valdžios žmonės bei
Angį; jos premjeras Chur
chill nepakeitė savo pažvalgų jie neatsisakė nuo demo
kratijos tvarkos taip lygiai,
kaip ir Sovietų Sąjunga ne
atsisakė nuo savo tvarkos“.
(Laisvė” No. 259, 11-3-41).
Kad Prezidentas Roose •
veltas nemano keisti demo
kratinės
santvarkos, tuo
mes niekados neabejojom.
Mes tai žinom. Bet įdomu
kokia gi santvarka buvo Ru
sijoj? Jei komunistai būtų
buvę atviresni ir pabaigę
sakinį, kad sov» Rusija “ne
atsisakė nuo savo diktatori
nės santvarkos”, mes pirmą
kartą su jais būtumėm ga
lėję sutikti.

Ragina suomius
taikytis su rusais

Sprogime žuvo

LIETUVOS MOKYKLOSE RENKA
NACIU KAREIVIAMS AUKAS

WASHINGTONAS, lapkri
Lietuvos nacionalistai siekia nepriklau
čio 7 d. — Valstybės depar
tamentas šiandie pranešė,
somos Lietuvos pripažinimo. Pakorė už
jog spalių 3 d. sekr. Hull
pranešė Suomijai, kad Jung
slėpimą žydų turto. Vokiečių teismas
tinęs Valstybės esančios pa
sirengusios išleisti $75,000,000,000, jei reiktų hitlerizBERLYNAS, lapkričio 7 grąžinti gyvenimą į kiek ga
I d. — (dr. Ancevičiaus radi-, įima normalesnes sąlygas.
mo sunaikinimui.
' ograma) — Įkandin karo Tuo tikslu šalia vietos teis
Hull šį pareiškimą pada
žygių, vokiečiai Rytų erdvė mų Lietuvoje, Latvijoje ir
rė savo pasitarime su Suo
Į je stengiasi visose srityse Estijoje Reicho komisaro pa
mijos ministeriu Procope.
I
___________________ tvarka atatinkamomis krimi
Šiuose pasitarimuose Suomi
nalinėms byloms ir toms ei
ja buvo raginama sudaryti
vilinėms
-byloms, kuriose
paskyrą taiką.
Volksdeutschas — įvesti vo
Suomijos ministeriui Hull
Voksdeutscbae — įvesti vo
pareiškęs, jog šiuo metu jau
kiečių teismai.
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nesą klausimo ar kas mėgs
įvykusio
sprogimo
Carbide
and
Carbon
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Ugniagesiai kovoja ea gaisru, kurs kilo
Tvarkomu ir piniginių
ta Hitlerį ar Staliną, bet Chemicals Corporation dirbtuvėje, South Jharleston, W. Va. Du asmenys žuvo ir 1
siuntų ir atsiskaitymo už
svarbu tik “Jungtinių Vals
gautas iš Reicho prekes Ost
tybių ir visų taikingų tautų penki sužeista.
LONDONAS, lapkričio 7 landė reikalas.
ateities saugumas”.
d. — Atrodo, jog rusų kon
U.
S.
orlaiviai
tratakos
Voickolamsko apy Galima siųsti 1.000 markių
Areštavo žymesnius įuvo g (
Hitleris užsimojęs
likėj gali išsivystyti į ga Kiekvienas gyventojas ga
valdyt pasaulį
,
w
siunčiami
Iranui
,
lingą ofensy/ą ir visai ati Ii iš Ostlando pasiųsti Reijugoslavų asmenis
lapkr.cio 7»
BERLYN,
Savo pareiškime Cordell
daryti susisiekimą tarp Ma chan be leidimo iki l,00C
ro sluogsniai
Hull pabrėžęs, kad Hitleris, BUDAPEŠTAS, lapkričio d. — Nacių
skvos ir Leningrado. Tuo
» j°g IM sta-j ANKARA, lapkričio 7 d būdu Leningrado padėtis la markių. Siunčiant pinigu^
praktikuodamas
biaurus 7 d. — Vengrijos žinių agen šiandie pa
už prekes įeikia leidimo.
kad šiam — Pranešama, jog paskuti bai palengvėtų.
barbariškus metodus, užsi tūra šiandie pranešė, jog tistika
NE TIK MŪSIEJI
Generalinis vokiečių ko
kę 7,000,000 niuoju laiku Anglija stipri
Mes jau patiekėm anks mojęs nugalėti visą pasau didelis skaičius žymesniųjų kare rusai
misaro
į3aku profesinėms
vių, kurii na sąyo. pajėgas
buvusios iugoslavįjos_ ąsme ąL.8,000,
čiau “mūsųjų” komunistų lį“.
KVAlapkričio
7
d.
sąjungoms
pastirti vedėjai
nų suareštuota ir Laikoma dalis žuvo, dalis suimta r siųsdama naujus karinome — Dvidešimt
idešimf
k."
tveriu
menusistatymą sąryšyj su da
kotverių
me
ir centro biuro skyrių ....
va
Ir šiandie Amerika norė užstatu. Jie turėsią atsaky kiti sužeisti.
nės
būrius
ir
Amerikoje
ga
bartine Amerikos vyriausy tų žinoti ar Suomija pasi
tų bolševikų revoliucijos su dai.
Vakar savo kalboje- Stali mintus tankus ir orlaiviu?). kakties progą kalbėdamas
be. Tačiau nemanykit, kad tenkinsianti tik atgavimu ti savo gyvybę už Serbijos
Irane tuo tarpu yra dvi Stalinas pareiškė, jog dar
saugumą.
nas
pareiškė, jog vokiečių
tik lietuviškieji komunistai savo teritorijų, ar ji ir to
Jungtinių
Valstybių karinės gali prabėgti metai, kol j Aukos vokiečiams
Pranešimas sako,
jog rytų fronte nuostoliai siekią
buvo tokio
nusistatymo. liau kovosianti ir tuo pačiu
delegacijos, kurių svarbiau “hitleriškoji Vokietija sus Paskirtasis p efesinių są
Amerikos komunistų apLnk tapsianti Vokietijos sąjun areštai padaryti dėlto, kad 4,5000,000 kareivių.
sias tikslas esąs prižiūrėt: progs nuo savo pačios pada jungų prezidiumas susidaro
susekta
Belgrade
žymesnių

raštis patiekia Jungtinių gininke prieš Rusiją ir ki
transportaciją ir taisyti pa rytų kriminalysčių”.
jų asmenų pastangos sukel
iš pirmininko Oskaro UrbaValstybių komunistų parti tas valstybes.
gadintus
Amerikos
orlai

ti
krašte
neramumus,
ypač
jos kandidato į viceprezi
Tai buvo antroji Stalino no ir narių: Kazio ŽemecVokiečių griežti
vius.
Serbijoj.
dentus, James W. Ford, rin Pasitarimai su Welles
kalba į dvi dienas, kurioje kio, Jono Mickio.
kimmę xaiuq.
jis pažymėjo, kad visa Rusi Švietimo tarėjo įsa)*
įsakai Šiauliuose
Kiek
anksčiau,
pasak
de

Suėmė teroristų
“Neįtikėtinai demokratų
ja yra “viena karo stovyk Lietuvos mekykiose re
Vokietija
įspėja
partamento,
įvykę
porekremos vokiečių kariams l
ir republikonų partijos pra
la”.
LISABONA,
lapkričio
7
toriaus
Welles
ir
Procope
kos.
grupę Prancūzijoj
šo mano žmonių paramos
Hitleris dėjęs vilčių, kad
d.
—
Patirta,
kad
šiauJungtines
Valstybes
pasitarimai,
kuriuose
Suo

Vilniaus komisaro įsaky
demokratijos vardu”, pareiš
raudonoji armija išsisklai- mu amne3tuoti
VICHY,
lapkričio
7 d. — J liuose išeinančio savaitrašmijos
ministeriui
buvę
pa

Vilniaus
kė tada Ford. ‘ Jie taip toli
Šiandie pranešama, jog esą Č.0 “Tėvynę" redaktorių. J BERLYNAS, , kri{io , dys po pirmųjų .mugių, bet prieš kurį laiką suimti ko
tiekta
Rusijos
pasiūlymas
nuėjo, kad demokratijos
suimta grupė tariamųjų te yra žurnali.tae Simas Mlg-, d _ Hjtlerio ‘laikraSt|8 Jis skaudžiai apslvylęs_ ir munistai.
4 ardu jie prašo mano žmo sudaryti paskyrą taiką ir roristų, kurie esą atsakingi
Beobachter RuslJ0s kann“
paJegos
nių (negrų), kartu su ki pažadas tam tikrų teritori už nužudymą Įeit pulk. linas. Kaipo leidėjas pasira Voelkischer
žinėja Lietuvių Nacionalis- Sįandie įsp4jo
Jungtines esančios neissemiamos.
Pakartas už slėpimą.
tais amerikiečiais, milžiniš nių koncesijų suomiams.
Paul Friedrich Hotz, vokie tų partija.
Valstybes neginkluoti pre
kų aukų, net paaukoti savo
Šiose konferencijose Suo čių komendanto Nantes.
Deutsche Zeitung im Ost
Šiauliuose paskelbtas vo kybinių laivų.
gyvybę kovoje už Wall mijos minisceiis paklausęs
land
rašo, kad Vilniuje už
WASHNGTONAS,
lapkri
Šiandie taip pat praneš
Street’ą Britanijos Imperi posekretoriaus ar Jungtinės ta, jog baigiama susekti ir kiečių apygardos komisaro
“
Jei
Amerikos
prekybiniai
čio
7
d
.
_
Prezidentas
Roo- pagrobto žydų turtų slėpjos pusėje”. Pasak to paties Valstybės ir Anglija esan kita grupė, kuri planavusi Gewecke įsakymas, kuriuo laivai bus apginkluoti, atsa įveltas šiandie pareiškė, mą viešai Katedros aikštėje
komunistų cirkuliaro. “jis čios pasirengusios garantuo nužudymą dr. H. G. Rei- šios apygardos gyventojai kingumas kris ant Preziden jog vyriausybė svarstanti tapo pakartas (atrodo, jog
kaitino administracija pla ti šią taiką tarp Rusijos ir mers, vokiečių karinio ad neturi teisės nuo 9 vai. va to Roosevelto rašo laikraš j
Amerikos jūrinin- radiogramoje sakinys
ne
karo iki 6 vai. ryto išeiti iš
nuojant įtraukti kraštą į Suomijos.
tis*
.į
kus
iš
Peipingo,
Tientsino
baigtas
Red.)
vokato, Bordeaux mieste.
savo namų. Išimties prašy
Europos kovos laikus pre Welles pareiškęs nesąs pa
Lietuvos nacionalistų par
šiuose suėmimuose koope mai galį būti paduoti per \ Vokietija, pasak laikraš jr shanghajaus, Kinijoje,
tenduojant išgelbėti pasau sirengę3 šį klausimą svars ravusi prancūzų ir vokiečių miestų busmistrus apskri čio, turinti pilną teisę torpe
tija paskelbė savo įstatus
lio demokratiją”.
tyti, bet pridėjęs, kad Vo policijos.
duoti
apginkluotus
prekybiTO
KIJO,
lapkričio
7
d.
—
i
ir jos vadas Vu tiekas paša
ties viršininkui. Už pasiro
Taip kalbėjo Amerikos ko kietijai karą pralaimėjus
mus
laivus
be
įspėjimo.
_
Japonijos
premjeras
pa
kė per radiją kalbą, kurios
dymą gatvėje draudžiamu
m.unistai prieš šių metų bir Suomija “turėtų daug labai
Toliau
laikraštis
pabrė9
į
un
tę
9
Prezidentui
Rooseturinį prisiųsiu rytoj
laiku gyventojai būsią poli
Rasti
lavonai
’
želio mėnesį.
jog apginklavus preky- pa9juntę9 Prezidentui Roose
labai galingų draugų”.
cijos baudžiami iki 300 rub
•
binius
laivus jie taptų jūrų vei^uį raštą, kuriame pareiš Siekia nepriklausomos
—
-- -1 w
= kalėjimo kieme
lių.plėšikais, o ne vokiečių lai- kiama kad je, nebus netni Lietuvos
BENDRAS DARBAS?
tiki jos pasižadėjimais ir lau
Ar šis draudimas veikia
LISABONA, lapkričio 7 dar ir ligšiol, žinių neturi vai. Ir Vokietija niekados kus rieita su9harin)o> Ja.
Šiandie “mūsieji” komu kia, kad ir jo tėvų žemė bus
nesutiksianti, kad bet kokie
jja bus|ant| prlvereta inl Be nacionalistų vado kal
d. — Raseinių kalėjimo kie ma.
nistai, visaip iškolioję lie ateityj laisva.
bos, partij a leidžiama Maneutraliteto nustatų laužyk|tok| ž ,
tuviškąją visuomenę, išpraTačiau į bendrą darbą su me rasti užkasti lavonai.
riampolėj
“Naujoji Gadynė”
Laikraščiai skelbia, kad mai ar agresija sustabdyti __________ ____________
Tarp jų yra ūkininko Guivardžiavę ją šarlatanais, Amerikos komunistais
yra paszelbusi i.lyno, alias
blokadą prieš Angliją.
pronaciais ir kitokiomis lietuviais ar ne lietuviais — žiūno, žemės ūkio ministeri Šiaulių Mokytojų seminari
Vetusius, programinį straip
Toks
leidimas
esąs
duotas,
“malonybėmis”,
šiandie nė vienas lietuvis nepanorės jos valdininko Stabinsko ir ja pradėjo mokslo metus
atsiželgus į tu organizacijų 1 snį, kuriame pareiškiama,
Aksamitausko, rugsėjo 15 d. Kandidatai Leido veikti
jie susigriebė, pamatė likę eiti. Mes negalime pasitikė jaunuolio
nuopelnus
Lietuvos ūkio gyikad nacionalis. ai lietuviai
be minios ir ragina visus — ti tais, kurie vakar buvo pro Jie iškasti ir organizuotai buvo priimami į I, H ir UI
venimo
pažangai.
Jų laiko- siekia nepriklauromos Lietu
kursą.
x. ,.
. . vnų
raseimečių
su. gėlėmis
"Lietūkiui"
katalikus, socialistus ir tau haciais, o šiandie
nustatę
.
...
*•
.
mos skerdyklos, pieninės ir vos valstybės iš Reicho ir
...
, . ir vainkais gražiai palydėti Šiauliuose veikia taip pat
• if
tlninkus — dėtis su jais į prieš
juos vien dėl to,’.kad
to
.
..
.?
.
•
*
xr
kitos įmonės “atitankan Fuehrerio pripažinimo,
.
į . amžino
poilsio
vietas. Ne progimnazija suaugusiems. "Pienocentrui
bendrą kovą prieš Hitlerį.
reikalauja
Maskvos
intere,
.
•
,
.
,
i.
i
čios visus moderninius rei- Lietuvos nacicr alistų par
..
....
laimingųjų kūnai buvo bai
Mes tikime if mes žino sai.. Mes negalime
rišti
savo
.
.
_
kalavimua
”.
į tijos jaunimo vedu yra Jur. .
,
« i i šiai sužaloti.
me, kad kiekvienas lietuvis, ateities su tais
žmonėmis,
______
BERLYNAS, lapkričio 7
BERLYNAS, lapkričio 7 “Maistui" pavestas gyvu- kūnas. (Berlyne Jurkūnas
nuoširdus Amerikos lietu kuriems nieko nėra šventa,< HELSINKIS, lapkričio 7 d. — šiandie pareiškiama,; d. — “Deutsche Zeitung im lių ir mėsos supirkinėjimo buvo prie aktyvistų parti
vis, buvo yra ir bus prieš nieko pastovaus, kurie, lyg d.
Oficialus Suomijos ra jog vokiečių
kariuomenė Ostland” praneša, kad Vo- monopolis,
“Pienocentrui“ jos Škirpos reikalų vedėjas.
Hitlerį. Mes tikime ir žino tos vėjo blaškomos dulkės, dio paskelbė, jog Suomija Kryme pasiekusi laukujas kietijos generalinis komisą- pieno bei riebalų ir ‘ 'Lietu- Red.) Lietuvos r acionalistų
me, kad kiekvienas tikras keičia kas minutė savo nu- nutrauksianti karą prieš Sevastopolio fortifikacijas ir ras leidęs toliau veikti žino kiui” — grūdų rinkos mo- jaunimo organizacija vadina
lietuvis nuoširdžiai remia si statymus, savo principus Rusiją tada, kai suomiai bū jog šimtai nacių bonabane- moms Lietuvos ūkio organi nopolia. Kitiems šių produk si Vyčiai.'Organizacija nori
savosios vyriausybės politi (jei JU jie turi) ir tik Mas- šią tikri, kad nebepasikartosIŠių bombarduoja rusų uos- zacijoms: “Maistui”, “Pie tų supirkinėjimas uždraus- apimti jaunimą nuo 7 iki 21
ką, nes jis pasitiki ja, jis k vos reikalus tesupranta, (rusų atakos. *
.< .*
Itą.
nocentrui” ir “Lietūkiui”. tas.
metų amžiaus.

Stalinas duoda

n”

šeštadienis, lapkr. 8 d., 1941
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
WISC0NSIN0 LIETUVIU ŽINIOS

veikė. Nemažai skolos at
mokėta, pastatyta labai gra
ži, patogi, bet ir kukli kle. bonija, bažnyčia nesykį bu
vo pagerinta ir greitu laiku
i manoma pdidinti salę ir pa
statyti tinkamesnę zakristi-

KAS GIRDĖT WAUKEGAN'E

šeimos, kuo širdingiausius
linkėjimus. Lai Dievas jus
Laimina ir ateityje, kaip ir
iki šiol vedybiniam gyveni
Ryt po pirmų šv. Mišių Mikvaukec. — Ltf-kr. 2
Pranas ir Ona Rumšai, il me.
Sv. Vardo dr-ja turės susi-.d. Milwaukee a.kiv;3kupa3 *p
mokyklo3 „g. gamečiai šios parapijos gySužeisti lietuviai
rinkimą. Po sumos Šv. Onos Moses E. Kiley, D. D., lie- r&
kun kJebono kateki- Jvent°Jai» stambūs bažnyčios
Sekmadienio vakare, lap
ir Šv. Petro draugijų susi- tuvių bažnyčioj teikė Sutvir 2aįijoa sistema yra taip iš. ir kilnių tikslų rėmėjai, sekrinkimai.
I tinimo sakramentą Šv. Ga- vv_tvf. kad
kllT nnr_ madienį, lapkr. 9 d. minės kričio 2 d. Pranui AdamsŠis bei tas
j brieliaus parapijos nariams.
jaunimo> kuris sidabrinį vedybinio gyveni- kiui važiuojant į uždūšinės
Sodalietės praeitą sekma-, Viso paruoštų priimti sususipažinęs!“0 j"buieJ'I- Ryt? 10:30 »• pamaldas šv. Baltramiejaus
dienį bendrai priėmė šv. Ko- tvirtinimo Sakramentą bu- fiu tikėjimo reįkaiaįs Visas 1 ŠV' BaltramieJaus bažnyčioj bažnyčion, So. Jackson gat
t—1__ su
— —
----- i_-----------vo iok
135 ibernukų
ir mergaii . kreditas priklauso •kun. J. bus iajįomos šv Mišios ju ve, priešais atvažiuojantis
muniją, -po a,t.t..
Mišių įvyko
Proporcionaliai, tai Šlikui, kuris ir pats daug biliatų intencija. 1 valandą automobilistas smogė į lie
sirinkimas ir pusryčiai. Pus čių.
ryčius priruošė Elena Zala- labai didelė grupė tokiai pa darbo įdeda į katekizmo mo po pietų, Lietuvių Auditori tuvių automobilių. P. Adams
toris ir Pranciška Izdonis. rapijai. Nesenai paskirtas kinimą ir į tą patį darbą joj jubiliatų bankietas ir kis, jo žmona Morta, jos
motina Viktorija PetruškieSusirinkime dalyvavo mū parapijos administratorius yra įtraukęs išmokslinto pasilinksminimas.
sų dvasios vadas klebonas kun. Pranas Aukštakalnis, jaunimo.
P. Rumšą prieš dabartį-’nė ir sūnus Ričardas, sun
kun. Pr. Skrodenis, MIC., M.I.C., įdėjo daug triūso
nį karą yra aplankęs savo kiai sužeisti. Kaltininkas,
“
Draugiškas
”
miestelis
ir perskaitė aprašymą apie prirengimui tiek vaikų prie
tėviškę Lietuvoj. Taipgi pra palikęs savo automobilių,
Sheboygan
’
e
parapija
tik

dabartinę Katalikų bažny šio sakramento.
eitą vasarą su šeima važi ^>uvo pabėgęs, bet po 12 va
rai
yra
“
draugiškas
”
mies

landų policijos suimtas.
čios padėtį Lietuvoj. Pana Apeigose
arkivyskupui tas, nes proporcionaliai yra nėjo po Kanadą. Yra pavyzšius skaitymus klebonas tu
. dingi gyventojai, katalikis- Dalyvaus konferencijoj
asistavo jo sekretorius jr daug , Draugo „ skaitytojų.
,
,
_
rės kiekvieną mėnesį per su
J kos spaudos rėmėjai yra
diocezijos kancleris prela V,ena tik šv.® Juozapo drauWaukegano draugijos, ga
. „game{iai „Draugo„ 8kauy.
sirinkimą.
tas Roman Atkielski, D. D., gija turi net 19 narių pre
vusios kvietimą dalyvauti
Darbuotis bazare pasiliko
tojai.
kun. Berg, praeitojo Didžio numeratorių.
Tikrai pui
ta pati komisija.
Chicago ii apylinkės lietujo Karo kapelionas, kun. kus pavyzdys kitoms drau Šia progr. teikitės priim
Sodaliečių “sočiai” vaka
Adomas Ješkevičius, M I.C., gijoms.
ti nuo “Enriko” ir mano
ras bus lapkr. 20 d. Kitą
lietuvių parapijos Racine,
Klebonas kun. Šlikas yra1
mėnesį pusryčius pagamins
Būkite malonūs
Wisc., administratorius, ku buvęs dienraščio “Draugo”
Stella Stulgaitis ir Marijo
SAVO AKIMS!
nigas P. Cinikas, M.I.C., redakcijos narys ir aukštai
na Ramanauskaitė.
lu viehm pora ažtlų y natų o
“Draugo” adm. ir pats pa įvertina katalikiškos spau
veniniai. Saugokit Jaa leisdami
Jas modernUklauala
Pritaikina akinius įlekaamlnuotl
rapijos
administratorius,
metodą. kuria reglllmo mokslas
Y;r.as> mokyklos vidus,
dos naudingumą savo para
(rali
sutelkti.
atsako mingai už
SI METAI PATYRIMO
nuo n pačios iki viršaus, ir kun. Pranas Aukštakalnis, pijoje.
prieinamą kainą.
pririnkime akiniu, kurie pataline
rfc*e aklu įtempimą.
sale jau yra baigti dažyti, M.I.C.
Praeitą savaitę Sheboy
Dr.
John J. Smetana
JOS F. BUDRIK
įėjus vidun pasidaro jauku Daug jau nuveikta
gan’e lankėsi dienraščio
Dr. J. J. Smetana, Jr,
ir malonu, nes spalvos ge Per pastaruosiu kelius “Draugo” admnistratorius,
OPTOMETR1STA1
rai suderintos ir šviesios. mėnesius mažoje lietuvių kun. P. Cinikas, M.I.C. Buvo 3409 S. Halsted St
1801 So. Ashland Avenne
Matyt, mūsų klebonas su parapijoj čia jau daug nu- nuvykęs pasilsėti po sunDEL RADIO PATAISYMO
Kampas 18-tos
Felefonas CANAL 0523 — Chlcaco
pranta spalvų skonį ir su veikta. Prieš atvyksiant į kesnio darbo rengiant jubiPAŠAUKITE:
OFISO VALANDOS
derinimą. Dabar laukiame Milwaukee kun. marijonui, ilie^fiįus bankietą.
Kasdien 5:00 a. m. Iki S.80 p. m
Visų,
Treč. Ir OeSt: »:t0 a. m. Ud
bazaro pasisekimo, kad at lietuvių dvasios reikalais,' Šventųjų šventėj per sumą
f:>0 o m
mokėti už visą tą darbą.
| sykiu su Racine lietuvių, pasakė pamokslą.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS IVARIAf
Į buvo aprūpinami vieno kuRea. 0968 So. Talman Ava.
fel. OAHal 6183
Bazaras, kuris tupėjo į- j nigo.
X Port Washington, ma Rea.
ToL GROvehiU 0617
vykti lapkričio 1 ir 2 die-, Dabar
kun Aa,n,a8 loniam kun. klebonūi J. J. Offica toL HEMlock 4848
DR. S. BIEŽIS
nomis, nukeltas į7, 8ir9'
T
...
..
T
~
,
,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
svarbiais
.,,
JesKevicius, M.I.C., darbuo- Šlikui pritarus,
2201 YVest Cermak Rd.
dienas. Yra naujų žaidimų jas Racine, o kun. Pr. Aukš Lietuvos ir lietuvių tremti DR, J. J. SIMONAITIS
Valandoa:
1—3 popiet ir 7—8 v »
ir dovanų visiems, kurie tik
REZIDENCIJA:
takalnis Milwaukee
Kun. nių klausimais prakalbos GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
atsilankys. Šįmet, kaip jau
VaL: 2—4 ir 7—0 vak.
6631 S. Califomia Avė.
vai.
Aukštakalnis tuo pačiu lai įvyks lapkričio 16
Ketvirtad.
ir
Nedėliomia
aneitarna
Telefonai REPublic 7888
buvo pranešta, norima ba
ku lanko Marąuette univer po pietų šv. Ambroziejaus 2423 W. Marąuette Road
varą turėti tiktai tris die
Ofiso teL: VlRginia 0036
sitetą, kur studijuoja mate- parapijos salėje.
Reaidencijos tel.: BEVerly 8244
as. Tad visi parapijonys,
Ateinan’čią vasarą X Sheboy ganė, klebonui
OR. STRIKOL’IS
OR. T. DUNDULIS
ir pazjstamieji, nuoširdžiai
a
.
matematikoje gaus Master kun. J. J. Šilkui pritarus,
PHYBIOIAH
AHD
SURGEON
prašomi atsilankyti į bazaGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
of Arts laipsnį.
šv.Panelės Nekalto Prasidė 4645 So. Ashland Avenue
4157 Archer Avenue
rą ir pamatyti naujai išda
OFISO VALANDOS:
jimo
lietuvių
parapijos
pra

Ofiso
vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M.,
žytą salę. Visų atsilanky Lietuvių parapijoje yra
■Juo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
kalbos
Lietuvos
ir
lietuvių
mas ir parėmimas padarys arti 100 šeimų. Parapijonai
Nedėliotais pagal sutartį.
Trečiadieniais pagal sutarti.
Offica toL YARda 4787
tremtinių
klausimas
įvyks
gražiai
darbuojasi
ir
sten

bazarą sėkmingu.
TaL OANal 0267
Namų taL PROspact 1930
Rea. toL: PROspect 666
giasi išlaikyti savo parapi lapkričio 16 d., 4:30 vai. TaL YARda 6981.
vak.
parapijos
salėje.
DR. P. Z. ZALATORIS
Susirgo viršininkė sesuo ją. žmonės išsimėtę po vi Port Washington’e ir Rea.: KENwood 6107
są
miestą
ir
sunku
visus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Lucija. Linkime greit pa sutrauktų į krūvą bendram Sheboygan e svarbiausias ir
DR. A. J. BERTASH
1821 So. Halsted Street
sveikti.
Raaidandja: 0600 So. Arteslan Av>
darbui. Milwaukee turi pu- 1 paakutiniausiaa žinias pra- GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
~
VA.LANDO8: U v. ryto iki S popie
sę milijono gyventojų Mie- nes z^mu8 kalbėtojai^
• Ilrl * vai. vakavę.
Baraus
Antanas Borden, kuris stas labai išsiplėtęs. Dėl to Vileišis ir kun.
buvo pirmas Kenosha polic- negalima tikėtis, kad visi kas.
monas, ir nešiojo žvaigždę lietuviai rinktųsi vienur.
M. DZIMIDAS
No. 1, jau gavo pensiją. Per
IR
Berghoff Alaus Išvežiotojas
nai, norėdamas vieną triukš
madarį suareštuoti, tas smo
•__
gė Antanui Borden į akį, Sis-tas iš Sheboygan
Pristato geriausios rūšies
I
kuri buvo taip sušalota, kad
Ramus, tykus ir darbštus
Whitney
E.
Tarutis
Berghoff
Alų
į
Alines,
kitas
įir dabar negali ja matyti. miestelis — taip galima
-‘taigas, piknikus ir 1.1.
trumpai apibudinti SheboyCENTRINIS OFI8A8:
3133 SO. HALSTED ST.
Brolis Andriejus, kuris gan’o vaizdą. Šiame bažny
(Lietuvių Auditorijoje)
su mumis išbuvo keturis čių miestelyje, randasi ir VALANDOS: Nuo 1-mos Iki l-tos
vai. vak.
___
metus, dabar apsigyveno lietuvių parapija, kur klebo
Tel. CALomet 6877
Chicagoj prie “Draugo.” Ti nauja kun. J. šlikas.
134 NO. LA SALLE ST.,
kimės, kitą metą vėl sugrįš.
Reikale kreipkitės pas M.
Room
2014
TeL Stato 7672
Lietuviai turi, ištikrųjų,
Dzimidą, — gausite greitą ir
labai puikią parapiją ir pa Tel. PROapect 3626
Kas neturi džiaugsmingos vyzdingi tvarkomą kun. J.
sąžiningą patarnavimą.
vilties ką nors padaryti to Šlikui vadovaujant. Parapijo V. W. RUTKAUSKAS
ordai, tas nepadaro nieko ne jeje yra 175 lietuviškos šei
4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401
pu lėtinai ir palieka nesąži- mos, kurios per praeitus de
šimts metų labai daug nuChic&ffo. HL
d’’ .k ir tinginys.

KENOSHA KRONIKA J Arkivyskupas lietuvių
Susirinkimai
1 parapijoje

Minės sidabrini
jubiliejų

LIETUVIS

DAKTARAS

OPTOMETRISTAS

i

d.,

1

dr.

P. j

K.

REMKITB

3088

PLATINKITi

ADVOKATAI

753

We«t

35th

Street

Duršas, sekretorė Marija
Kasmauskaitė.
Jie pasiryžę darbuotis iki
neliks n8 vieno
ir 8e
no nepriklausan4io rie t08
šv. Tėvo taip labai mylimos
draugijos. Ir iš tiesų, kas
turi daugiau energijos dar
buotis, jei ne jaunas? Visur
į draugijų valdybas ir įvai
Gerai padaryta
rius komitetus reikia rinkti
Lie daugiau ir daugiau jaunųjų.
tuviai katalikai po labai gra
Vėtra
žiai pasisekusių misijų su
tvėrė Maldos Apaštalavimo
sąjungą Tai nieko nepa
prasto. Kitur jos seniai gy
DR. VAITUSH, OPT.
vuoja. Nepaprasta yra tai,
LIETUVIS
AKIŲ' GYDYTOJAS
kad valdybon išrinko ne se
SPECIALISTAS
nuosius ir ne moterėles, o
jaunuosius! Pirmininkas Pr.
East

St.

Louis,

III.

—

J.

DR. SELMA SODEIKA,
O.

D.

IŠTIRINĖJA

AKIS

AKINIUS

PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.
137

No.

Oak

Marion

Park,

Street

Illinois

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

6158

So.

Talman

Avė.

SuvlrS 20 mėty praktikavimo aklu
taisyme ir gydyme
GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
pataisys kreivas akis, trumparegyste
ir tollregyste;
palengvins aklų Įtempimą, prafiallna
galvos skaudfijlma. svaigimą Ir aklų
karšt}.
MODERNI6KIAUSI, TOBULIAUSI
EGZAMINAVIMO BUDAI
SpeclaJS atyda atkreipiama i valkų
akla.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia
VALANDOS:
10-tos iki 8-tos valandos kasdien.
Sekmadieniais pagal sutartį.

4712 So. Ashland Avė.
TeL YARDS 1373

/

LIETUVIAI

DAKTARAI

Tel. YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12
šeštadieniais: 11—12 ir 7—9
DANTISTAS
Sekmadieniais 11 iki 12
1446 So. 49th Court, Cicero

DR. P. ATKOČIŪNAS

Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-0, 7-9 P. M.

DR. V. A. ŠIMKUS

3147 S. Halsted St, Chicago

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.
Telefonas; CICero 4278

Taipgi akinius pritaikau.

OR. F. C. WINSKUNAS
PHYSIOIAN AND SURGEON

2158 YVest Cermak Road
OflM taL OAHal 634*
Ofiso VaLi 8—4 ir 7—6
TraMadlanlalapącal aatarų,

■—l k 6f

Bea. Tekt

TaL YARda 8846

DR. C. VEZELIS

v-

3343 So. Halsted Street
Tel. CANal 5969

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija
2155

YVest

Road

Cermak

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 ▼. vakarais
ANTRAS OFISAS
2017

8.

YVestern

Avė.

TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

DANTISTAS

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
6757 So.

VVestern

Ofise TaL:
VIBglnia 1886

DR. RAfiKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Telefofnafl: HEMlock M4>

Avė.

1858

YVest

85th

LIGONIUS PBUMAi
Kasdien aun 2:00 iki

Street

8:00

vaL

Tredlad. Ir Sekmad. tik eualtartua.

Ofiso valandoa:
Popiet — nuo 1 iki S! Vak. 7 iki •
Nedėliomia pagal sutarti

Telefonas CANal 4796

UR. PETER J. BARTKUS

DR. CHAR1ES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.

(2-troa luboa)
TaL
MUhray
8880
Ohicago. HL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1913 So. Halsted St.
OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vaL ryto. nno 2 iki •
Ofisas viri Boehm’s Drug store vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
ir pagal sutartį.
Rea. telefonas SEEley 0434.
TeL Cicero 1484

OR. MAURICE KAHN

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.

ADVOKATAS

ADVOKATAS

> *

vių katalikų konferencijoj,
lapkr. 9 d. ir juos apsvars-;
čiusios mato reikalą dalyvauti. Kiek žinoma, dalyvaus atstovai iš sekančių
draugijų: šv. Baltramie
jaus, Šv. Juozapo ir Šv. An
tano.
Enrikas

KRAUTUVĖJE

YARDS

v

4

TaL YARda 0994
Rez. TeL KENwood 4800
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. VALANDOS
Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 Jr 7-8 v. vak
ir putrai nutartį.
Res. 1625 So. 50th Avenue. Nedčliomia nuo 10 iki 17 vai. dienų

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct

Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 YVest 63rd Street
OTISO VALANDOS:
Nuo 14 ir ano 7—9 vekarv
Tained

pa^al vatai-H

Ofiso telefonas PROspect 0737
Namų telefonas VlRginia 2421

TELEFONAI:
Office: HEMlock 6524
EMERGENCY: call MIDway 0001
Res.: HEMlock 1643

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

YVest

63rd

Street

v

1

x> n

šeštadienis, lapkr. 8 d., 1941

UAfi

n

I Boersenzeitung” Pabaltijui laukia naujas išsivystymo
(pašvęsta
daug
dėmesio i periodas
Laikraštis skelstraipsnyje,
užvardintame | bia, kad taikos laikotarpis
“Pabaltijo drama.” Jame prie Baltijos jūrų galimas
aiškinama, kad Pabaltijį, tik bendradarbiavus su Vo
po vokiečių ginklų apsauga, kietija.”

GATVĖKARIAI SUSIDAUŽĖ CHICAGOJ

Žinios iš Lietuvos gyvenimo

.....

Raginami mylėti savo tėvynę. - linu reikalas.
- Vokiečiai nepaprastai daug kreipia dėme
sio į Pabaltijy valstybes.
LISABONA. — Šiauliuose armijoje artimiausiu laiku
išeinantis savaitraštis “Tė paskelbsime platesnių infor
i 4 t
vynė” rašo, kad daugelis lie macijų.
tuvių karininkų, kurie buvo — Šiaulių “Tėvynėje”
perimti į raudonosios oku įdėti tokie skelbimai apie
pacinės armijos kadrus, dar dingusius:
birželio pradžioje buvo išsiųsti į Maskvą, neva “kari
nių kursų” išklausyti. Tarp
jų buvęs ir gen. Vitkauskas,
kurį laikraštis vadina “di
džiausiu mūsų kariuomenės

1) Ieškomas Jakubauskis
Zigmas, 7 metų amžiaus, ir
Olė Jakubauskaitė, 5 metų
amžiaus.
Paskutiniu laiku
jiedu buvo Gelgaudiškio

3H

Lietuvos Vyčių 36-tos Kp. Jaunamečiai
— Rengia —

BUNCO IR ŠOKIUS
SEKMADIENĮ, LAPKRICIO-NOV. 9 D., 6 VAL. VAK.
BRIGHTON PARK PARAPIJOS SVETAINĖJE
4400 South California Avenue

iii

Bunco prasidės 6-tą valandą vakare, o šokiai 8-tą vai. vak.

Tikietai, po

pardaviku.” Apie lietuvių ! prieglaudoje. Žinantieji apie
karių gyvenimą raudonoje juos prašomi pranešti: Ja-

25-tas Metinis Rudeninis

IŠPARDAVIMAS
Kainos Nepaprastai Sumažintos

PEOPLES KRAUTUVĖJE
Ant Visokių Pečių ir Namams
• Reikmenų

FLORENCE DRIVEN-AIRE
OIL HEATER

Pirkite dabar Alyva kūrenamą šildomą pečių.
PEOPLES Krautuvėje rasite didžiausį pasirinkimą
žemiausiomis kainomis
QUAKER, MOORE, FLORENCE, COLES,
ATHENS, SIEGLER, AUTOCRAT, etc.

KAINOS NEPAPRASTAI MAŽOS:
2- jų iki 3-jų rūmų Oil Heaters po . .. ....... $295°
3- jų iki 4-rių rūmų Oil Heaters po .

4- rių iki 5-kių rūmų Oil Heaters po .... $^^50

$55.00 Gesiniai virtuvių pečiai................ $^^50

$190. Kombinacijos Geso ir Anglių pečiai $129°°
$55.00 Dideli Parlor Heaters po . . .

*3915

Bargain Kainos Matrasų ir Kaldrų

di 1

■

$10. Baltos Vatos .$/95
Matrasai, po....
$17.50 Garantuoti Sprin
gainiai Matrasai, $|095
pO . . . . •...........
$3.50 Pilnos mieros $|95
Kaldros, po ....
■
$10 00 Garantuoti Coil
Lovom Springsai, $£95
PO ........................

("Draugas”

Acme

telephoto)

Upės apačioj tunely, Chicagoj, susidaužė du gatvėkariai, kai vieno jų sugedo varž
tai ir atbulas nusiritino į paskui važiavusio kito gatvėkario priešakį. 7 keleiviai pa
imta ligoninėn, apie 100 kitų smarkiai sukrėsta.
kubauskienei Juzei, Kelmė.

2) žinantieji apie Rama
nauską Kazį, paskutiniu lai
ku tarnavusį Šiaulių kalėji
me, prašomi pranešti Rama
nauskienei, Žemaitės gt.
— Per Kauno radiją uuvo
perskaityta kalbininko Ri
čardo Mirono paskaita apie
lietuvių kalbos senovę Pas
kaita buvo užbaigta palin
kėjimu, kad lietuviai, išsau
goję savo gimtąją kalbą, ne
sudarkytą per keletą tūks
tančių metų, išla’kytų ją
“per ilgus ateinančius šimt
mečius.”

Stasys Būda ras skaitė
paskaitą “Meilė savo na
mams.” Paskaitos tikslas
buvo
įrodyti
klausyto
jams, kad lietuviai turi vis
daugiau ugdyti meilę savo
kraštui ir parodyti daugiau
pagarbos savo namams —
savo Tėvynei. Prelegentas
apgailestavo, kad bolševikų
okupacijos metu atsirado
nesusipratėlių ir lengvabū
džių, kurie pasidavė raudo
najam internacionalui.
Kita paskaita, pavaditna
‘Tažinkim Tėvynę,” buvo
pašvęsta pietų Lietuvai.
Viena paskaita buvo skirta
“Kalbininkui, kunigui pro
fesoriui Kazimierui Jau
niui.” Prelegentas ragino
tinkamiau pagerbti šį dide
lį patriotą ir gilų mokslinin
ką.

Dramos artistas P. Šim
kus perskaitė Broniaus no
velę “Mirties karceryje.”
Autorius, pats bolševikų
okupacijos metu sėdėjęs ka
lėjime, aprašinėja savo pa
sibaisėtinus išgyvenimus.

— Per Kauno radiją bu
vo perskaitytas “Pienocent
ro” pranešimas pieno perdirbimo bendrovėms apie
įvedamą naują sviesto per
vežimo tvarką. Dėl dienų,
kuriomis dabar bus paduo
dami į atskiras stotis vago
nai sviestui pakrauti, bend
rovėms patariama sužinoti
geležinkelių stotyse.
Oficialiniame
“Berliner

Kitoje paskaitoje buvo
kalbama apie reikalingumą
papuošti Kauną žalumynais
ir gražiais parkais. Centrąline parko vieta galėtų bū
ti Vytauto kalnas, kuri3,
sujungtas su ąžuolynu ir
Micekvičiaus slėniu, siektų
Nemuno pakrantes ir Pane PAMOKOS
Anglų Kalbos
munės pušyną.
Lietuvių Kalbos
— Lietuvos Žemės Ūkio
Knygvedystės
Stenografijos
Rūmai skelbia, kad ūkinin
Mašinėle Rašymo
kai turėtų didinti cukrinių
Aritmetikos
runkelių sėjos plotą. Turint
Pilietybės
galvoje, kad Lietuvai vis MOKSLO LAIKA S
dar neužtenka savojo cuk
Nuo 9 ryto Iki 3 vai. p. p.
raus,
runkelius
auginti ' ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
ypač patariama tiems ūki AMERIKOS LIETUVIŲ
ninkams, kurių ūkiai yra ne
MOKYKLA
toliau kaip 12 kilometrų
816 W. 33rd Place,
nuo cukraus fabrikų.
Chicago, IH.
— Spalių 10 d. Kaune tu
rėjo būti sušauktas Lietu
vos
linininkų
suvažia
vimas.
Darkaras
Kriš- CONRAD
šiūnas
pateiksiąs
šių
Fotografas
metų “Lino” bendrovės apy Studija (rengta pir
mos rūšies su mo
skaitą, agronomas Rudins- derniškomis užlai
domis lr Hollywood
kas turėjo skaityti paskai šviesomis. Darbas
tą apie linų auginimą ir tt. Garantuota*.
— Per Kauno radiją buvo 420 W. 63rd Street
skaityti estų poeto Alekse Tel.: Biznio - ENGlewood 5883
Rannito eilėraščių apie Lie
Bez.: • ENGIewood 5840
tuvą vertimai.

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

"Bolševizmo Siaubas Lietuvoje"
Kurią parašė bolševizmo teroro ištremtasis,
K. BARAS
Šioji knyga atskleidžia visas bolševikų paslaptis, jų
valdymo metodus ir nepaprastus žiaurumus.

“BOLŠEVIZMO SIAUBAS LIETUVOJE”

Turi 64-ius puslapius.................. Kainuoja tik
50 ekzemploriai kainuoja tik....................
100 ekzemplorių kainuoja tik

A AN U F A C. T U P I N G

COMPANY*

4179-83 Archer A v., kamp. Richmond
VEDfcJ AI-PARDAVfcJ AI:
M. T. Kezes — J. A. Krukas — S. J. Krukas
— J. Zabukas — J. Miškus ir k. maloniai patarnaus.

Pasiklausykite Peoples Radio Programą, kaip 7-tą
vai. antradienio vakare, iš stoties WGES
T

$12.50

$20.00

Knygos užsakimus siųskite į:

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

GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
geria lr mėgsta AMBROSIA Aly, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR
OF

Ambrosia & Nectar
BEERS
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
—

GERESNE ŠVIESA!

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

"FLUORESCENT" ŠVIESOS
NEABEJOTINAI APSIMOKA U2 SAVE
- $8.75,
pilnai įrengta

šviesa -

Didelis Pasirinkimas
Naminių, Importuotu
tr Lietuvišką Gėrimu-

Parduodame
Tiktai Tavernams.
Vai.: 10 iki 5 Kasdien
Užsakymai Išvežtajam!
Sekančią Dieną.

Leiskite Mums Įrengti Gražius Moderniškus “FLUORESCENT” Šviesos Įtaisy
mus Jūsų Namuose ar Jūsų Biznio Vietoje.
Specialės
FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL
LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.
. - ’

r

Kainos

Krautuvėms ir Tavernams)

CHERN FLUORESCENT LIGHT CO.

1900 So. Union Avė......................... Phone: Canal 2183

TeL REPublic 1538—9

r
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Virtuvinė

rURNIiURE

35c

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

DAUGIAU ŠVIESOS!

Vienintelė Lietuvių
Wholesale Liquor
įstaiga Chicagoje

BUS DAUG GRAŽIŲ DOVANŲ.
............................................................................. 30 centų.
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DRAUGAS

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
BSS4 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois

Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
Subscrlptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Thrce
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas’’ brings best results.

Tame poste būdamas Litvinovas 1933 metais laukė
si Vašingtone ir pats derėjosi su šio krašto vyriau
sybe dėl užmezgimo diplomatinių santykių su Jung
tinėmis Valstybėmis. Jam toji misija gerai pavyko.
Santykiai buvo užmegzti ir tai buvo didelis Rusijos
ir ypač Amerikos bolševikų laimėjimas.

DRAUGAS

Kai į Vašingtoną atvyks ponas komisaras Litvino
vas ir kai maldaus dar didesnės paramos Sovietams,
Amerikos žmonės jam turės priminti jo duotus 1933
metais pažadėjimus, kurie buvo visiškai sulaužyti.

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėsc; Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam hfenesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata; Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Litvinovas buvo pažadėjęs, 1) kad Sovietai tarsis dėl
atmokėjimo Amerikai didžiosios Rusijos skolos, 2) kad
nevarys komunistinės propagandos Jungtinėse Valsty
bėse, 3) kad Rusijos žmonėms duos religijos laisvę.

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.
lietuvių katalikų dienraščio ‘'Draugo” rėmėjam* lr akaltytojama
alunčlu svelklnlmua tr guriausiu* llnkfijlmual
Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodama*
apie įvairius katalikams įdomius dalyku*. bet nurodo Ukijlmo tie.
sas, gma tr saugo tas nno amilnojo Išganymo priešų.

Daugostopal capadaugšja JOsų katalikiško dienraščio skaitytojų akai.
Stasį
4, AMLETO GIOVANNI CICOGN&N1.
laodloea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delecataa

Už pasaulio laisvę
Praėjusį ketvirtadienį Prezidentas Rooseveltas Va
šingtone pasakė gausingai darbininkų grupei kalbą, į
kurią tenka kreipti labai rimto dėmesio. Toj grupėj
buvo trisdešimts trijų tautų atstovai, kuriems Prezi
dentas padarė stiprų ir reikšmingą pareiškimą, kad
Amerikos žmonės neribotai pasižadėjo padaryti pa
saulį laisvu ir to pasižadėjimo nei atskiras asmuo
nei bet kokia grupė nenugalės.

Ir, suprantama, turint prieš akis taip didelį ir kilnų
tikslą, iš kiekvieno šio krašto gyventojo yra reikalau
jama didelio pasiaukojimo, kokio ligšiol, palyginti su
Europos žmonių pergyvenimais, mes čia dar neturė
jome progos parodyti. Prezidentas teisingai pastebėjo,
kad tik dabar mes tepradedame pajusti karo sunkumų.
Toje pačioje kalboje Prezidentas Rooseveltas pabrė
žė labai svarbų dalyką, būtent, kad,
dirbant ir kovojant laimėjimo užtikrinimui, nereikia
užmiršti to tikslo, kurs laukia mūsų po laimėjimo.
Hitlerizmo nugalėjimas reikalingas, kad užtikrinti
laisvę; tačiau šis karas*, kaip ir praėjusis baigsis tik
destrukcija, jei mes tinkamai nepasiruošime ateičiai.
Geresnę pasaulio santvarką reikia planuoti dabar.

Jei pasaulis turės būti taip sutvarkytas, kad būtų
galima išlaikyti taiką ir tai pastoviai išlaikyti, tuomet
viso pasaulio žmonėms turi būti užtikrintas geresnis
ir pilnesnis gyvenimas.

Atlantiko konferencijoj (Rooseveltui ir Churchillui
susitikus) nustatyta, kad mes

Visi šie trys svarbieji pažadai buvo sulaužyti. Rusi
jos skola Amerikai ne tik kad neatmokėta, bet ir de
rybose tuo reikalu nebuvo galima susikalbėti su Mask
vos atstovais. Komunistų propaganda čia ne tik nesu
mažėjo, bet Sovietų ambasada ir konsulatai buvo pa
sidarę komunistinės propagandos centrai. Tuo dar pla
čiau atsidarė durys komunistinei akcijai. Religinės lais
vės ligi pat šiol Rusijos žmonės dar neturi.
Kodėl buvo sulaužyti visi p. Litvinovo duoti pažadai
— Amerikos žmonės turės progos jo paties pasiklaus
ti, kai jis atvyks į Dėdės Šamo žemę.
Reiktų jo paklausti ir apie kitas Maskvos sulaužy
tas sutartis. O gal tiksliau būtų p. Litvinovo paklaus
ti, ar yra bent viena tarptautinė sutartis, kurią Mask
va būtų įvykdžius ar bent respektavus? Kiek mums
žinoma, jie visas savo sutartis yra sulaužę.

Mūsų vietos reikalai
Mes, Amerikos lietuviai katalikai, turime labai daug
svarbių išimtinai savų vietos reikalų, apie kuriuos tar
sis Chicagos ir apylinkių lietuvių katalikų organizaci
jų ir draugijų atstovai, susirinkę rytoj į savo metinę
konferenciją. Svarbus darbas ir reikalas yra remti lie
tuvių parapijas, mokyklas, organizacijas, spaudą^ dar
svarbesni yra jaunimo reikalai.

Pas mus, Chicagoj, įgyvendintas gražus paprotys
organizuotis į atskiras mokyklų, spaudos ir jaunimo
rėmimo draugijas, kurios atskirai renkasi į metines
konferencijas. Tačiau ryt įvykstančiai, A. L. R. K. Fe
deracijos apskrities sušauktai konferencijai, rūpės visi
mūsų organizuotosios visuomenės reikalai.

Šiandien, kuomet mūsų tėvų kraštas — Lietuva yra
parblokšta, kuomet dešimtys tūkstančių mūsų brolių ir
sesučių yra išblaškyta po viso pasaulio kraštus, mes
būtume jau ne be lietuviai ir, pagaliau, ne be krikš
čionys, jei nesirūpintume badaujančiųjų lietuvių trem
tinių šelpimu ir Lietuvos gelbėjimu. Dėl to rytojaus
konferencijos dienotvarkės vienu svarbiausiu punktu
ir bus — pasitarti, kaip padidinti veiklą, kad visi ge
ros valios lietuviai įsitrauktų į darbą, vedantį prie at
statymo laisvos ir nepriklausomos Lietuvos valstybės
ir į sušelpimą visų tautiečių, kurie pašalpos yra rei
kalingi.

Mes ne vieną kartą šioje vietoje esame rašę, kad
“norime pasiekti pilniausio visų tautų bendradarbia
vimo ekonominėj dirvoj, kad visiems užtikrinti pa ir visų mūsų tautos reikalų aprūpinimas bus geresnis,
gerintą darbo būvį, ekonominę pažangą ir socialinį jei mes geriau būsime susiorganizavę ir snisicementavę į mūsų veikimo'centrą — A. L. R. K. Federaciją.
užtikrinimą.”
• Juo gausingesnės bus mūsų orgahizacijos, juo glau
Prezidentui Rooseveltui, kaip jis toj kalboj ir visoj džiau jos bus tarp savęs susirišusios, juo stipriau vie
eilėj kitų savo kalbų pasisako, tikrai nuoširdžiai rūpi na su kita bendradarbiaus, juo mūsų veikimas bus
viso pasaulio žmonių masių gerovė. Anot jo, tiek daug didesnis.
milijonų yra pasaulyje žmonių, kurie niekuomet ne
Turint tuos visus klausimus galvoje, ir raginti, be
buvo tinkamai maitinami, pakankamai aprengti ir gy
veno prasčiausiose patalpose. Užsimojant duoti žmo rods, nėra reikalo atvykti į šią konferenciją ir savo
nišką gyvenimą tiems milijonams, laisvi pasaulio žmo dalimi prisidėti prie mūsų vienybės cementavimo ir
nės, sako Prezidentas, gali aprūpinti darbais kiekvieną veikimo stiprinimo.
vyrą ir moterį, kurie tik nori dirbti.

Mes neabejojam, kad Prezidentas, kalbėdamas apie
visų tautų ir visų žmonių laisvę ir gerovę, turi galvoj
ir mūsų tėvų kraštą — Lietuvą, kuri jau perėjo į antro
okupanto rankas ir kurios okupavimą Prezidentas
Rooseveltas taip griežtai pasmerkė ir dabar tebesmerkia.

šeštadienis, la-pkr.8 d., 1941

(“Draugas” 1916 m. lap
kričio 8 d.)

Lenkijai duodama autono
mija.... Spauda praneša, kad
Vokietijos imperatorius Wilhelmas II ir Austro-Vengri
jos ciesorius Pranciškus Juo
zapas išleido dekretą, ku
riuo skelbiama, kad Lenki
ja gauna autonomiją.

Po svietą pasidairius

Brooklyn’o lietuviškų bal
šavikų gazieta juodomis
raidėmis išdrukavojo
bai
sa vikų kandidato į Miesto
Tarybą Peter'V. Cacchione
šnekos posmą, kad; “Švie
timas yra mirtinas nacizmo
priešas.”
Laiškas iš Lietuvos... Mes
Mano delnas, tavorščiai,
Vilniuje šiaip taip krutame
rėra
pro naziškas, ale vis
ir judame, bet trūksta inkad nazis
teligentinių pajėgų ir pini tik pripažįsta,
gų. Kad ir liūdna aplinkui, balšaviką turėtų deaėtkus
bet nenuobodu gyventi. Iš metų šviesti, kol švietimo
Vilniaus nelengva išvažiuo ir kultūros atžvilgiu pada
ti — mūsų žingsniai sura rytų lygiu sau.
kinti. Tarp vokiečių yra vi
Tolimo nuc Chicago mies
sokių žmonių: kariškiai sim
to
policijos viršininkas mo
patingesnį, o valdininkai
biaurūs. Kariškiuose yra kiną naujoką - policistą. Sa
mokytų žmonių, todėl su ko:
— Ar matai ten tolumoje
jais galima paplepėti. —
Kas dedasi pasauly — nie raudoną šviesą?
— Matau, — atsakė nau
ko nežinome. Gavome laik
raštį: “Dabartis”, bet jis jokas.
- - Taigi, nueik iki tos
yra prūsiškos dvasios.
šviesos.
•p
Naujokas - poliemonas
Lietuvos autonomijos klau pradėjo eiti. Diena, kita, o
simas... Vokiečių valdžios viršininkas nesulaukia nau
laikraštis ‘Kovnaer Zeitung’, joką grįžtant. Pagalios už
išeinąs Kaune, rašo, kad savaitės naujokas išvargęs
ir Lietuvai, taip pat kaip prisistato viršininkui.
ir Lenkijai, galės būti su
— Kur tu iki šiol buvai?
teikta laisvė. Faktas, kad — klausia viršininkas.
Lietuva turi savo atskirą
— Norėjau prieiti tą švie
nuo Lenkijos administraci
są. Pasirodė, kad tai buvo
ją, parodo, kad Vokietija
treko šviesa, o jis važiavo į
pasiryžusi ginti ir ugdyti
Chicago,
Taigi, kol pasie
lietuvių tautos individuališ
kiau tą šviesą, turėjau Deg
kumą, taip rašo “Kovnaer
ti iki Chicago.
Zėitung.”

Vienoje šeimoje buvo ves
Kiek kaštuoja karas... Vi tuvės. Svečiai, apsėdę sta
soms kariaujančioms val lus, laukia paduodant valgį.
stybėms viena karo diena Šeimininkės triūsia ir paga
dabar kaštuoja 105 milijo lios pradeda nešti į stalus.
nus dolerių. Anglijai viena Viena šeimininkių neša di
Su
karo diena kaštuoja 25 mil. delę lėkštę vištienos.
dol., Vokietijai — 21 mil. stojo prie vieno svečio, o šis
dol., Prancūzijai — 18 mil. klausia:
— Ar toji višta gerai iš
dol., Rusijai — 10 mil. dol.,
Austro-Vengrijai — 11 mil. kepta?
dol., Italijai — 7 mil. dol.,
Išvesta
iš
kantrybės
Turkijai ir Bulgarijai — 2 šeimininkė garsiai atsakė:
mil. dol. ir Rumunijai — 2
— Šerap! Tiktai dėkis,
mil. dol.
ėsk ir tylėk!

Gražią rudens dieną nu
važiavau į paleikį pasigerė
ti gamta. Žiūriu, vienam
medy pasikoręs žmogus
Šokau gelbėti, bet vienas
nieko negalėjau padaryti
Puolu šen, puolu ten pagelbos, bet nei gyvos dūšios
Pagalios pamačiau poiicmoną. Puolu prie jo ir šau
kiu, kad greit eitų gelbėti
žmogų, gal, dar pavyks at
gaivinti. Priėjęs poliemo
nas tik pažiūrėjo ir nusigrį
žo.
— Vacumery? — klausiu.
— Kitą sykį, jei taip ma
ne sufulinsi, tai gausi reštint!
Tą žmogų neseniai
aš ištraukiau iš leikos —
buvo besiskandinąs. ’ Taigi,
dabar greičiausiai pasikabi
no ant medžio, kad išdžiūtų.
Jis nepasikoręs • ?

Spicpirvirvio Dumkos
Toks tokį pažino ir ant
alaus pavadino: Hitleris šė
riau sienas tepdavo ir popieras klijuodavo, o mūsų
bolševikai dabar kitus lietu
vius tepa ir klijuoja popieras su , parašu “I mi demokrati.”

Tautininkų grupelė Brooklyne turėjo seimelį ir iškė’ė lietuvių kariuomenės pul
ko organizavimo klausimą.
Geyalt! — sušuko puikiose
‘slekeriavimo”
tradicijose
išauklėti “V.” redaktoriai.
Hitleris, sakoma, nerū
kąs. Turbūt, žino, kad bus
gerai svilinamas kur po mir
ties atsidurs.

Jurgis Pusgalvis anądien
klausėsi kalbėtojo šauku
sio: “Šalin su komunizmu,
fašizmu, socializmu, bolše
vizmu ir nacizmu!”
“Pridėk, brolau, ir raumatizmą, “Jurgis sušuko —
tai ir aš prie tavo partijos
prisidėsiu!

VOKIEČIAI S TALINO MIESTE

Mieli svečiai

Šiomis dienomis pas mus atvyksta du mieli svečiai
— V. T. Kvietkus-Kvietkauskas, mūsų didžiojo Lietu
vių R. K. Susivienymo centro sekretorius ir Pranas Ka
tiliui, centro organizatorius. Jiedu yra mums mieli ir
Iš to viso aišku, kaip svarbų vaidmenį šiandien vai brangūs, nes atstovauja mūsų seniausią ir gausingiau
dina Jungtinės Amerikos Valstybės ir garbingasai Pre sią fraternalinę organizaciją, tiek daug nusipelniusią
zidentas Rooseveltas. Visos diktatorių pavergtos tau tautai ir Amerikos lietuvių visuomenei. Jiedu mieli yra
tos šiandien yra atkreipusios savo akis į Baltąjį Namą mums dar ir dėl to, kad abu yra jaunosios mūsų (Ame
rikoj gimusios ir augusios) kartos atstovai, abu stip
Vašingtone.
rūs lietuviai ir sąmoningi katalikai.
y
Daug kam iš mūsų jaunuolių neaišku, kodėl čiagimiams reikia būti lietuviškų organizacijų nariais ir
jose darbuotis. Tas klausimas yra aiškus Kvietkui ir
Diktatorius Stalinas Sovietų Rusijos ambasadorium Katiliui. Kodėl aiškus — jiedu būdami Chicagoj ir
Jungtinėms Amerikos Valstybėms paskyrė Maksimą spaudoj ir gyvu žodžiu turės progos pasisakyti. Mes
I.itvinovą, daug metų buvusį užsienių reikalų komi linkime, kad jiems pavyktų sueiti į artimiausį kontak

Bent dabar teišpildo pažadus
saru.

(“Praumfl" A<w tpinnhotoi
Vokiečių kariuomenė, verždamosi į Donec upės baseiną, paėmė Stalin miestą, kurio
gatvėmis žygiuoja. Vaizdo dugne matomi bolševikų plieno fabrikų kaminai. Fabrikai

t| su lietuvių jaunimu £Juctjoj._
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RIMTIES VALANDĖLEI

draugas

Lietuvos suverenumo sąvokos sargai

Budriko Radio Savaitė

vo per nukrfitusią medžio
šaką, kartą įbrido upelin.
Dėl priekaištų mano straipsniui "Valstybinių paslapčių saugojimas".
Aišku, kad miške priseis į
laukti aušros. Kas dabar
1. - Pašaliniai argumentai. 2. - Kas neleido priešintis
Kazys susitaręs su pora
daryti, nes vėsu. Atsisėdo,
draugų išvyko meškerioti.
užsirūkė pypkę, galvojo.
ginklu prieš bolševikus. 3. - Suverenumo sąvokos sargai.
Labai unkšti iš ryto trys
Vienintelė išeitis — su
jaunuoliai išbėgo tekini. Tik
- 4. Suverenumo sąvokos saugotojų priedermės.
kurti ugnelę bus šilčiau. Ieš
Budrikas kviečia atsi
tai vienas atsiminė, jog val
lankyti ir pamatvti vi
ko degtukų, neranda. Pypkė
sus vėliausius ir geriau
gyti bus labai pravartu po
rūksta. Atsiminė, kad dar
Rašo A. Vaičiulaitis
sius 1942 metų mode
meškeriojimo: pasiėmė ką
lius radio ir radio photabakas dega pypkėje, gal
nors užkąsti. Praėjus porai
nograph combination.
(Tęsinys)
kilus
klausimui
priešintis
ar
ti,
jeigu
jau
taip
būtinai
reipasiseks užkurti popiergalį,
valandų, jaunuoliai alkani.
ne,
nėra
konstitucinis, kėjo žiūrėti konstitucijos.
kuris buvo kašėje. Taip ir
Visi pasidalino tuomi ką
2.
Straipsnio autorius atsako- Antra vertus, jis galėjo appadarė. Žmogus būtų išsėvienas atsinešė iš namų.
dėjęs miške visą naktį ’su-į ^itų nukrypimų reikėjo mybės naštą tik nori užde sieiti be ministerių nutariKiekvienas kąsnelis atro- į gaĮęS jeigu nebūtų atsimi-1 ^°’ ^a<^
pašalinių min- j tį ant kitos nugaros, o tuo mo ir pasinaudoti sau pa
Dar nekada nebuvo taip
de toks saldus, skanus. Ns nęg
dalyko — pypprikaišiojo savo atsaky-, tarpU pats anksčiau pripa- lankiausia konstitucijos in- (ji
ištobulinti radio, kaip
muose valgis nebūdavęs toas ^-g
me Kaz. Rimvydis, ir jų vi- žino.
iis vienas
žino, kad
kad ““visai
visai konstitucikonstituci ternretaeiia.
terpretacija, kad
kad jis
vienas x
dabar. Tono švelnumas,
tusias buvo parodyti, jos dvasioje yra išvesti, kad su miniąteriu pirmininku
malonus. Čia, toli nuo namų,
Gyvenime, tikėjime, tas
gražumas, gyvumas per
alkanam viskas pirmos rū-,
įvyksta Zmogus prlpra. koks aš negeras ir nepra- ultimatumo priėmimą ar at gali atlikti lemiamą žygį.
duodamas daug gražiau,
šies. Jiems neatėjo galvon, tęg prie Kristaus skelbia-' kut«sdr'sau Pokyti metimą turėjo spręsti Res- Jeigu būtų gi prezidentas
negu jis išleidžiamas iš
kad galėję išsikepti pagau-Jm0 mokslo nepa3tebi amži. dėl J. A. Daugmino straips publikos Prezidentas ir Mi- leidęs ministeriams atskirai
radio stoties (broadcasting
studio — Freąuency
tas žuveles. Sugrįžusiems nųjų tjegų gražumo. jam į mo. Mane panoro nutildyti nisteris Pirmininkas vienu svarstyti
pasipriešinimo H
Modulation).
namon vakarienė buvo tar- galvą neateina mlnti8i kad ne faktais, bet graudenimu du.”
klausimą, pats nesikišdamas
tum pokylis. Už dienos, ki-l Dievaa jį apdovanojo įvai. ir tokiomis frazėmis: “...ne
Visus galus galan suėmus į posėdį ir tuo išlaikydamas
tos, vėl niekas neskanu.
I rjomįs gerybėmis, apsupo gerai padarė autorius para štai kas aišku iš tų konsti . konstitucinį formalumą, tai
vienas dalykas yra žinomas:
Jonas po lytingos savai-, regimu pasauliu, kurį žmo- šęs tą straipsnį.” Tokiu ar tucijos ilgų komentarų:
gumentu
kaip
šis
niekas
1. Pagal konstituciją, mi iš pareikštų nuomonių matės išėjo miškan grybaut. gui pavedė valdyti. Staigus,
problemos
neišspręs.
Mano
nisterių taryba atskirai nuo tyti, kad ministerių dauguUžtikęs daug grybų, džiau- netikėtas įvykis mums šias
Radio ir fonografo kom
nuoširdžiausiu
įsitikinimu,
binacijos su deimanto ir
gėsi dabar galėsiąs pasigir-Į tiesas primena.
prezidento turėjo nutarti, ma stovėjo už pasipriešinidar
blogiau
padarė
J.
A.
safiro adata, kurios ne
kai gavo rusų ultimatumą, mą. Šitą jų nusistatymą reiti kaimynams, jis mokąs j Pirmadienio pamaldos už
reikia mainyti per 10
^kaip grybauti. Jonas kas mirusius mums turėjo pri Daugminas, paskelbęs savo ne tik nepaprastos apsau kėjo tik formaliai pravesti,
metų,
rekordus groja be
tart gilyn miškan traukėsi, minti, kad ne amžinai čia raštą su visokiomis suges- gos, bet ir valstybės gyni- j Aiškindamas, kodėl pasijokių įbrėžimų ar sugaaPie eil? ministerių. mo metą įr turėjo pasiūlyti priešinimo mintis nebuvo įnepastebėjo kad saulė nusi žemėje gyvensime. Praėjo'
din'mų — ir automatiš
Kadangi
susišnekėjom, Respublikos
leido. Jį dar viliojo gražūs vo3 keletą dienų, jau pati
kai rekordus pakeičia.
prezidentui, vykdyta, Kaz. Rimvydi3 iš
kupstai išdygusių jaunų kel mintis, kad reikėjo pasi kad J. A. Daugmino straips kad paskelbtų visa tai.
kelia visus anuos konstitunio
tikslas
buvo
pateisinti
mučių. Jau vos grybus gali melsti už sielas, kaip ir už
2. Žiūrint, kaip bus inter- cijos formalumų klausimus,
A.
Smetonos
pabėgimą,
o
pastebėti.
pretuota, konstitucija, uiti- j Matėme, kad jie jokiu atvemiršta. Gaila pagalvojus,
manojo
—
pažymėti
nerei

Staiga mintis, kad gal pa kad ką turime prie savęs
matumo priėmimą ar atme- ju nepanaikina minties priekalingą
skleidimą
valstybi

tamsyje nesuras kelio na dažnai neįvertiname, kada
timą galėjo spręsti ir vien sintis: jie tik ją praplečia,
nio masto paslapčių, paro prezidentas su ministerių kadangi pasipriešinimą gamon jį supurtė. Pasidarė vi netenkame, tada skaudu.
siškai tamsu, vos nepargriuA.B.C.J. dyti humaniškumo jausmą pirmininku, kadangi rusų Įėjo paskelbti ir vienas Re3tiems, kuriems be pagrindo ultimatumo įteikimas jau publikos prezidentas su min.
3409 - 11 So. Halsted Street
A. Rachmanova metami kaltinimai ir kurie natūraliai darė valstybės pirmininko pritarimu, ne
išblaškyti svetur kenčia ar gynimo metą.
laukdami visos ministerių
3241 South Halsted Street
miršta, primenant, kad at
3. Jei su viršuj pažymė tarybos žodžio. Tas pat3
sakomybės svoris krinta ne ta interpretacija nesutikti, konstitucinis argumentas nė
Telefonas — YARDS 3088
tiems, į kuriuos pirštu ro tai po to, kai einant pirmam ra toks lemiantis, nes Kaz.
Pasiklausykite žymios Budriko radio programos iš:
doma ir smerkiama, o kam punkte nurodyta procedūra, Rimvydis prisipažįsta, kad
WCFL—1000 kil. stoties sekmad'enio vakare 5:30 vai.
Vienos Rusės Dienraštis
ir WHFC—1450 kil. stoties ketvirtadienį 7 vai. vak.
kitam, tai galima prieiti ir Ministrų Taryba būtų įtei tomis paskutinėmis valan
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė
prie tolesnio bei esminges- kusi prezidentui savo nuta domis prieš bolševikų oku
nio svarstymo.
rimą priešintis vis tiek ga paciją “buvo nukrypta nuo
(Tęsinys)
J. A. Daugmino ir Kaz. lutinis žodis priklausė pre konstitucijos.”
Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
Rimvydžio
straipsniai
turėJeigu
posėdyje,
kuriame
zidentui,
kuris
galėjo
priz
•
Spalių 29 d.
matote “Drauge”.
Otmaras šiandien nesveikas.
Jo veidas paraudęs, jo visuomenę įtikinti, kad imti ar atmesti tą ministe- dalyvavo Respublikos prezi
A. Smetonai jau nebuvo ki rių sprendimą.
dentas, buvo nukrypta nuo
jis tikrai turi karščio. Šiandien jis reikalingas globos.
tos išeities, kaip pasitrauk
Visa nelaimė, kad prezi konstitucijos, tai mažai ver
Kad aš galėčiau nors savo ranką jam ant kaktos uždėti
ti iš Lietuvos. Aš visiškai dentas vienu du su min. pir tės turi ir Kaz. Rimvydžio
ir ją kiek atvėsinti; kad aš jį galėčiau glostyti, mylėti!
nekėliau ir nekeliu bėgimo mininku nieko nenutarė, ir priekaištas man, kad “A.
Bet taip negalima prieš kitus! Kada jis išėjo, aš praklausimo, nes tai laikau kad ministeriai, užuot at Vaičiulaičiui Lietuvos kons
V dėjau verkt. Jis yra ligotas ir vienas, o aš jo negaliu
bergždžių ginču, tik nuro virai posėdžiavę, susirinko titucija mažai težinoma.” Epaguosti!
Soothe that throat tickle which comes from a
džiau, kad užuot bėgus, bu pas Respublikos prezidentą su skaitęs ją, — ir vieną, ir
cough due to a cold! Quick—get a Smith Bros.
Aš negalėjau arsti ramybės, turėjau su kuo nors- vo dar kitas kelias, kuriam posėdžio, kuriam pirminin- hitą, ir trečią, — bet per
Cough Drop. (Black or Menthol—5<.)
Smith Bros. Cough Drops are tho
apie tai pakalbėti, ir taip nusprendžiau viską papasakoti pritarė ir ministerių daugu kavo pats prezidentas (Iš tokį trumpą laiką gal per
only
drops containing VITAMIN A
mamai. Vieną kartą tas turi įvykti. Ji apsiklojus gu ma: būtent, priešintis. Nors eitų, kad prezidentas ne pa dažnai ji buvo kaitalioja
Vitamin A (Carotene) raises the resistance of
lėjo lovoje, o vistik ją krėtė šaltis. Bet į ją taip veikė, Kaz. Rimvydis suniekina gal konstituciją elgėsi, tam ma, kad taip gerai viską
mucous membraoes of nose and throat to
cold infections, when lack of resistkaip žaibas ant karšto dangaus. Ji atsisėdo ir pradėjo mano “aritmetiką”, kuri pa posėdžiui
TSAO
ance is due to Vitamin A deficiencjr.
pirmininkauda galvon susidėtum. Be to,
verkti.
deda nustatyti, kad pasku mas?). Pagal konstituciją, kada iškyla toki skaudūs
— Ak, Alia, — tarė ji: — aš pagaliau nieko negaliu tiniam A. Smetonos vyriau- jie turėjo atskirai susirink momentai, kada visas val
pakelti, aš tuoj turiu verkti. Tas taip nelaukta, be to, sybės posėdy ministerių dau ti ir nutarti dėl ultimatumo. stybės gyvenimas pakybo
Ar Jūs Galite Pasistatyti Sau Namą?
dar tėvas yra toli išvykęs!
guma pasisakė priešintis ru- Tad kokia išeitis? Ogi pre- ant plauko, atrodo keista
ARBA ATNAUJINTI DABARTINĮ SAVO NAMĄ.
Ji mane prisispaudė prie savęs ir verkė vis labiau. \sams> bet aš vis tiek jos zidentas galėjo tarybai, su ieškoti išsigelbėjimo ir teiMes parūpinsme jums Statybos Medžiagą, o jūs galėsite
— Ir kodėl jis, Alia? Yra gana, kurie norėtų tave ^kyšiuos, nes pilki skai- ėjusiai į prezidentūros rū-! sybės kurioj nors to ar ki
išmokėti lengvais mėnesiniais mokėjimais. Nereikia nieko
vesti, pavyzdžiui, daktaras Vereščaginas, arba Kolia čiai
ir aiškiau kai- mus, ne pirmininkauti, kaip ' to paragrafo neaiškioj in
įmokėti.
Beliajevas, arba Dima Govorovas, arba profesorius Za-1
Kftz.
kad darė, o leisti jai vienai terpretacijoj.
PASISTATYKITE SAVO NAMĄ PATYS
(Bus
PLANAI DUODAMI DYKAI
vadovskis! Kodėl nė vienas iš tų? Kodėl svetimšalį? i džio_ samprotavimą. Visa saVo sprendimą suformuluo
” daugiau)
__
Man jis yra malonus, bet vis tik yra svetimšalis, jis kalt^» ka<* posėdžiui vadovaDOUGLAS LUMBER COMPANY
vusieji kaip reikiant nesuyra vokietis!
NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
A ... .
A. x si-orientavo padėtyje ir ne2700 VVEST ROOSEVELT ROAD
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
Valandelę patylėjusi,
motina tarė:
. ...
.
.. ... ..
.
J J
pastebėjo, jog didžioji miPRONE: KEDZIE 3840
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:
— Kaip tu gali Vadimą pamiršti?
nisterių dalis nori pasiprieŠitas klausimas buvo baisus. Aš žinau, motina man žinimo Q uip pat -r A gme,
to nesakė, nenorėdama padaryti skausmo; bet ji turėjo tona. Ir vis dėl to pasiprieRADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius
vilties, kad šis įspėjimas mane paveiksiąs ir padarysiąs ginimo nebuvo,
Moderniškai Gražūs —Gerai Padirbti — Šilti Visokiam Ore
mane savo pasiryžime svyruojančią. Ji bijojosi šio at-Į Mano teigimui nardyti,
Vienintelis Ir Smagiausias
Vakarinis
Lietuvių
Programas
sitikimo, kuris taip greitai turėjo įvykti ir tiek daug Kaz. Rimvydis iškėlė kelis
Amerikoje!
DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ
naujo, nežinomo atnešti.
kitus punktus, daugiausia
— DESIMTI METAI! —
Sportiškų Viršutinių Vyrama Marškinių, baltų ir
Aš nieko neatsakiau ir išėjau. Ji padarė man dide susijusius su konstitucijos
apalvuotų. Vilnonių šveterių. Pančekų, Pirštinių
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
X
KITOMIS
Dienomis
9:30
v.
vak.
ir
Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrama Marškinių. interpretacija, ir pagaliau įlio skausmo, Vadimas! Ką jis būtų pasakęs? . . .
PENKTAD. Ir ŠEŠTAD. 7 v. v.
Žmonių jausmai, kaip bėgantis vanduo . . . pamirš- vedė, kaip galutinai lemian
BRIDGEPORT KNITTING MILLS
WHFC-I45O kil.
šti tie, kurie yra mirę, ir kreipiamasi į . tuos, kurie tį, kariuomenės vado veiks
504 VVEST 33rd STREET------------ Arti Normai Ave.
nį. Čia pat pastebėsiu, kad
6755 So. VVestern Avenue
Telefonas: VICTORY 3486
F. SELEMONAVICH, Sav.
gyvena . . .
kariuomenės vado. kaip ga
Phone: OROvehill 2242
Atdara kasdien, vakarais ir Sekmadieniais

Dažnai nepastebime
žvarbiausių tiesų

Jos. F. Budrik, Ine.

Moterys Raudonojoj Audroj

TICKLE?

r

FlARGUTIsf

lutinio

veiksnio

įvedimas,

J

T

I

DRAUGAS

Keislučio Klubas
rengiasi prie baliaus

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
IIET. R. K. SUSIVIENYMO REIKALAI CHICAGOJ

Ashland Auditorium
jvyks ristynės

Paaiškėjo tai laikytame
Ateinantį antradienį, lap
susirinkime, kuris įvyko 2 kričio 11 d., Ashland Audi
d. lapkr., Hollyvvood salėj. torijoj, West Side, įvyks keSusirinkimą vedė pirm. J. letos porų ristynės Maurice
Sholteman, kuris jau grįžo Tillet, vadinamas “The Ančio 10 d., Aušros Vartų par. iš ligoninės.
gel” risis si Salvodis (“Jum
Biznio
komisija
pranešė,
salėj. Į šį susirinkimą kvie
ping Joe”), buvusiu Notre
kad
viskas
jau
prirengta
ba

čiami visi Sus mo veikėjai.
Dame futbolo žvaigžde.
liui,
kuris
bus
9
d.
lapkr.
Jis yra svarbus visais at
Risis dar kitos poros
Sokolų salėj. Kitų komitetų
žvilgiais.
Tarp jų ir lietuvis ristikas
raporto nebuvo.
Antradienio vakarą (ro
Iš valdybos finansų rašt. Billy Bartush, 210 svarų
dos Dariaus - Girėno salėj) pranešė, kad per spalio mė su Emil Dusek.
tus svečių — V. Kvietkaus nesį klube nebuvo mirimų.
ir P. Katiliaus pagerbimo
Valdyba įgaliota išnuo
savybės vakarėlis, kuriame muoti daržą piknikui sekan
Policija suėmė
prašomi dalyvauti kad ir ne- čią vasarą.
nariai. Norintieji dalyvauti
Klubo adv. Kaziūnas Pra įtariamą žudiką
patelefonuokit šiandien ar nas pranešė, kad klubo fi
Policija suėmė Carmen
pirmadienį apskrities pirm. nansai tvarkoje.
(Blubber) Carducci, įtaria
J. Mickeliūnui
Hemlock
N. Klimas pakvietė klubą
2096, arba sekr. Ig. Sakalui į bankietą, kurį rengia A- mą Tony Christiano nužu
Christino
rastas
Seeley 6632. Reikia arčiau merikos Liet. Piliečių Klu dymu.
susipažinti su tais žmonė bas 15 d. lapkr. Hollytvood peršautas vienoj gatvaitėj
mis, kurie rūpinasi mūsų salėj. Taipgi N. Klimas pra spalio 23 d. Prieš mirsiant
svarbiosios organizacijos au nešė, kad klubo choras ren jis pareiškė, kad Carducci
ginimu ir stiprinimu.
gia šokius 2-jų melų gyva jį peršovė. Kuone dvi sa
vaites policija ieškojo įta
Tad, iš visko išrodo, kad vimo sukaktuvėms paminė
riamo žudiko. Pagaliau jį
šio mėnesio likusi dalis ir ti, 10 d. sausio 1942 m., Hol
užtiko ties Western avė. ir
gruodžio mėnesis tai bus ge lyvvood salėj.
Taylor gt. Negavo progos
resnio ir artimesnio susila
Koresp. N. K. priešintis policijai.
žinimo su Lietuvių R. K.
Susivienymu laikas Chica
Laisvės vertas tik tas,
goj ir apylinkėse.
Iš.

Atvyksta centro sekretorius ir organizatorius.
- Jų pagerbimas. - Kuopų valdybų sus-mas
Lietuvių R. K. Susivieny-'
mo Amerikoj reikalais Chi-j
cagoj pastaruoju laiku ne
daug tebuvo rūpinamasi. Ne
daug teveikė apskritis, ma
žai tejudėjo kuopos. Bet da
bar, kai tos mūsų garbin-i
gos organizacijos vajus ei
na prie užbaigos, jau pra
dedama judėti. Apskrities
ir kuopų vadai suplanavo šį
ir kitą mėnesį prirašyti nau
jų narių. Tam tikslui pasi
kvietė iš centro organizato
rių Praną Katilių, kuris ry
toj lietuvių katalikų drau
gijų konferencijoj, įvykstan
čioj Aušros Vartų parap. sa
lėj, laikys paskaitą. Nuo tos
dienos ir prasideda vajus
Chicagoj.

Rytoj atvyksta ir patsai
LRKSA centro sekretorius
Vincas Kvietkus (Kvietkaus
kas), kad pasitarti su cent
ro pirmininku ir visų Chica
gos ir apylinkės kuopų vai-,
dybomis ir apskrities va
i kas už laisvę kovot moka.
dais. Toks pasitarimas bus
Frank Danskurda — LudNešvariems viskas atrodo
Kūryba ne gyvenimo duowa Urbonas.
pirmadienio vakare, lapkri nešvaru.
; na, bet jos vynas.

Kuria šeimos židinį

Šeštadienis, lapkr. 8 d., 1941

Kasmet 300 Šv. Mišių

TURTAS VIRŠ ..

gyviems ir įnirusiems nariams

APART APSAUGOS, TURIME
tfrnr Afin
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ.................. $3oO,UUU

ŠV. MIŠIŲ VIENYBES
•

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
MES MOKAME
ANT PADĖTŲ PINIGŲ

ĮSTOJIMAS 25c
(Niekad nereikia atnaujinti)

Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
Šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

•
ŠV. PETRO KLAVERIO
SODALICIJA
AFRIKOS MISIJOMS
•

tOAN ASSOOAnONaf Ckbaf.
JUSTIN MACKIEfVICH. Prea.

St. Louis, Mo.

4192 Archer Avenue
VIRginia 1111

RIMKOM
r,

•A1T, DTO. LAIDOTUVIŲ DIKMTOMAI

PETRONĖLE BUTKIENĖ

KELNER - PRUZIN

3850 So. Union Avė.
kuri mirė spalių 30. 1941 ir.
tapo palaidota lapkr. 3. 1941,
o dabar ilsis šv. Kazimiero
kapinėse amžinai nutilus ir
negalėdama
atidėkoti
tiems,
kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimų ir palydėjo jų. j tų
neišvengiamų amžinybės vietų.
Mes atmindami ir apgailė
dami
jos prasišalinimų
iš
musų tarpo dėkojame mūsų
dvasiškiems
tėveliams
kun.
Prunskiul, kun. Gauėiui ir kun.
K. Barauskui, kuris atlaikė
įspūdingas pamaldas už jos
sielų. kun. Prunskiui,
kuris
pasakė pritaikintų pamokslų.
Taip pat dėkojame kun. Luko
šiui už jo gražų pamokslų —
patarnavimų kapinėse.
Dėkojame šv. Mišių auko
tojams ir gėlių aukotojams.
Dėkojame Laidotuvių Dtrektoriui Antanui M. Phillips, ku
ris savo geru Ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydė
jo jų j amžinybės vietų, o
mums palengvino perkęsti nu
liūdimų ir rūpesčius. Dėkojam
grabnešiams ir visiems, kurie
paguodė mus mūsų nuliūdimo
valandoje ir pagalios, dėko
jame
visiems
dalyvavusiems
laidotuvėse žmonėms, o tau
mylima moteris ir motinėle,
lai Visagalis suteikia amžinų
atilsi if ramybę.
Nuliūdę:— Vyras, Dukterys,
Kūnai. Žentai, Anūkai, Giminės.

••rtaturtu PatanuTlaM — Moteris patarnauja

Phone 9000

620 W. 15th Avė.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

»»

*
f

Venefian Monument Co.

527 N. Westem Avė. Tel. See. 6103

ZIGMONTAS

DABAR SIŪLO JUMS GERĄ PROGĄ PERTAISYT

VISAS DARBAS PILNAI
GARANTUOTAS
Vartojame tiktai aukščiaugioa kokybės materijoią —
— nauji springsai — naujas
(Jūsų pasirinkimo) audeklas
— vata — juostos ir tt. Dar
bą atliks ekspertai “Re-upholsters”, mūsų pilnai įrengtoj dirbtuvėj.

dvieių

dalių

Parlor Setų, kainuoja tiktai

$39.50

SEREIKA

Jau sukako vieneri metai, kai negailestinga mir
tis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvelį —
Zigmontą Sereiką.
Netekome savo mylimo lapkričio 11 d., 1940 m.
Nors laikas tęsiasi, mes jo niekados negalėsim
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam am
žiną atilsi.
Mes, atmindami tą jo liūdną prasišalinima iš
mūsų tarpo, užprašėme gedulingas šv. Mišias už jo
sielą antradienį.lapkričio 11 d., 1941 m., Sv. Kry
žiaus parap. bažnyčioje, 7:30 vai. ryte.

VISIŠKAI IŠ NAUJO JŪSŲ PARLOR SETĄ UŽ
NEGIRDĖTAI ŽEMĄ KAINĄ!

Pertaisymas

r

Kviečiame visus gimines,draugus it pažįstamus
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Zigmonto Sereiko sielą.
Nuliūdę: Moteris, Sūnai, Marčios, Anūkė, Bro
lis, Brolienė, Seserys ir Giminės.

SPECIALUS BARGENAS.’

PETER TROOST
MONUMENT

Mirė lapkr. 6 .d., 1941 m.,
sulaukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., šilelio parap.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterj Uršulę (po pirmu vy
ru Friticklenė); 4 podukros,
Petronėlę, Marcelę. Anastazljų tr Onų: 3 posūnus. Petrų.
Izidorų. ir Juozapų; brolvalkus. Julijonų tr Petrų Auškalnius ir Julijų Zameckienę, ir
daug kitų giminių, draugų ir
pažįstamų.
Velionis priklausė prie Šv.
Antano draugijos.
Kūnas pašarvotas 8. M. Skudo koplyčioje. 718 W. 18th St.
Laidotuvės jvyks pirmadien),
lapkričio 10 <j. Iš koplyčios 8
vai. ryto bus atlydėtas j Die
vo Apveizdos parap bažnyčių,
kurtoje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas J šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines draugus ir paž|stamuš
dalyvauti šiose laidotuvėse.

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

4

v. *
B9 '

I KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

M

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

ŽŲ PASIRINKIMĄ VISOKIŲ NAMAMS REIKME
NŲ — NAUJAUSIOS MADOS PARLOR SETŲ —
MIEGAMŲ KAMBARIŲ SĖTŲ — DINING ROOM

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

SETŲ — RADIOS’ — PEČIŲ — KARPETŲ—

šeimynos rankose!
ši firma virš 50 m. tos pačios

LEMPŲ— LOVŲ — MATRASŲ — IR TT. ATSI
LANKYKITE IR PAMATYKITE DABAR!

PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

Tel. SEEley 8760-8732

ANTANAS

AUŠKALNIS

(Įsteigta 1889 m.).

ROOSEVELT MODERNIŠKOJ RAKANDŲ KRAU
TUVĖJ JŪS RASITE TAIP PAT DIDELĮ IR GRA

Roosevelt Furniture Co.,

PAGERBIMAS

Laid. direktorius 8. M. Skudas. tel. MONroe 3377.

$39.50
Pamatykite ir pirkite da
bar kol dar yra proga.

f

Nuliūdę: Moteris. Podukros,
Posūivai, RrolvaikaJ, Giminės.

MAYTAG SKALBIAMA
MAŠINA, kuri atrodo ir dir
ba kaip tik nauja — su pilna
naujos mašinos garantija—parsiduoda už tiktai

2310 West Roosevelt Road

PASKUTINIS

A

(Didžiausia Lietuvių Rakandų Išdirbęja)

•

DEPARTMENT C.

3624 W. Pine Blvd.,

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

Roosevelt Furn. Co. -

$6,000.000

KREIPKITftS Į

LIETUVĮ VICE PREZIDENTĄ:'

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. Washington Blvd.

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

Tel. ESTebrook 3645

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHlCAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

J. LIULEVICIU8
4348 8. California Avė.
Tel. LAFayette 3572^

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

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. W este m Avenue
Tel. GROvehiH 0142

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

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

V

šeštadienis, lapkr. 8 d., 1941

t

DRAUGAS

7

kričio 9 d. parapijos svetai '
Teisėjas įspėja
nėj. Pradžia 6:30 vai.
Per vakarienę bus pagerb naujus
tos narės, kurios neėmė jo
Federalinis teisėjas J.
Chicagos Ateitininkų drau
kios pašalpos per 20 ir 10 Barnes ketvitradienį pilie
gavės susirinkimas įvyks
metų.
čiais prisaikino 270 svetim
lapkričio 8 d., 6:30 vakare,
Taipgi bus priimamos nau šalių įspėdamas*
Visų šventųjų parapijos sa
jos narės į draugystę nuo
lėje, 10806 So. Wabash Av.
“Jūsų
balsavimas yra
16 iki 25 metų dykai, o nuo
(Važiuoti reikia State Str
jūsų
‘
aukščiausia
pilietybei:
25 iki 30 metų už pusę įsto
gatvėkariu iki 108; čia išli
privilegija ’r jąja turite
jamo mokesčio.
pus paeiti į vakarus pusę
Kviečiame visas nares ii naudotis.
bloko iki bažnyčios).
“Niekam savo balsų ne
jų draugus atsilankyt į va
Tarsimės svarbiais įvyku
karienę.
Korespondenti parduokite *r nepauuokite
siais ir numatytais daly
jų niekam už atlietą jums
kais ; pamatysime dr. kun.
Bridgeport. — Šv. Jurgio bet kokį favoritizmą. Jūsų
A. Deksnio judamuosius pa
parapijos Tretininkams ir balsai yra daug vertingi. Ir
veikslus atvežtus iš Šveica
to neturite užmiršti.”
rijos ir pasišoksime prie ge Maldos' Apaštalavimo dr-jos
nariams primename, kad yFederafiniam teisme kas
ros muzikos.
Maio'nia?” prašomi daly- ra nutarta nusifotografuoti dien po 270 svetimšalių pri
vauti nariai ir busimieji na-l “kmadienį, lapkričio 9 d , pažįstama pilietybė.
riai.
Valdyba
atliksime tuoj po mišImigracinis distrikto vir
parų parapijos salėj. Tai
šininkas Fred J. Scnlotfeldi
bus apie 3:30 vai. popiet.
pareškia, kad apie 10,000
Marųuette Park. — Lap minary, vėliau paskirtas va- Prašom į vakarienę
Visi prašomi susirinkti. Su
kričio 9 d., 10:45 vai. ryto dovaut Šv. Kazimiero Sese
Marųuette Park. — gvJmumis kartu fotografuosis
bus laikomos padėkos šv. rų Kongregacijai ir Šv. Ka Barboros draugija rengia *r
Malonybė pralotas M.
Mišios Gimimo p. Š. bažny zimiero Akademijai užsitar vakarienę su programa sek- k. Krušas.
Valdybos Jūsų Gražus
čioje, o sveikinimai ir “pri navo
didelės
pagarbo madienį, lapkričio 9 d., pa
Apsirėdymas
imtuvės” jubiliatų įvyks 6 eidamas
savo
atsako- rapijos svetainėje, 6 vai. va
Skaudi žinia
vai. vak.,
Šv. Kazimiero mingas pareigas. Kun. Ur kare.
-Mūsų Specialybė
Bridgeport. — Neseniai
Akademijos
kapelanijoj, ba yra ne tik aukštai išmok
Programoj dalyvaus ‘Bal
6752 S. Rockwell st.
slintas, bet ir dideliai kul tramiejaus’ grupė, sodalietės “Drauge” skaitėme apie bol
Juozas ir Petronėlė Urbai tūringas ir visų gerbiamas ir daug kitų artistų. Įžanga ševikų nužudytus ir į Rusi
ją išvežtus mūsų žymius tau
tikrai laimingi sulaukę retų už savo dželtelmoniškumą tiktai 50c.
~
.......
, . tiecius. Jų tarpe buvo Kun.
savo gyvenime sukaktuvių. ir taktą.
Draugija kviečia visus da-1 .
.
..v.
.
iĮ Antanas Krencius,- Vegerių
Urbų šeima plačiai žino
Kitas sūnus, Steponas Ur ,lyvauti
šiame parengime.
o -r
klebonas.
Jis
buvo
išvežtas
ma Chicago lietuviams. Il ba, gražiai prasigyveno su Vakarienė bus ir programai
SAVI AUSI AB PASIRINKIMAM
į Rusiją ar nužudytas. Pa
8UKMELIŲ
gus metus gyveno ir turėjo maniai vesdamas gėlių kra graži.
.
Komisija
B UIS KELTŲ
nušriiiį
sirodė,
kad
žinoma
veikėja
biznį
(valgomų
daiktų uuvė, “Urba Flower Shop,”
KOJINIŲ
Agnietė Gilienė yra jo teta.
POCKET’BOOKŲ
krautuvę),
Bridgeporte, prie Archer avė.
KORSETŲ
Ji
rėmė
jį
jam
mokslus
ei

KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ
prie 33-čios gatvės. Vėliau
Lapkričio 9 d. yra dide Visi į Antaninės balių
V. VILEIŠIENE, SAV.
nusikėlė prie Lituanica avė. liai reikšminga diena Urbų
Dievo Apvaizdos parapi nant, ypač kai jau buvo
Dabar gyvena Marųuette šeimai, jų.vaikams ir anū ja. — Draugystė Šv. Anta Telšių seminarijoj. Todėl ta
GLAMOUR
žinia
jai
buvo
skaudi
ir
už

Parke.
kams.
Prie visų šeimos, no iš Padvos rengia metinį
FROCK SHOP
prašė už jį šv. Mišias, ku
Visą amžių jubiliatai dar draugų ir prieteliu sveikini balių lapkričio 9 d., para5922 VV. Roosevelt Rd.
rios įvyks antradienį, lapkr.1
bavos lietuvių tarpe.
Ra mų, visu nuoširdumų siun pijos salėje. Pradžia 5 vai.
TeL AUSTIN 1175
11 d. 6 vai. ryto Šv. Jurgic
mūs, pamaldūs žmonės — iš ėiame ir savo sveikinimus; vakare- Kviečia atsilankyti
visus He-iParaP* bažnyčioj. Misios bus
augino didelę šeimą: du sū ir linkėjimus Dievo palaimos ; ne tik nariusUr. tuvius, ypač jaunimą. Bus šviesios.
nų ir keturias dukteris.
Juozui ir Petronėlei
AR LAIKAS NAMUS
Vienas jo sūnų kun. prof. bams, iš senojo bridgeporto, gera muzika.
PATAISYTI?
FINANCE AND LOANS
Valdyba ir komisija
B. Urba, profesoriavęs per nuo skaitlingų draugų, paFinansai ir Paskolos
Kreipkitės prie
11 metų Quigley Prep. Se- žįstamų ir kaimynų

Juozo ir Petronėlės Urbu auksinis jungtuvių
jubiliejus

Ateitininku draugovės
pobūvis

Žymūs Town of Lake gyventojai mini 40 metu
vedybinio gyvenimo sukaktį

Susirinkimai

je, visuomet mielu noru de-

gų metų, kad Dievas leistų

Charles Yushas

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-mų MORGIČIŲ
Mėnesiniais atmokėjimals

Lietuvis Kontraktorius
Ir Karpenterys

CLASSIFIED
NAMAI — FARMOS
“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

Draugft.

Kas ką turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, nauja
namą pastatyti, senų pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Suromskls Company.
Taipgi turime didelį pasirinkimų senešinų namų, ant lengvų išmokėjimų
13 cottagiai nuo $2,500 ir aukšč.
18 bungalų nuo $4.700 ir aukšč.
12 2-fletų nuo $6,500 ir aukšč.
9
3-fletų nuo $9,500 Ir aukšč.
16 4-fletų nuo $13.500 ir aukšč.
3 8-fletų nuo $16.500 ir aukšč.
7 10-fletų nuo $22.500 ir 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; —

REIKALINGI DARBININKAI
HELP VVANTED — VYRAI
REIKALINGAS
BIZNYJE
PART
NERIS. kuris prisidėtų prie darbo
ir investuotų $2,000 gerai išdirbtam
biznyje. Rašykite laišku sekančiu adresu:
ŠI ITE 537, 127 N. DEARBORN ST.
arba pašaukite telefonu —
RANdolph 9488.

CHARLES P. SUROMSKIS & COų
HELP

—

VVANTED

MOTERYS

6921

VVestem

Avenue,

PAIEŠKOMI AGENTU
Reikalinga — gerų. teisinvų vyrų,
agentavime,
laikračių
pardavinųjime jvairiose kolonijose, šaukite —
CANai 8010 numatyti pasikalbėjimo
laikų.

HELP VVANTED
AD — DEPT
127 No. Dearborn St.
Tel. Randolph 9488—9489

REIKALINGA MOTERIS
Vidur amžiaus lietuvė moteris prie
gaminimo paprastų valgių. Nereikia
skalbti. Savo kambaris Ir užlaiky
mas duodama. Reikia būti naktimis.
Kas trečiadienį ir kaa sekmadienį
savo laikas. Geras užmokestis. Atsi
šaukite telefonu: BEVerly 0021 ar J
namus 4115 AVEST 111TH STREET,
CHICAGO.

VVOLK STUDI
1945 VVest 35* Street

M,,ST
MODERN

So.

Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. liti

STIPRIOS MOTERYS
Reikalingos prie indų plovimo dar
bų. Nuolatini darbai, seniai įsteig
toje įstaigoje. Kreipkitės po adresu:
.
359 NO. CLARK STREET

TAVERNAS IŠRENDUOJAMAS
AR PARDUODAMAS

aTJCZ

COMPIBTE

Tavernas, su 4 kambariais gyveni
mui
užpakalyje, išrenduojamas ar
(kuriam
norinčiam)
parduodamas.
Namas randasi geroj vietoj — kam
pas 2 3rd Place ir Oakley Avenue.
Kreipkitės po adresu:
2257 WEST 23RD PLACE
(ant 3-čio aukšto)

ADVANCED PHOTOGRAPHY

LOWEST POSSIBl.E PRK ES

PHONE LAFAYETTE 2813

Pelian

^SčratcMfte;, ItchFast
^.A

Marųuette Park. — Iš
Forąuick relic tom itehing of eezema, pii įpies.
athlete'a foo’, aeabies, rnshes and other ?xpriežasties lietuvių katalikų
temally caused skin iroub:~->. ūse world-t.mous,
cooling. antiseptic. liąuid U. D D Prescriptlon.
draugijų konferencijos Lie
Greaseless, stainless. Soothes irritation and
ąuiekly etops intense itehing. 35c trial bottle
tuvių R. K. Susivienymo A- Mutual Federal
proves it, oryour money baik. Ask your
druggist today for D. D. D. PRtsCRIFVION.
merikoj 163 kuopos mėnesi
Savings
nis susirinkimas rytoj bus
Darbas yra gražiausia vy
Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, UI
ne 2-rą vai., kaip paprastai,
ro
ypatybė. Tihamer Toth.
and LOAN ASSOCIATION valdžios darbų — dabar užsiimi
bet tuoj po paskutiniųjų Mi
visokiais namų darbais
OF CHICAGO
šių, būtent 12:30 vai. dieną
Turi 43 metų patyrimo
2202 W. Cermak Rd.
2223 West 23rd Place
ŠvČ. Panelės Gimimo parap.
Tel. Canal 5014
salėj.
Valdyba EEN. J KAZANAUSKAS. See.

das, sulyg išgalės, visame
parapijos
veikime.
Yra
nuolatiniai
“Draugo”
ir
“Laivo” skaitytojai, rėmė
jai vienuolyno ir net tolimoj
Japonijoj gelbsti misijoms.
Rašančiai šiuos žodžius
Tamošius yra kilęs iš tenka jubiliatai pažinti nuo
Lietuvos, Kražių parapijos, pat jaunystės dienų; paty
Ona iš Kaltinėnų parap. riau daug motiniškos glo
Brighton Park. — Drau
bos
ir
naudingų
patarimų;
Jauni atvykę į Ameriką su
gystė Gvard Pirma Div. Šv.
patėmijau,
kad
tai
nusiže

kūrė šeimynišką gyveni
Kazimiero Karai, laikys su
minę,
garbės
neieškanti
mą.
Per tą laiką
teko
sirinkimą sekmadienį, lapi
žmonės.
Keturios
dorybės
daug
ir ,
---- „ vargti,
„ , džiaugtis
----- „
.
kričio 9 d., parapijos moskausmų pakelti. Tad. mi- P”°“a Kaiva.c.ų gyven.mą:
kambaryje, 2 vai. po
1
Tikėk,
Mylėk,
Melskis
-ir
nint šias retas sukaktuves,
pietų. Visi nariai kviečiami
jubiliatams prieš akis stoja Dirbk.
laiku atsilankyti, nes yra
Negaliu praleisti nepami-,
labai daug neišdildomų atsi
svarbių reikalų svarstymui.
nėjus jubiliatų vaikų, kurie
minimų.
Taipgi prašomi atsilankyti
gerbia savo senus tėvelius, I
Kalvaičiai išauklėjo du jiems pagalbos ranką ištie norintieji įsirašyti į dr-ją.
Valdyba
sūnus: Petrą ir Viktorą, ir sia ir senatvės sulaukusių
vieną dukrelę plačiai žino nesigaili, kaip kad daugelis
mą
visuomenės
veikėją, mūsų vaikų senus tėvus atMarųuette Park.
šv.
ypatingai Tovvn of Lake ko- stumia nuo savęs ir leidžia■Vardo drau8’,8t8
Pr‘e
loųijoje, Benediktą Cicenie- jiems skurde gyvenimo die-Mv'
sekmad., lapcričio
9
d.,
8
vai.
ryto. Visi
nę. Kiti du vaikučiai jau nas baigti.
Čia pavyzdys
natvėje mirė.
Kalvaičių vaikai Gimim° Panelės Sv' ParaPi
visiems.
džiaugiasi
turėdami gyvus N08 vyrai. kviečiami įsiraiy
Kalvaičiai, būdami pavyz
dingi tėveliai, rūpinasi vai tėvelius, kartu su jais džiau ti šion kilnion draugijon.
John Skelly, sekr.
kų likimu; nuo jaunystės giasi, juos užlaiko. Kada
skiepijo jiems į širdį tikė tėvelis negili duonos sau už
Cicero. — Dr-stė Sv. Mo
jimą, leido į katalikišką sidirbti, daug prisideda žen
mokyklą, patys rėmė bėga tas ir marčios. Visi ma- tinos Dievo Sopulingos renmuosius parap. reikalus, loniai dalinasi gyvenime j Sia metin« vakarienę lapvieni iš pirmųjų pionierių džiaugsmais, ir vargais.
šv. Kryžiaus parap. ir iki šie
Sveikinu T. O. Kalvai sulaukti ir 50 metų — auk
laiko, nors ir ne jaunystė čius ir linkiu sveikatos, il sinio jubiliejaus!

Tovvn of Lake. *— Lapkr.
9 d. Tamošius ir Ona Kal
vaičiai minės 40 metų ženybinio gyvenimo sukaktį,
rytą 10:30 vai.
Šv. Kry
žiaus bažnyčioje,
bus šv.
Mišios jubiliatų intencija.

PASKOLOS

vigą
Gricaitė,
sopranas;
Juozas Romanas, tenoras;
BUDRIKO RADIO
Antanas Chapas, baritonas,
VALANDA
ir kiti.
Sekmadienio vakare nuo Į Jos.
F.
Buarik
Ine.,
5:30 iki 6:30 vai. Chicagos krautuvės: 3241 S. Halsted
laiku iš 1000 kil. radio sto-' st. ir 3407 S. Halsted st., dities WCFL. Juozo Budriko džiulė
lietuvių
prekybos
pastangomis bus duodama įstaiga, leidžia šiuos proidomi radio programa,
gramus.
išgirsite įdomią Ameri
Kada tik jums reikalinga
kos lietuvių gyvenimo dra- pirkti ką nors dėl namų: ar
mą “Sakalų šeimyną,” Sa- tai rakandų, ar radio, rekalų dueto dainų,
keletą frigerator, ar skalbiamą
puikių 15 instrumentų sim- mašiną, ar tai auksinių dafoninio orkestro kūrinių, lykų, aplankykite ši«i įstaiDainuos solistai: panelė Jad gą ir tuo prisidėsite prie
t a laikymo šių piogramų.
Pranešėjas.
asmenų laukia pripažinti pi
liečiais, o apie 16,000 kitų ' SKAITYKITE “DRAUGĄ”
dar pruošiama kvotimams. PLATINKITE “DRAUGĄ”

Radio

’-or M#n»-

PARSIDUODA BIZNIO VIETA
I FOOD SHOP — DEL1CATE8SEN
— BAKERY GOODS

Geroje vietoje, prie veiklaus kam
po. Tas pats savininkas per daugeIj metų. Moderniški įrengimai, di
delis
prekių Štokas,
refrigeracija,
renda tiktai $35.00. šiluma ir gy
venimui kambariai.
Viskas parsi
duoda už $.850.00, mažiau pusės tik
ros vertės. Atsišaukite šiandien nuo
10 vai. ryto Iki 5 vai. vak. ir sek
madienį, po adresu;

2834 NO. LARAMIE AVĖ.

TURTAS VIRS >1,100,000.

There is no eztra diarge for Vitamin A in
Smith Brothers Cough Drops. These delicious
drops štili cost only 54. (Black or Menthol)

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

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

TRAOC

Vitamin A (Carotene) raises the resistance of
mucous membranes of nose and throat to
cold infections, when lack of resistA
ance is due to Vitamin A de&ciency.
įtf

PASKOLOS

DINING ROOM 8E5T8 — PARIX)R 8ET8 — BEDROOM 8ET8
— RŪGS — RADIOS — RETHIGERATORS — W A8HER8 —
MANGKLS — STOVĖS.

MARK

— namams statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis Ifimokėjimo Planas.

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

AB KUfcMlb Advevtftnd I9MM.

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!! 1

Al£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBUC 6051

TAI
IPYI^ITC
I MUl
I IXI I C masų
tingai

PINIGŲ,

DAUG

IR

DARBO

SVEIKATA-

ĮSIGYT

STOKERĮ

VlsUkal

Nennakiiaodilant Nei

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.

Automatlškaa

Tel. CALamet 1118

STOKER SALES
6921 So. VVestern Avė.
• BOILERIUS

Patarnavimo,

Keistute Savlnga and Loaa Associatlon yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

ŠLEGAITIS
« ĮVEDU ŠILUMĄ

Mokame

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

GERIAUSIA IR STIPRIAUSIA MŲ DIENŲ ‘JAVRL.ių
LINK-BELT,

indeliai rūpes
JQjsų
ir 1ligi $5,000 ap

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

45 Metai Sėkmingo
Vieno Klljeatol
SUTAUPYSI

globojami

REPnblic 3713
4

3236 So. Halsted St

Chicago, IlL

Jos. M. Mozeris, Sec'y.

IR SUTAISAU SENUS

^11

DRAUGAS

8

ATSIŠAUKIMAS Į CHICAGO LIETUVIU
KATALIKIŠKA VISUOMENE

feštadieuis, lapkr. 8 d., 1941

I AMERICAN LEGION DARIAUS GIRĖNO POSTAS 271 IR NARIAI PERKA SUVIE
NYTŲ VALSTYBIŲ APSIGYNIMO BONĄ UŽ $5,000.00.

plėšriojo
Vokietijos aro
skriaudžiami — materialiai
ALRK Federacijos Chica
ir moraliai. SkausmMgas j
go apskrities šaukiama me
balsas brolių - sesių pasietinė konferencija įvyks lap
Į kia mūsų ausis — šaukias
kričio 9 d., 2 vai. p. p. Auš pagalbos. Ar gi mes liksiros Vartų parapijos salėje,
; me kurčiais? Ne! Su pasi
2327 W. 23rd PI.
aukojimu ir intensyviu dar
Kreipias į vadus ir veikė bu šluostysime vargo iš
jus Chicago organizacijų, spaustas ašaras ir skaidrin
draugijų prisiųsti, kiek ga sime rytojų.
lima, daugiau atstovų į šią
Konferencijoj bus dvi pas
konferenciją iš šių organi kaitos: prof. K. Pakšto ir
zacijų: T.T. Bendradarbių, J. Katiliaus iš Wilkes Barre,
Šv. Kazimiero Vienuolyno Pa. Paskaitas seks diskusi
Rėmėjų, Labdarių Sąjungos, jos ir svarstymas mūsų pa
Moterų Są-gos, Studentų ir čių reikalų.
Profesionalų, Lietuvai Gel
Lietuviai! Šie ir kiti dar-i
bėti Fondo, Šv. Vardo, So- bai bus pavaryti pirmyn,
dalicijos. Varg. Są-gos, Pa-,
dirbant vienyb5je Gra
rapijinių chorų, At-kų Drau žiai lietuvių patarlė sako: Į
govės ir kt. Laukiama gau vienas vyras — nešneka, j
saus jaunimo atstovų iš Vy vienas vyras — netaiką,1
čių organizacijos, kurie pa kaip du, trys, visad daugiau
rodytų susidomėjimą lietu padarys. Taip ir čia. Juo
viškame veikime.
daugiau šion konferencijon
Gerbiamieji:

mu

Čia matome keletą posto vadų; iš dešinės į kairę: Dariaus-Girėno namo manageris,
John W. Kaledinskas, finance officer (kasierius) Wm. J. Kareiva duoda $5,000.00 čekį,
Mutual Federal Savings and Loan Ass’n. sekretoriui Ben. Kazanauskui.
Teisėjas,
John T. Zūris, Americanism pirmininkas, A. H. Kasper, posto kamanderis, priima $5,000.00 boną ir Joseph K. Misevich, posto narys ir Mutual Federal Savings and Loan
Ass’n. direktorius. Darius-Girėnas postas rengia paliaubų dienos (Armistice Day) pa
minėjimą rytoj, lapkr. 9, savo svetainėje, 4416 S. Western Avė., su tam pritaikinta
programa ir puikia Art. Barows muzika. Tos dienos įvairumai prasidės 4 vai. po piet
ir tęsis iki vėlumos. Atsilankusiems patenkinimas užtikrintas.

Jaunime, dabar laikas atstovų, veikėjų atvyks, tuo
pradėti dirbti ir rengtis bū daugiau ir reikšmingesnių
simais žymiais veikėjais lie rezoliucijų bus išneštų ir
tuviškoje visuomenėje. Jau sparčiau išvystytos.
nime, reprezentuokite save
Nevėžio Banga
senimui, kaipo aktyvūs, ga
būs, patvarūs ir pilni ėnergijos vykdyti visą veikimą
senesniųjų nustatytais prin
cipais. Dabar esate kviečia
CHICAGOJ PRADEDAMAS 31-ASIS
mi ir laukiami į darbą. Jei Užpraeitą naktį po lie
gu dabar nedalyvausite — taus ir nepakenčiamos dar
OPEROS SEZONAS -------- ----neieškokite vėliau pretenzi ganos pagaliau pasirodė pir
Sir Philip Gibbs, žymus
Chicago Opera Company; rėš Ulrica rolę ir Chijų prie senimo, kad neno masis šį rudenį sniegas Chiautorius ir korespondentas, šiandie, lapkričio 8 d., vaka- i cagos operoje jai bus derinti jūsų įsileisti į bendrą cagoj.
Palmer House lapkričio 16 Į re priešsezoniniu “Masked biutas — pirmas viešasis
veikimą.
Kelinta diena saulė ne
i d., popiet, turės paskaitą te Ball” vaidinimu pradeda pasirodymas.
Šioje konferencijoje be ei šviečia Chicagai.
ma
“Britanijos
Dvasia' operos sezoną.
' Masked Bali“ dalyvaus
lės naminių reikalų draugi
Šis Chicagos operos se-1 šios operos žvaigždės: Ly(The Spirit of Britain).
jų, spaudos, bus svarstomi
Opera- dimasis tenoras G. MartiĮvyks Grand Bali Room, zonas bus 31-asis.
aktualūs Lietuvos reikalai,
pradžia 3:30 P. M. Publikai tinis direktorius yrą For- nelli su Elizabeth Rethberg
kurie turėtų būti svarbiau
tune Galio, o artistinis di- — Metropolitan soprano,
įžanga $1.00 plūs taksai.
si šiandieną Amerikos lie
rektorius — Giovanni Mar- John Charles Thomas, bari
tuviui. Juk Tėvynės broliaiChicagoj pasirodžius pirPaskaitą rengia The Chrtonas, su Anna Kaskas; be
sesės išblaškyti po žiaurią- mąjam sniegui šį sezoną va les Carroll Forum of Chica- tinelli.
“Masked Bali” dalyvauja to dar bus Josephine Antoiją Rusiją, kame kenčia ba-'kar rytą mieste ir apylin- Į go, Ine.
dą, skurdą. Maža saujale kėse vienas asmuo žuvo ir _________________________ ir mūsų žymioji Metropoli • i ne, Virgilio Lazzari ir Ro
(New York> bert Silva. Muzikos direk
liko Lietuvoje, bet ir tie' 24 sužeista.
PLATINKITE “DRAUGĄ” tan Operos
artistė Anna Kaskas. Ji tu- torius Emile Cooper.

Pirmasis sniegas
Chicagoj

Kalbės tema
"Britanijos Dvasia"

1 asmuo žuvo,
24 sužeista

Kas tai

čioj, Cicero, bus suristos
rankos, sumainyti žiedai.
Vakare parapijos salėj jau
nosios tėvai iškels vestuvių
puotą. A. ir O. Kasmauskai
labai džiaugiasi, kad vestu
vėse ir jų sūnus Antanas
galės dalyvauti. Jis ką tik
parvyko iš Dėdės Šamo ka
X Ryt, lapkr. 9 d. Aušros riuomenės porai savaičių.
Vartų parapijos salėn 2 va
X P. Baltušką, Šv, Juo
landą popiet renkasi visų
zapo parapijos duosnų dar
Chicago ir apylinkės lietu
buotoją, kuris labai daug
vių katalikų draugijų, klu
prisidėjo prie išdekoravimo
bų, organizacijų skyrių at
bažnyčios, šiomis dienomis
stovai, visi mūsų visuome
sutiko nelaimę — susižeidė.
nės veikėjai, vadai ir visi,
Daktarui suteikus pirmąją
kuriems rūpi aktualieji šių
pagalbą palengva sveiksta.
dienų klausimai.
Linkim greit pasveikti. P.
X P. Katilius, LRKSA ge Baltuška
gyvena adresu
neralinis organizatorius, a- 7622 Dante Avė.
teinantį sekmadienį kalbės
X
Joaną
Šaudvitienę,
Vakarinių Valstybių lietu
Town of Lake kolonijos vei
vių katalikų konferencijoj
kėją einant namo iš bažny
Aušros Vartų parapijos sa
čios automobilius sunkiai
lėj. P. Katilius yra jauno
sužeidė. Guli Šv. Kryžiaus
sios kartos veikėjas. Jauni
ligoninėje. Draugės ir pažįs
mui bus įdomu pasiklausyti
tami prašomi ligonę aplan
vilkesbariečio jaunuolio kal
kyti.
bos.
X Jonas Brazauskas pra
X Crane kompanijos dirb
tuvėje norima darbininkus neša, kad L. V. 36 kp. jaunamečių “bunco” ir vakaras
suorganizuoti į CIO uniją.
Plekatai dalinami lietuvių, bus ne lapkričio 12 d., kaip
buvo klaidingai pranešta,
lenkų, anglų ir kitomis kal
bet lapkričio 9 d., sekma
bomis. Juose raginama dar
dienį, 6 vai. vak. parapijos
bininkai rašytis į CIO.
salėj.
X Mondeikai (A. MondeiX Crane kompanijos dirb
ka yra vargonininkas Šv.
tuvėje prieš pora dienų įvy
Antano parap. Cicero) tik
ko šiurpi nelaimė: nuo kopė
rai gali pasididžiuoti savo
čių iš palėpės nukrito dar
vyresniąją dukrele Maryte,
bininkas. Pataikė į smėlio
Šv. Kazimiero akademijos
maišytoją ir baisiai sužalo
studente. Ne tik mokslas
tas. Pusgyvis nugabentas į
jai sekasi, bet ir muzika.
ligoninę. Maža vilties pa
Puikiai skambina piano. Da
sveikti.
bar pradėjo studijuoti var
gonus. Neretai jau pavaduo
SKAITYKITE '‘DRAUGĄ*
ja savo tėvą neblogai val
dydama didelius Šv. Anta
PLATINKITE “DRAUGĄ’
no bažnyčios vargonus.

pridėta!
Kareivis dtiauglasi “kuo tai

nauju”... bile armijos sto
vykloje—taip pat cigarete.
Taip, ir kas tai naujotapo

pridėta prie Old Gold

j' 1 7 cigaretų.

X Moterų Sąjungos 21 kp.
choras, Town of Lake, sekWHOLESALE
mądįenį> lapkričio 9 d., ren
LIQUOR
gia “bunco” pramogą J. ir
ĮSTAIGA
J. Čepulių name, 5526 So.
Wolcott Avė. Žaidimas pra
sidės 2 vai. popiet. Choras
IŠvežloJame
pasirūpino gauti daug gerų
po
OhlcjųCO
dovanų laimėtojams. Po lo
Chicagoj veikia penkios
Du Milvvaukee avė. gatvė šimo bus pasilinksminimas.
labdaros organizacijos — kariai susidaužė Washing- Choras žada padainuoti nau
REMKITE
SENĄ
Salvation Army; Volunteers ton gt. tunely išvažiuojant į jų dainų. Visi kviečiami atLIETUVIU
W. KANTER. 8st.
DRAU°A
of America, Christian In Franklin gatvę. Gatvėka- į silankyti
MUTUAL LIQUOR CO.
dustries League, Catlioiic riai buvo kupini žmonių. • x Annai Kasmauskas su
4707 S. Halsted St
Salvage Bureaų ir Goodwill Į Keliolika asmenų sužeista. 3 , Edward Rudinski lapkr. 8
T«. BOCIJCVARD 0014
Industries,
n esiskundžia, moterys ir 4 vyrai
d. popiet Šv. Antano bažnykad jos jau negauna progos
rūpintis Chicagos vargšais ir
išlaikyti savo turimas in-(
stitucijas. šį karią ChiccLIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS KLIŪBO
goj pradėjo veikti net 58
paskiros organizacijos, ku
Trisdešimtas (30) Metinis Sukakties
rios darbuojasi tik užsienių
žmonių Šelpimu.
Šiandie
Chicagoj tos organizacijos
renka drabužius, apavus ir
kitokius daiktu ir siunčia į
Angliją, Europą, arba Kini
ją nepaisant to, kad pačiam
Chicago
mieste daugybė
vargšų reika’irgi drabužių
S O*K O L
H A L L
ir apavų.

Viskas užsieniams
Chicagai nieko

Gatvėkariai tunely
susidaužė

Tesiras ir Koncertas

Sekmadienį, Lapkričio-Nov. 9 d., 1941,4-to v. popiet

♦TAI LATAKIAI
(Ištariama La-ta-ky*-a), parinktinis, labai
/ kvapus Rytų Vidurže
mio tabakas, dabar
pridėtas prie Naujųjų
Old Golds. Kaip virė
jo prieskonis maiste,
jis sutveria visai nau
ją, puikesnį cigareto
skonį.

Tas pat palįntamaa pakelia,
bft NAUJI Old Goldai
F. Lorillard Kompanija
—įkurta 1760 m.

2345 S. Kedzie Avė...................... ... Chicago, Illinois

Šelpiamųjų skaičius
mažėja
Chicago šelp; mo (relief)
komisionierius Leo M. Lyons praneša, kad spalio mė
nesį Chicagoj tik 123,483
asmenims buvo teikiamas
šelpimas.

L. K. M. Choras suvaidins vieno akto komediją, “MOTERŲ MEDŽIO
TOJAS”, ir sudainuos keletą dainų, vadovybėj J. Kenstavičiaus. Lietuvos
Keistučio Pašalpos Kiiūbo Choras, po vadovystės P. Sarpaliaus, taipgi at
liks dalį dainų programos.
Šokiams gros 2 orkestros..................................... Įžanga, 50c; taksai, 5c; viso, 55c.

Nuoširdžiai kviečia visus —

KOMISIJA.

