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ATSTOVŲ ROMAI PRIĖMĖ
ROOSEVELTO SIŪLOMA PAKEITIMĄ

Nesirengia siųsti
AEF. - Marshall

Komunistai savo despera
cijos įkarštyje šiandie skel
biasi didžiausiais šio krašto
patrijotais ir visus, kurie
nesutinka su jų nusistatymų
Apginkluoti Amerikos prekybiniai laivai
būtinai iškolios pronaciais. WASHINGTONAS, lapkriTie patys komunistai pri- čio 13 d. - Generalinio štagalės plaukti į visus uostus pasaulyj
mygtinai ragina remti bol-, k° viršininkas gen. George
ševistinę Rusiją, pasisako C. Marshall šiandie išleido
WASHINGTONAS, lapkri
Paskutinėmis minutėmis
j* už šio krašto apsaugą, šau formalų pareiškimą, kuria
me
pabrėžiama,
kad
“
nėra
čio
13
d.
Pasekdami
Prezi

Prezidentas
Rooseveltas
kia “masinius” mitingus ir
dento Roosevelto prašymą kreipės į atstovų rūmus,
sako audringiausias kalbas. jokio pagrindo prileidimams
„
atstovų rūmai šiandie nubal kad jie palaikytų jo užsie
| Deja, tuo visa jų “patrijo-1 ekspedicijai Afrikon ar kisavo
pakeisti neutralitete nio politiką, nes jos atme
| tingumas” ir baigiasi. Apie itosna yietosna už šios pusįstatymą,
kad tuo būtų leis timas tesuteiktų “džiaugs
kokį materialį prisidėji- j rutulio .
ta Amerikos laivams plauk mo ašies valstybėms”.
mą prie krašto apsaugos' Pasak gen. Marshall šis
ti į karo zonas.
mes dar negirdėjom.
pareiškimas paskelbtas, nes
Sekretoriaus prašymas
Tuo tarpu Amerikos lie spaudoje pasirodę žinios, jog
tuvių katalikiškoji visuome- karo departamentas vedąs
/ Panašų prašymą ir reika
("Draugas” Acme telephoto)
nė, kurią komunistai vadina . kampaniją už trijų metų tar
Geležinkeliečių penkių brolijų (unijų) vadai, kurie nusprendė sukelti savo unijų na
lavimą pasiuntė ir valsty
Milžiniški
nacių
fašistine, iki šiol yra supir- nybą užjūryj.
bės
sekretorius
Cordell
rių streiką gruodžio 7 d. ant visų geležinkelių. Šios penkios .unijos yra: inžinierių, kukusi jau apie $100,000 Jung
Hull, kuriame jis pasisakė
rentojų, konduktorių, varžtininkų ir bėgių sukiotojų.
tinių Valstybių apsaugos bo Jau Afrikoj
prieš “pasaulinio masto” na
nų. Vien tik Amerikos lie
cizmą.
“Kai kurie šių straipsnių
tuvių katalikų susivieniji patiekiama,
Litvinovo
likimo
kad sunarytų
Šie abu pareiškimai atsto
mas paskutiniuoju laiku nu opiniją, jog mes
užsiamame f
LONDONAS, lapkričio 13 vų rūmams perduoti laiš
dar nežinomas
pirko $50,000 vertės apsau paruošimu ekspedicir.ės ka
d.
— Autoritetingi anglų kais posėdžio pirmininkui
gos bonų.
riuomenės.
Ir
vienas
tų
lai

sluogsniai šiandie pareiškė, Rayburn, kai rūmų atstovai
Jei tai pronaciška — at kraščių, kaip aš supratau,
BERLYNAS,
lapkričio
13:
šturmuoja
pirmąsias
Kerė
LONDONAS,
lapkričio
13
j jog Rusijos fronte padaryta rengėsi balsuoti neutralite
leiskite mums “broliai” ko mus jau perkėlė Afrikon,” d. — Nacių sluogsniai šian- j uosto fortifikacijas.
Tuo
d.
—
Londone
šiandie
jau

1 milžiniški nuostoliai šešioli to įstatymo pakeitimo klau
munistai. Tačiau mes esam pažymi pareiškimas.
die
pareiškia,
jog
vokiečių
i
tarpu
vokiečių
bombanešiai
čiamas
didesnis
susirūpini

kai vokiečių motorizuotų di simu.
ir toliau pasirengę tokią po
(Vakar karo departamen kariuomenė jau “beldžiasi į j pasileido per siaurą Kerčo mas dėl Amerikos ambasa vizijų ir septynioms dešim
litiką palaikyti.
to oficialieji žmonės pareiš Kaukazo vartus”, kai pra- sąsiaurį bombarduoti Kau- doriaus Rusijai Laurence A. tims pėstininkų divizijų.
Prezidento pareiškimas
•
kė,
jog
kai
kurie
naujokai
nešta,
jog
nacių
kariuomene
kazo.
Steinhardt
ir
naujojo
Rusi

Šie sluogsniai pareiškė,
KODĖL?
Savo laiške Prezidentas
ir nacionalės sargybos na
jos
ambasadoriaus
Amerika.
jog
esą manoma, kad rusų Rooseveltas pažymėjo, jog:
Lietuviškieji komunistai riai apklausinėjami ar jie
Nors vokiečiai skelbia su
visados griežtai užsigina ne nenorėtų pasilikti kariuome
pą Kerčą iš dviejų pusių, bet Maxim Litvinovo likimo. Jie fronte vokiečiai yra sutrau “Savo kalboje lapkričio 9
tarnaują Maskvai. Jie nori nėję tttms metams ir reika
savo pranešimuose nepažy iš Kuibiševo išvykę orlaiviu kę devynioliką motorizuotų dieną aš rekomendavau ap
nuoduoti, jog jų santykiai su lui esant vykti už jūrų).
mi kiek toli nuo paties mie prieš dvi dienas ir iki šiol divizijų ir apie J.60 pėstinin ginkluoti laivus ir panaikin
nieko nežinoma apie juos. kų divizijų.
Maskva ir visa propaganda
sto jie yra.
ti draudimą siųsti Amerikos
Informuotieji
sluogsniai
už bolševistinius valdovus
laivus
į kovojančių valsty
pareiškia nieko nežiną ar Astuonios atšaukta
Bombarduoja Kaukazą
yra pripuolamas dalykas :
bių
uostus.
Abu aš laikiau
šiuo metu pradėta ieškoti
Štabo viršininkas paaiški
pasibaigs karas ir jie tik
Tie patys sluogsniai pa labai svarbiais — pirmąjį aš
Anoj pusėj sąsiaurio Ana- pasivėlavusio orlaivio ar ne.
amerikiečiai liks. Deja, jų no, jog departamentas no
neatidėliotino jog rugsėjo mėnesio pavadinau
rįs padidinti trijų metų ka CHICAGO, III., lapkričio pa miestas, Kaukazo pajū Tačiau žinoma, kad orlaivis brėžė,
darbai priešingai kalba.
svarbos
tuo
laiku.
Tai nesu
pradžioje iš rusų fronto at
ryj smarkiai apmėtytas bom
Štai, pavyzdžiui, komunis ro tarnybos savanorių skai 13 d. — Streikų banga gra bomis, kai tuo pačiu laiku su ambasadoriais turėjo Te šaukta astuonios vokiečių mažino antrojo svarbos. Fra
tų revoliucijos sukaktį 1 ‘lie čių tam, kad jie galėtų pa so paliesti visą Amerikos kiti bombanešiai bombarda heranan atvykti jau seno divizijos ir jos fronte tepa- bėgo vienas mėnuo ir antrą
kai. Oficialieji žmonės ta
tuviškieji” komunistai pla laikyti svarbesniąsias vie susisiekimą ir geležinkelio vo Kerčą ir Sevastopolį.
čiau pareiškia, jog esą la sirodžiusios tik paskutinio jį aš laikau taip pat svarbų
čiausiai paminėjo. Na, šaky tas tolimesnėse Amerikos transportaciją ir mikštosios
kaip ir pirmąjį.
dienomis.
Juodojoje jūroje, pasak bai galima, kad dėl susida siomis
sim, jiems revoliucijos arti nuosavybėse, naujai įsigyto rengiasi streikuoti apie 1,Iš Maskvos šiandie prane
komunikato, apmėtyta bom riusių oro sąlygų, jie gale šama,
mas reikalas. Kitaip tariant, se bazėse Atlante ir pava 600,000 darbininkų.
jog Kryme vokiečiai Nuolatinis skandinimas
tai savas reikalas. Tačiau duoti Amerikos jūrininkus Jei šie streikai būtų praves bomis trys rusų kruzeriai, ję būti priversti kur nors sukaupę paskutiniąsias pa
“Sąryšyj su panaikinimu
vienas destrojeris ir penki pakelyj sustoti.
pasaulyj juk ne viena revo ir anglus Islandijoje.
jėgas
ir
veržiasi
Sevastopoti, visam krašte bet koks su dideli prekybiniai laivai.
Neutraliteto Akto 2-ąja ir
Taip pat pranešama, jog
liucija įvyko. Kodėl, pavyz
“Beto karo departamentas sisiekimas beveik visai nulin, bet rusai juos sulaikę. 3-ąja sekcijų aš noriu atkrei
kartu
su
ambasadoriais
vy

džiui, tie didieji pasaulio re įsitikinęs, kad nors viena truktų ir tai žinoma skauMaskvos radio paskelbė,
Maskvod fronte esą beveik
voliucionieriai pamiršta pla divizija iš 34 turėtų būti džiai paliestų karo reikme- ramu ir iš pranešimų atro- kęs ir anglų informacijos jog prie Kalininio vyksta be pti jūsų dėmesį į tris ele
mentus.
biuro Egipte vedėjas Sir
čiai paminėti Prancūzijos re sudaryta vien iš savano- Uų gamybą.
do, jog vokiečių kareiviai Walter Monckton, Jie Te- sustojimo jau keturios die
voliucijos sukaktį, kadėl jie rių”, pareiškė gen. Marshall.
“Pirmasis rišasi su nuo
heranan turėję atvykti per nos. Į šias vietas vokiečiai latiniu Amerikos laivų skan
Jau vakar buvo paskelbta, ruošiasi žiemos karui.
pamiršta Reimaro respubli
koncentruoja naujas pajė
eitą antradienį.
kad 350,000 geležinkeliečių
kos sukaktį ir t.t., ir t. t.
dinimu įvairiose vandenyno
gas.
nutarė streiką pradėti gruo
dalyse.
džio 7 dieną.
Gali uždraust
VILKAI AVIES KAILYJE
Leis naudotis
Reikalauja pašalinti “Antrasis rišasi su didės
Tuo
tarpu
vienuolikoje
Jeigu mes “lietuviškųjų”
niu veikimo praplėtimu ne
valstybių streikuoja 250,000 darbininkams
komunistų geriau nepažintu
Singapuru
antirusus ministrus nutraukiant susisiekimo su
sunkvežimių vairuotojų.
mėm, šiandie tikriausiai ga
WASHINGTONAS, lapkri LONDONAS, lapkričio 13 kovojančių valstybių uostais
streikuot
lėtumėm įtikėti, jog tat de
bet kurioj pasaulio dalyj.
Ir pagaliau keturiasde
čio 13 d. — šiandie Victor d. — House of Commons po Tuo
mokratiškiausia
pasaulyj LAIMINGI JIE
būdu, labai galima, pa
šimt dviejose valstybėse pa
Purcell anglų informacijos sėdžiuose vėl iškeltas kabi
grupė. Deja, kai vakar An
didinti
nuošimtį visų reik
skelbta 15,000 telefonų ope
ministerijos direktorius Ma neto kai kurių narių pakeiti
Laimingi šiandie komunis ratorių ir darbininkų strei
glija buvo imperialistų pa
menų
—
maisto ir amunici
lajuose
pareiškė,
jog
iškilus
mo
klausimas,
nors
vakar
tai,
nes
jie
gyvena
laisvoje
vyzdys (komunistų tarimu),
— pristatant tautoms
kas.
Amerikos-Japonijos karui1 premjeras Churchill griežtai jos
o šiandie ji vadinama de šalyje, kur šventai ' garan
kovojančioms
prieš hitlerizLewis Prezidentas parcika- Anglija sutinkanti neriboti, pareiškė nemanąs jokiu pa mą.
mokratiškiausia
pasaulyj tuojama žmogaus žodžio
lausiąs, kad visokie streikai, naudojimą Jungtinių Vals keitimų daryti.
valstybe, kai vakar dabarti laisvė. Na, ir pliauška jie Vėl perkirstas
tybių laivynui anglų bazės
Pareikštuose
reikalavi
nis karas buvo imperialisti- j niekus ir dangstos gražiauSingapūre.
muose įeina pašalinimas vi
nis (tų pačių žmonių tari- siais šūkiais ir garbingų as Murmansko
Jis
pažymėjo,
jog
Angli

“Trečiasis yra Kongreso
sų vyriausybės narių, kurie
mų), o šiandie jis tapo kova menų vardais.
ja, kartu su kitomos demo nenuoširdžiai remia Rusiją 1 ir Prezidento nuosprendis,
už demokratizmą, kai vakar
Kai jungtinių Valstybių geležinkelis
kratinėmis valstybėmis ga pasiuntimas
kariuomenės jog šis kraštas savo dabar
Amerika ir Anglija buvo vyriausybė deda pastangas
lės apginta.Singapūrą ir Ma Rusijon ir perorganizavimas tiniam ir ateities saugumui,
priespaudos ir vargo kraš- kovotį prieš priespaudą, kai
lajus nuo bet kokio Japoni generalinio štabo.
turi sustiprinti tiekmo linHELSINKIS, lapkričio 13
tai (taip pat komunistu ma viaa plačioji Amerikos vijos
puolimo.
nijas toms tautoms, kurios
nymu) ir Rusija darbininkų suomenė nusistačiusi aukoti d. — Suomijos aviacijos va
Galimas Amerikoje šiandie
hiflerizmą palaiko
rojus, o šiandie jos visos su didžiausias aukas, kad pa dovybė šiandie pranešė, jog
toli
nuo
Amerikos krantų.
LONDONAS, lapkričio 13 generalis streikas
ketinamos, mums kažkaip iaįięytų pasaulyj laisvę, tai išnaujo perkirsta keliose vie
“
Visa
tai
turint galvoj
d. — Aviacijos ministerija
nebeaiškus darosi komunis-I ir mŪ8ų komunistai pasiga- tose Murmansko-Leningrado
pasaulis, aišku, laukia šio
paskelbė, jog šiuo metu Ru
tų demokratijos sąvokos su vo
patj šūkį norB dar geležinkelio susisiekimas. •
įstatymo
likimo. Britų im
sijoje paruošiama veiks
pratimas.
tajp ne8enai jie tą pačią vy
Bombos taip pat patalkiu
perijoj, Kinijoj ir Rusijoj
mams šimtai Anglijos orlai
Šiandie mes aiškiai žino- riau8ybę išvadino “plutokra sios į vieną traukinį ir stotį.
— kurių visos kovoja gyni
vių.
Tai
garsieji
anglų
Hume, jog jie prisidengę de«Wall 8treeto pataiORAS
mosi
karą prieš invaziją nerrieane kovos orlaiviai.
Suomijos įlankoje suomių
mokratijos skraiste tik lai- kQne”
kitais epitetais,
atsaukimas neutraliteto ak
Pranešime pridedama, jog
lakūnai padegę du rusų sar Dalinai debesuota ir gali
kinai; kol praeis bolševizmui j
to 2-osios ir 3-čiosios sekci
Anglijos aviacijos žmonės
pavojus. Tai vilkai avies
Tačiau mes abejome, kad gybinius laivus ir motorinį ma vakare lietaus.
jų būtų aiškiai slėgiąs efek
kalyje, kad išgelbėtų savuo i toks savo spalvų mainymas torpedų laivelį. Pašauta pen Saulė teka 6:38 vai., saulė padeda rusams šiuos orlai
tas”.
vius
paruošti.
leidžias
4:31
vai.
ki rusų orlaiviai.
sius valdovus.
. 1
3iems i 8erą.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Šiomis dienomis jis nuteis pijos bažnyčioje priėmė mo- :džiuojamės jūsų pasižymėjitas kalėjimu nuo 3 iki 15 terystės Sakramentą Anelė mais.
metų.
Alksniutė, duktė Prano ir
mirė 3 m. atgal.
Paliko
Korespondentė
Marijonos
Alksnių,
su
Juo

liūdėti du sūnus: Petrą ir
Joną; dvi dukeris: Mrs. i Koncertas, Kurį surengė zu Sutkum iš Chicago. Ves
Juo daiktas yra svaresMargaret Goodpaster ir Mrs. S. L. A. 42 kp. Šv. Jurgio tuvių puota buvo Šv. Jurgio
Bertha Daly (pirmoji gyv. svetainėje, buvo uckmin-1 svetainėje. Geriausių linkę- uis, tuo jis daugiau myli ramybę. Taip ir su žmogum.
Hutchinson, Kan., o antroji gas. Programa buvo įvai- jimų jaunai porelei!

IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO

TARP11 GRAND RAPIDS LIETUVIU

Šią savaitę bus baigtas
"Mūsų Onytė šauniai mus palinksmino ir
bažnyčios dažymo — remon
to
darbas.
Parapijonai
pagerbė lietuviška daina."
dabar, įėję į vidų, džiaugia
Ann Kaskas detroitiečius pradžiugino savo tikrai gra si gražumu, šviesiom spal
vom išdažyta atmuša alto
žiu dainavimu.
rių gražumą. Aplink didį Yonkers, N. Y.) šešis anū-| ri- Dalyvavo ir vietinė šo
Lapkričio 9 d., virš 1000 - sytojai negalėjo atsigerėti, jį atlorių ‘ ‘plaukia debesė kus ir tris brolius: Joną, prano solistė Tophelia Gib
Ruošias apsivesti. — šio
CONRAD'
detroitiečių susirinko j puoš “Kur bakūžė samanota r.e- liai,” pro kuriuos matytis Vincą ir Petrą. Palaidotas i son» Vincukas Puzarar: su mis dienomis išsiėmė leidi
uią Detroit Institute of Arta' vienam ašarą išspaudė.
mėlynas dangus.
Viršuj lapkr. 8 d. ŠŠ. Petro ir! koncertina ir kvartetas mą apsivesti: Mary Raz- Studija Įrengta pir
Auditorium
pasiklausyti i Kai visa programa baigė- altoriaus matytis šv Dva Povilo parapijos kapinėse. Vincas ir Ona Puzarai, Ma gunas su Williom Weih,, mos rūšies su mo
užlai
gražios lietuvaitės 0no3 si, klausytojai plojo ir p’o- sia. Prie šventoriaus, kai Priklausė prie Šv. Vardo rijona Pratapas ir Chas. Agatha C. Brazaitis 'su derniškomis
domis lr Hollywood
Darbas
Kaskaitės, labai gražaus jo, kad Anna Kaskas, gal, rėje pusėje, virš Saldžiau dr-jos, ŠŠ. Petro ir Povilo1 Lackus,
kuriems pianu Chas. E. Sawyer, Angelą šviesomis.
Garantuotas.
dainavimo.
pavargo linkčiuodama pub sios Širdies Jėzaus stovy- dr-jos, Šv. Jurgio dr-jos ir akompanavo Albina Kamsi- Klimaitis su Ed. Szczepanski, Virginia Bantia su Bru 420 W. 63rd Street
Per valandą ir pusę gra likai už pagerbimą.
los nupieštas paveikslas Jė prie Liet. Sūnų ir Dukterų ckaitė.
Tel.: Biznio - ENGlewood 5883
Sekanti vakarą* ilapkr. no Cegelis.
Publika eidama iš salės zaus su mažais valkeliais; draugijos.
žiabalsė lietuvaitė, Anna
Rez.: . ENGIewood 5840
Kaskas, stebino publiką, ku gėrėjosi programos šaunu dešinėje pusėje, virš Nesi Abiem šeimom ir giminei 10) tie patys artistai da
ri daugumoje buvo lietuviš mu ir garsiai kalbėjo: “Mū liaujančios Pagalbos alto reiškiam užuojautos liūdc- lyvavo Y.W.C.A. 1 tautinėj
Dėdės Šamo Tarnystėj.
programoj mieste, kur buvo
ką dainą mylintieji lietu sų Onytė tikrai meisteriškai riaus nupieštas paveikslas šio valandoj.
ADVOKATAI
Pereitą savaitę Chester
girdėti,
kad
lietuvi^
dainos
palinksmino mus ir šauniai Jėzaus raminančio š v. Pet- ■•
viai.
I ----------Sherwin, 19 m. amžiaus, sū
Ona Kaskas lietuviškoj pagerbė lietuvišką dainą.” rą dėl baimės nuskęsti. Ei- Į' Moterų Ražančiaus Šv. svetimtaučiams labai pati nus Juozo ir Stasės SherWhitney E. Tarutis
Programoje
dalyvavo nant iš bažnyčios, žiūrint į draugystė turėjo metinį su ko. Valio! 1 *
dainoj džiaugėsi, liū.io ir ją
win, įsirašė į “Air Corps.”
ADVOKATAS
niūniavo. Mėlynas estra taipgi prof. D’Avignou Mo- vargonus, matytis paveiks sirinkimą lapkričio 2 d. Iš
Prieš kiek laiko 17 m. am
CENTRINIS OFISAS:
dos fonas buvo nušviestas rel, vargonininkas iš Samt las Šv. Cecilijos. Lapkričio rinkta nauja valdyba. Ma
Serga. — Pradžioje sa žiaus Paul Vytautas, sūnus
3133 SO. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)
žavinga mėlyna šviesa ir Aloysius Church, Detroite, 6 d. buvo laikomoa pamal rijonai Ceplienei atsisakius vaitės grįžo namo iš St. Ma j Juozo ir Malvinos Uginskų
VALANDOS:
Nuo 1-mos Iki 8-tos
jos rija ligoninės Magd. Sima- ir gi įstojo jūreivių šakos
“Mūsų Onytė,” kaip detroi- Mich., kuris labai meniškai dos ir atsilankęs vyskupas te (Lau pirmininkauti,
vai. vak.
Tel. CALamet 6877
tiečiai apie ją kalba, pasi pagrojo gerais salės vargo J. E. Jas. Plagens paveiks vieton išrinkta Petornė Že navičienė. Išgulėjo apie 2 tarnybon, šiomis dienomis
134
NO. LA SALLE ST.,
lus
pašventino.
Mūs
baž

nais.
Anna
Kaskas
akommaitienė.
Minėta
draugija
rodė pasipuošusi puikia mė
savaites po operacijos. Lin buvo paskirtas studentu į G.
Room 2014
TeL State 7572
lyna suknele. Stovėdama panistas, H. G. Schick, vie nyčioj taip gi randasi ir Šv. yra viena seniausių ir darb kime greit pasveikti.
S. Navai Training School,
tarp įvairiaspalvių gėlų ir nu atveju paskambino pia Onos koplytėlė, kuri buvo ščiausi mūs parapijoj, vi
Indianapolis. Ten mokysis Tel. PROspect 3525
žaliuojančių palmių, Anna nu gražius veikalus, kuroie įsteigta praeitą vasarą Ko suomet teikia paramą, kaip
Vestuvės. — Lapkričio i 4 mėnesius radio operuoti,
Kaskas traukte lraul-ė kiek turėjo šį-tą bendro su lietu plytėlė yra panaši į garsią darbu, taip aukomis Kitos d. ŠŠ. Petro ir Povilo para- paskui bus paskirtas į vieną V. W, RUTKAUSKAS
Šv. Onos šventovę Kana- valdybos narės liko tos pa
vieno klausytojo širdį dar vių polkomis.
pakraščių stočių (Navai
nepradėjus savo dainelės.
Detroito A.L.R.K. Federaci nadoje. Pamaldos į šv. Oną čios.
Shore Station). Valio lie
DR. SELMA SODEIKA, tuviai. Visi mes labai diPilnutėlė salė nuostabiai jos skyrius tikrai labai pui laikomos sykį į mėnesi (va
Chicago, UL
tyliai laukė pirmos gaidos, kų darbą atliko ir jam pri karą prieš pirmą penKtadieMoterų Sąjungos 42 kp.
pirmojo žavesio. Ir tas pir klauso visas kreditas artis nį). Prie tos progos taip lapkričio 16 d. mokyklos
LIETUVIAI DAKTARAI
AKIS IŠTIRINEJA
mutinis žavėsis tęsėsi iki tės atkvietimui. Kad susi gi įsteigta ir to vardo dr-ja salėj ruošia didelį “card AKINIUS PRITAIKINA
Tel. YARds 3146
pat galo programos, kai pa rinko beveik 1000 lietuvių ir “Society of Good St. Anne.’ party.” Kviečia visus atsi
DR.
P.
ATKOČIŪNAS
Ofise randasi kiti pataisymo
VALANDOS: Nuo H iki 12
skutiniai dainos aiuai nu gražiai pripŲdė puošnią sa-1 Katalikės moterys ir mergi- lankyti.
Pelnas skinamas metodu įrengimai akims, ku
Šeštadieniais: 11—12 ir 7—9
DANTISTAS
rioms akinių pagelba neužtenka.
tilo. Klausytojų ūpas mai lę, labai didelis laimėjimas nos iš visur gali prie jos bažnyčios dažymo fondui.
Sekmadieniais 11 iki 12
1446 So. 49th Court, Cicero
VALANDOS:
Antradieniais, Ketvirtadieniais
nėsi sykiu su dainininkės Federacijos skyriui Detroi priklausyt, Pirmam susirin
ir Penktadieniais
DR. V. A. ŠIMKUS
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
daina ir lyg kokia buitinin te. Nuoširdžiai sveikinam kime išrinkta sekanti val
Valandos: 10-12 ryte. 2-6. 7-9 P.M.
Antradienio
ir
ketvirtadienio
Sofija Saleski, lietuvė 58
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8
3147 S. Halsted SL, Chicago
ke ji užbūrė visų širdis.
vakarais.
Detroito skyrių už sėkmin dyba: pirm. — Ona PuzaTaipgi akinius pritaikau.
Pirmadieniais. Trečiadieniais
rienė, rašt. — Pbilomena m. amžiaus, rugsėjo mėnesį
Graži lietuviška programa gą vakarą.
137 No. Marion Street
ir Šeštadieniais
3343
So. Halsted Street
Medlin, ižd. — Jean Bag- buvo rasta negyva savo na
Valandos: 3 — 8 popiet.
Anna Kaskas savo pro Puota po koncerto
____ Telefonas; CICero 4276
muose. Po tyrinėjimo, jos
(Prie kampo Lake St.)
gramoje dainavo devynias
Tuojau po koncerto apie don, dvasios vadas — kun.
Tel. CANai 5969
lietuviškas dainas ir devy 80 žmonių susirinko į puoš Thomas A. Moore Yra ir į vyras Wm. Saleski prisipa- Telephone: — EUCLID 906.
UR.
F.
G.
WIN$KUNAS
Dr. Walfer J. Phillips
nias dainas italų ir anglų naus Wardell Hotel Ball- daugiau valdybos narių, bet žino, kad ją kelis kartus Į
PHYSICIAN AND SURGEON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 VVest Cermak Road
kalbose.
Visos dainos ki room vakarienei ir pagerbti pažymėjau tik tas, kurios primušęs, nuo ko ji ir mirė.
Ofisas ir Rezidencija
Oflw toL OAHal na
2155
VVest Cermak Boad
tų kalbose susilaukė entu art Anna Kaskas.
Jauki turi pirmenybę.
Būkite malonūs
Ofisą YųLt 2-4 to 7—9
OFISO VALANDOS
ziastiško plojimo, bet ovaci dvasia vyravo ir visi susi
Nuo 7 Iki 8:30 v. vakarais
Rm Tėti
SAVO AKIMSI
ANTRAS OFISAS
jos lietuviškoms dainoms rinkusieji svečiai nuošir Vienoj šeimoje buvo dvi LIETUVIS DAKTARAS
ns vien* pora aklų vtaun gyK YARdl 22M
OPTOMETRISTAS
vtnlmnL Saugokit jas, leisdami
2017
buvo tikrai nepaprastos. džiai išsikalbėjo su koncer gubas liūdesys.
Pareitą
Jaa modernUdanaša
Pritaikina akinius iMnamlanotl
TeL Canal 7171
metodą, korta reglllmo mokslas
DR. C. VEZELIS
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien
Dainos “Mano rožė.” “Lop- to artiste. Anna Kaskas po savaitę (lakpričio)
mirė
saU entelktt.
atsakomlngai ui
H METAI PATYRIMO
DANTISTAS
šinė,” “Dieve gink Lietuvą” visos eilės kalbų prabilo į Juozas Opolski, 85 m. am
prieinamą kainą.
pririnkime akinių. korte palaima
4645 So. Ashland Avenue Oftot YeL»
Tisų aklų Įtempimų.
ir “Karvelėlis” žavčJe ža- publiką labai gražia lietuvi žiaus, Detroite, tėvas Ber
47th Street
Dr. John J. Smetana ▼et: ano arti
JOS F. BUDRIK
vėjo klausytojus. Ji taip ška kalba. Vėliau asmeniš nard Opolski. Už dienos po
9 toL ryto iki 8 tol. rak
Seredoj pagal autartį.
DR. RAČKUS
Dr. J. J. Smetana, Jr.
natūraliai ir nuoširdžiai tas kai pasikalbėjo ir pasisvei laie|l>t!uvių mirė ir . OpolsOPTOMETRISTAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefofnae; HEMIock K84P
dainas dainavo, kad klau- kino su pagerbėjais.
kienės tėvas, Vincas Kuras, 3403 S. Halsted St
1801 So. Ashland Avenue
DEL RADIO PATAISYMO
70 m. amžiaus. Palaidotas
Kampas 18-toa
\
DR. PETER T. BRAZIS LIGONIUS PRIIMA i
Telefonas CANAL ORUS — Chicago
PASAUKITE:
lapkričio 14 d. ŠŠ. Petro
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 toL
Kasdien »:#0 a m. Iki 1.10 p. m.
ir
Povilo
parapijos
kapinė

Trečiad. lr Sekmad. tik eusltarlua.
&
Treč. Ir Mt: »:«0 a. m. Iki
Ofiso valandos:
»*•
a.
m.
se. Paliko dideliame nuliū
Popiet — nuo 1 Iki I! Vak. 7 Iki t
Nedėliomis pagal sutarti
dime žmoną Marcelę, dvi
DR. CHARLES SEGAL
dukteris,
Mrs.
Bernard AMEklKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI Tetofonan CANai 4796
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Jei norite žinoti, kaip bolševikai valdė Lietuvą
Opolski
ir
Mrs.
Chas.
Prin-Įn
^
8o. Taįim Avė.
4729 Sa Ashland Avė.
feL
OANal
8128
per ištisus metus, skaitykite tik ką iš spaudos išėju
OR.
PETER
J.
BARTKUS
(2-troe Inboe)
Rea.
TaL
GROvehill
0617
cekavich, 6 anūkus, 1 brolį
sią knygą —
DR. S. BIEŽIS
Office UL HEMIock 4941
TaL
MIDvay
2880
Chicago. DL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Praną (Norwood, Mass.) ir
OFISO VALANDOS:
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
FF
rr
Nno 10 iki 12 vaL ryto, nno 2 iki I
3 seseris Lietuvoje.
2201 West Cermak Rd.
DR. J. J. SIMONAITIS
Ofisas viri Boehm’s Drug store tol. popiet Lr nno 7 iki 8:30 vai. vak.
2-4 ir 7-9
Mirė taip gi ir kitas se GYDYTOJAS IB CHIRURGAS Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. « OFISO irVALANDOS:
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. rjto.
pagal entartj.
REZTDENCUA:
nas gyventojas, gera*, žino
Rea. telefonae SEEley 0434.
6631 S. Callfomla Avė.
VaL: 2—4 ir 7-9 rak.
Kurią parašė bolševizmo teroro ištremtasis,
mas barberys Kazys Rinke Ketvirtad. Lr Nedčliomia rasitarna.
Telefonas REPnblic 7888
DR. MAURIGE KAHN
TaL Cicero 1484
vičius, 6ę m. amžiaus. Ne 2423 W. Marųuette Road
Ofiso tel.: VIRginla 0036
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. S. R. PALUTSIS
šioji knyga atskleidžia visas bolševikų paslaptis, jų
Rezidencijos tol.: BEVerly 8244
sveika
vo
veik
metus
laiko.
4631 Sa Ashland Avė.
valdymo metodus ir nepaprastus žiaurumus.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. STRIIOLIS
Prieš kelias savaites grįžęs
TcL YARda 0994
Kamp. 15tos gat ir 49th Ct
OR. T. DUNDULIS
Rea.
TaL KENtrood 4300
PHY8I0IAH
AND
SURGBON
iš ligoninės apsigyveno pas
OFISO VALANDOS:
Turi 64-ius puslapius.................
35c
VALANDOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nuo
2
iki
4
popiet
ir
7
iki
9
tok.
sūnų Petrą (policijos virši- 4645 So. Ashland Avenue
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. rak.
4157 Archer Avenue
ir pagal sutartį.
$12.50 ninku) U Or.ndville, kur No<> ,
Ofbo vai.: 1-3 lr 6-8:30 P. M.. Res. 1625 So. 50th Avenue Nedčliomia nno 10 iki 17 vai. dienų
SeStadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Tel. Cicero 1484
ir mirė.
Velioni?, gimė
Nedėliomis pagal sutarti.
TELEFONAI:
Trečiadieniais pagal autartį.
AA
Office teL YARda 4787
Office: HEMIock 5524
Lietuvoje, 1900 m. atvyko į Namų tet PROspect 1930
DR.
A.
JENKINS
TeL OANal 0857
EMERGENCY: call MIDrray 0001
Knygą išleido A. L. R. K. Federacija; šios knygos gautas
Grand Rapids. Per 30 m. TeL YARda 6991.
Rea toL: PROspect 668
Res.: HEMIock 1643
(Lietuvis)
pelnas skiriamas lietuviams tremtiniams.
laikė
skutyklą
(barber Rea.: KEHwood 6107
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. P. Z. ZALATORIS
DR. ALBERT J. VALIBUS
shop). Velionio žmona, Ma
2500 VVest 63rd Street
Knygos užsakimus siųskite į:
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
DR.
X
J.
BERTASH
OFISO
VALANDOS:
PHYSICIAN AND SURGEON
Rinkevičienė, buvusi
___
___
1821 So. Halsted Street
Nno 1—4 Ir ano 7—9 vakare
"Draugas", 2334 So. Oakley Avenue rijona
OFISO VALANDOS:
keli. kartu. Mot Sajungo. !
JĮ™”“", ReeidsMUa: M00 So. Arteeian Aw
Tatnai pacal «ntarti.
Nuo 1 Iki 3 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso telefonas PROspect 6737
VALANDOS: U v. ryto iki 8 Bto»«
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Kaip Bolševikai Valdė Lietuvą?

1913

So.

Halsted

St

Bolševizmo Siaubas Lietuvoje
K.

“BOLŠEVIZMO

BARAS

SIAUBAS

LIETUVOJE”

Kainuoja tik

50 ekzemploriai kainuoja tik

100 ekzemplorių

kainuoja

...

tik...........................................

į

vietinės kuopos pirmininkė, j

756 VVest 35tfa Street

I

iki 8 toL vakaru

Namų telefonai VEBginis 2421

y

Penktadienis, lapkr. 14,

l$4l

Do we have religious intolerance?

0ft

’ OAB

L. R. C. S. O. CLAMBAKE

Lapkričio ~2 d., Dariaus- nybė paskirtų kun. Julių nizacijos žurnalas “Vytis”
Girėno salėje įvyko metinis Chicago apskrities dvasios taps pačiu svarbiausiu Ame
Lietuvos Vyčių Chicago aps vadu.
rikos lietuvių ryšiu su atei
krities seimelis, kuris savo
Prof. K. Pakštas, pirma timi.
gyvu entuziazmu, nutari sis “Vyties” redaktorius,
Kun. J. Dambrauskas sa
mais ir turiningumu duoda
vo ugningoje kalboje para
vilties, kad Lietuvos Vyčiai
gino Vyčius aktingiau daly
pradeda atsistoti ant tvir
vauti bendrame lietuviška
tesnio veikimo pamato ir už
me veikime ir kalbėdamas
sitarnaus ateityje didesnio
kunigų vardu, pareiškė, kad
balso ir vietos lietuviškoje
“kunigai yra su jumis 100
saulėje.
nuoš., bet jūs turite mums
Seimelis prasidėjo šv. Miparodyti, kad esate verti tos
šiomis Nekalto Prasidėjimo
paramos.” Seimo delegatus
parapijos bažnyčioje, 9 vai.
taipgi sveikino kun. J. Pruns
ryto.
kis, kunigai Deksniai, P. Bal
Beveik visos Vyčių kuo
tinis (nuo Ateitininkų) ir
pos Chicagoje ir apylinkė
seni Vyčių veteranai: Leo
je buvo atstovaujamos. Ynardas šimutis, I. Sakalas,
patingai gausiai buvo repre
Jonas Kazanauskas, K. GerBill Klimas, L. V. Chica
zentuojamos Cicero ir Brigh
vilis, Misius, A. Petrulis ir
go apskr. pirmininkas.
ton Park kuopos.
daug kitų.
Seimelio prezidiumą suda pareiškė kad, kaip lietuvių
Iš valdybų ir kuopų dele
rė: adv. Jos. Peters, kuris tauta yra ateities tauta, taip gatų pranešimų paaiškėjo,
ypatingu sklandumu pirmi ir Vyčiai, būdami vienintelė kad didžiumoje Chicago kuo
ninkavo ; vice pirmininkai stipresnė organizuota jauni- pos stiprėja. Kai kur seniai
James Cherry ir Don Var
mirusios kuopos pradeda at
nas ir raštininkės Agnės
gaivinti savo veikimą.
Saučiūnaitė ir Stella Bružai
Pavakare seimelį aplankė
tė.
svečiai: Lietuvos ministeris
Dr. J. Poška nuoširdžiai
pulk. Žadeikis ir konsulas P.
pasveikino delegatus, pri
Daužvardis. Jie buvo sutik
mindamas, kad senesnieji
ti su didžiausiu entuziazmu,
Vyčių veikėjai, kaip ir jis,
kaip ir jų kalbos.
nors negali daugiau akty
Chicagos Vyčių Namo
viai dalyvauti veikime, vis
Fondas per šį seimelį padi
gi su didžiausiu pritarimu
dėjo virš $300. Pati apskri
ir įdomumu seka savo jau
tis paskyrė $200 iš savo iž
nų pasekėjų veikimą
James Cherry, L. V. Chi do, o likusią sumą suaukojo
Adv. J. Grišius ugningo
svečiai ir delegatai prade
je kalboje paragino jaunimą cago apskr. vice pirmininkas
dant stambiomis sumomis
pareikalauti atsakomingesnuo J. Kazanausko, adv. J.
nių vietų lietuvių veikime. mo grupė, yra lietuvių tau
Grišiaus ir Povilo ŠaltimieKun. J. Grinius savo įdo tos ateitis.
|*
Naujas “Vyties” redakto ro.
mioje kalboje smulkmenišSeimelio delegatai prave
kiau palietė Vyčių organiza rius Eduardas Kubaitis nuodė eilę rezoliucijų, jų tarpe:
cijos reikalus, švelniai pa
pasmerkimas lygiai naciz
bardamas narius už jų trū
mo ir komunizmo, ir parė
kumus, bet ir sykiu pareikš
mimas J. A. V. valdžios nu
damas savo džiaugsmą ir
sistatymo karo klausimu;
Knighfs of Lilhuania
pasitenkinimą, kad Vyčiai
artimiau dalyvauti lietuviš
Anna Kaskas shows her dition of Lithuanian song, rodo ženklų sustiprėjimo,
Ladies Bowling League Standing
kame veikime ir bendradar
love for Lithuanian song by būt only needs the proper pagyvėjimo ir išplėtimo sa
biauti su kitomis lietuviš
(Including games of November 6, 1941)
singing at least two of her ocassion and setting for vo veikimo lietuviškoje dir
komis organizacijomis; ki
voje.
Reikia
pasakyti,
kad
favorities
in
every
concert
such
tasks.
Team
W L T.P., A. Staken - N. S. 9 115.8
tos rezoliucijos lietė orga
1. Town of Lake 7 2 5642 H. Cherry - Bri. A. 6 115.3 program. The other day An Lašt week Miss Kaskas kun. Julius Grinius yra Vy
nizacijos vidujinius reika
2. Brighton “A” 6 3 5391 A. Razbud - Bridge. 9 114.5 na Kaskas proudly reported was invited to Detroit, Mich., čių organizacijos ir bendrai
Stella Bružaitė, L. V. Chi lus, k. a., užgyrimas naujo
nuoširdžiausias
3. Bridgeport
6 3 5351 S. Perutis - N. S. 9 114.4 to the author that such for a concert under the jaunimo
“Vyties” redaktoriaus; pa
4. Brighton “B” 4 5 4691 A. Woicek - Bri. B. 9 113.3 Lithuanian songs likę, “Ma sponsorship of the A. L. R. prietelis ir užtarėjas. Tą į- cago apskr. raštininkė.
raginimas lietuviškos visuo
.5. North Side 3 6 4921 A. Cherry - Bri. A. 9 107.4 no Rožė,” were enoored by C. Federation Chapter of vertindami seimelio pabai
širdžiai pasveikino delega menės daugiau remti Vyčių
6. Marąuette
1 8 4531 A. Kirs tuk - N. S. 9 105.1 many non-Lithuanian audi- Detroit to sing in the beau goje visi delegatai gausiais
pageidavimas,
tus, irgi pareikšdamas, kad spaustuvę;
S. Tenzie - Bridge. 9 99.8 ences. Miss Kaskas’ rendi- tiful Detroit Museum of aplodismentais pareiškė pa “Vyčiai yra tiktai pradėję kad metinis seimas 1943 m.
S. Jucikas - Bri. B. 9 96.5 tions of such numbera likę, Arts Auditorium. The audi geidavimą, kad Kunigų Vie savo veikimą” ir kad orga būtų Chicagoje ir t.t.
Individual sfanding
(Including games of Nov. 6, A. Juozaitis - Marą. 9 93.2 “Mano Rožė” and “Lopši torium is a grand place with
Neklysime pareiškę, kad
L. Rauha - Marą. 6 92.3 nė” are so charming and the finest eąuipment and courage the youth of Lith
1941)
su šiuo seimeliu prasidėjo
90.4 superbly Lithuanian, that decorations for concerts. It uanian extraction to strive
O Avera»e K. Wesley - N. S. 9
nauja Chicago Vyčiams era,
T. Daresh-Bri. A. 9 139.4 M. Karalius - Marą. 6 90.1 there is no need to wonder was really the guilded cage for similar heights, to pro
šviesesnė ateitis ir našesnis
for
our
beautiful
and
glamo
V.
Kraus
Bri.
B.
9
77.7
why\
they
are
favorities
claim the glory of Lithua
A. Yucus - T of L 9 136.1
prisidėjimas prie lietuviškos
rous
Lithuanian
song
bird.
Helen
Cherry,
sec
’
y
amongst the people of other
B. Watkins-Bridge. 9 134.6
bendruomenės veikimo.
nian song, and to acąuaint
That
day
Miss
Anna
Kas

S. Jesulaitis-T of L 9 134.3
X.X.
nationalities.
the world with its beauty.
kas
brought
great
honor
J. Gaidis - Bridge. 9 127.2 Cicero K. of L.
Our songs by Kaskas
upon the Lithuanians of De The Lithuanian American
A. Sungail - N. S. 8 124.1
youth of the second generaPlease note
The songs and native troit by her personai ap
B. Liakas - Bri* A. 9 121.6 M?squerade party
tion
in
this
country
has
the
Because of the tightnesa
hymns of our fathers are pearance in their midst. One
H. Woicek - Bri. B. 6 121.5
talent
all
it
needs
is
the
of the page space in the Frireally uniąue and melodious- can not help loving Lith
A. Ambrose-T of L 9 120.7 tomorrow night
ocassion
and
the
encourageday issues of “Draugas”
V. Zevat - Bri. B. 3 120.1
The annual Masąuerade ly' beautiful. Their number uanian song when it is sung ment to parade this great
the “Jaunimas” section will
V. Brennan - Marą. 9 119.3 party, for members only, is almost endless, every by such an artist and in gift of God.
be printed on Wednesdays.
M. Kazlauskas Mar. 9 119.11 will be, Saturday, November mood and emotion of the such grand circumstances.
Contributions should be in
S. Gimbut - Bri. A. 9 118.4 15. Members are reąuested Lithuanian peasant is ap- Yes, each larger commu- The career of Anna Kas
the offices by Monday eveA. Junes - Bridge. 9 118.2 to be present for a very propriately expressed in nity should consider it a kas shows that the “antro
Stasys šimulis, L. V. Chi ning.
songs or hymns. The wealth duty to sponsor such con ji karta” can elimb to the
H. Shimkus-T of L 9 118.2 good time.
Editor, protemp.
Pėpėčė cago apskr. iždininkas.
E. Kawall - T of L 9 118.11 r
Pen. of song in the true Lithua- certs and in that way en> top.

Whose the man of the it isn’t aero ner claustro,
Congregationalists, Methodists, and thousands of o- hoųr in the LRCSO? It’s the būt a new combination of
modern minute man Paul rain and agora phobias....
ther Protestant seets.
Baltinis. For with arrang Looking into our crystal
If this be the case, Catho
ing for our meetings piaces bąli, we see that it won’t be
lics are led to ask: “Need
and for keeping tabs on all long before Aldona Sakalas
America fear the spread of
Lithuanian youth activities will have her “pitehoors”
the religious creed of Catho
he’s the busiest man in the took for commencement
lics ? Need it fear the spread
club.... Her pulse is beating news. If you would not be
of the gospel of Christ?”
double-time and she’s walk- left out in the cold you bet
To this, Cyril C. Richardson,
ing on a silver billowy eloud. ter ask for the spares ncfw
a Protestant, answers: “It
Yep, Froozie Miksis soldier for times awastin... Virginia
is precisely this assumption
boy has received his dis- Pumputis, who always seems
that Roman Catholicism is
charge papers from good to be on her best behavior,
identical with the gospel of
old Uncle Sam.... Adeline had better beware for the
Christ which Protestantism
“Dale” Vaikutis, the walk- eagle eye of the clam has
will vigorously resist. For it
ing photograph album and her in foeus.... An enchantis the root error which
mail box, has all the neces- ing dream: The LRCSO putmakes Romanism a dangesary makings for an eseort ting on a play with John Pirous political creed as well
bureau. She has the narnės lipauskas playing the leadas a falše religion. In its
and addresses of an army ing role as “Charley’s Aiunt”.
train there follow fanatiof soldiers. For the finish- Its just a dream bu? you
cism and intolerance and
ing tough she knows where never can tell...... Where
the undermining of those
they’re stationecf and even there’s a will there’s a way
religious and civic liberties
when their furloughs come even if you’re a draftee. Es
won with such cost in the
up!!!.... What is there about pecially when it concerns a
Protestant Reformation and
Cicero polities that it keeps little ray of sunshine Eilėn
the American Revolution.”
Al Vasaitis so busy? Or is Sliteris. At least that is how
This is the stand which
it that great westem ciiProtestantism makes and
Ed Szambaris feels about it.
mate..... Since our Hallosupports against its archween Party we have diseo- Right, Ed?????
enemy, Catholicism.
vered that. Believe it or not,
The “clam” and all his
During the next few Al Davis has a phobia. No,
little “bakers.”
weeks, we propose to bring
about a better understanding of the prejudices and
intolerances that Catholi
cism has had to overcome
ever since the days of the
early American Puritans.
The beginnings of this great
intolerance will be sėt forth
in next week’s article.
OUR ANNA KASKAS
A.LS.
(To be continued)
As long as Lithuanian nian’s heart is great and
songs and lullabies are sung we only need artists likę
by such talented artists as Anna Kaskas to render
Anna Kaskas, of the Metro them for world acclaim.
politan Opera, they will live
Miss Kaskas has the taChicago Distrid
vere on and on.
lent for such masterful ren-

Most American Catholics,
especially those living in
the Middle West, are wholly
ignorant of the warfare being waged against their religion by anti-papal fanatics. True, the American
Catholic knows Catholicism
has never been free from
onslaughts of bigots ever
since the days of the early
Christian persecutiona to
present-day attacks made
by Communism and Nazism:
^ but he knows all of this only
through reading, studying,
and other indirect sources.
He has never actually witnessed such open outrages
as would lead him to believe that the Catholic
X Church is being persecuted
' in America today. Because
he is an American, such
things, he believes, do not
exist, nor do they occur in
America — America is the
land of the free, where eve
ry man is free and equal,
and possesses certain inalienable rights, among them,
the very important right to
worship as he pleases.
It would be well for Ame
rican Catholics to look around this land of the free,
to note how unwelcome they
are in it. What about reli
gious freedom? We CathoV lies have the wrong conception of such a freedom.
“Yes, religious freedom exists for all būt the Catho
lics!” So shout the antipapal bigots, the Baptists,
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• 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.

J. K. Tautmyla parašė ir išleido 32 puslapių knyge

lę — “Mūsų Kryžiaus Keliai.” Spausdinta “Darbinin
ko” spaustuvėj.
“Pratarties žody” kun. E. Paukštys teisingai paste
bi: “Autorius — šviesus katalikas, karštas lietuvis,
tikras patrijotas. Jo širdies jausmai ir pergyvenimai
šioje knygelėje atvaizduoti, paguos skaitytojo suvar
gusią sielą, sužadins viltį ir sukels ūpą.”
Pasakyta teisingai.
Viena graži knygelės pusė, kad ją puošia Lietuvos
kryžių vaizdai, kurie žadins skaitytojo tėvynės meilę
ir ragins prie didesnio pasiaukojimo nuo karo nukentėjusiems lietuviams šelpti ir kovoti dėl laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos valstybės.

Naciai bus sumušti...

(“Draugas” 1916 m. lap
kričio 14 d.)

Iš aptrūnijusių lapų
Uždrausta rūkyti ir kozi-ruoti,... Viename nedidelia
me miestely Indiana valsti
joj vyriausybė užgynė mo
kytojams rūkyti taboką ir
koziruoti kortomis.

kresnių patarimų, kaip save
ir pasaulį išganyti.

---------------“Prancijoj socijalistai bu
vo įsitaisę viename mieste
Bolševikiškų raginimų, vi
savą stiklo fabriką, bet dė siems lietuviams prisidėti
lei daugumo šeimininkų su- prie mūsų komunistų ir “su
bankrutijo. Dabar buvo įsi sivienyti ant vienos anti-hittaisę netoli Paryžiaus vėl lerinės platformos” pasi
stiklo fabriką. Bet būdami skaitęs, Jurgis Puspolitikietie patys pajininkai ir dar rius, du Tamošių Kalinausbininkai, nenorėjo klausyti ku (Tom Collins, to you!)
valdybos.
Kildavo nuolat išmetęs, uždainavo:
streikai ir sumišimai. Nors
Ant senbernio plikės
valdžia duodavo pašalpos
Musės šoko džiką;
po 175 tūkstančius frankų, Ir slidu, ir gražu,
vienok vis subankrutavo.
Ir, po biesų, kaip šviesu!
Jau ne vieno yra pasakyta,
kad kur visi ponai, ten ge
ro niekad negali būti.” Prašau Nesijuokti
(Kauno “Vienybė” 1914
Aną vakarą užėjau pas
m.).
vieną savo tavorščių. Žino
“Amerika nesenai susi jau, kad jis turi daug įvai
jaukė paminklo jaastatylcj rių knygų. Metu akis šen
pirmąjam žmogui Adomui. ir ten, ogi tik viena knyga.
— Tavorščiau, sakau, esi
Pastatė jį Brady sanprotaudamas, kad jei daugelis toks knygų mėgėjas, kur
žmonių, mažai kuo tepragar padėjai visas savo knygas,
belikotiktai viena?
n ’ "f
*
* • * * « • .»*»•.
sėjusių, turi sau pastatytus ‘ kad
— Tai knygų katalogas,
paminklus, tai tuo labiau
yra užsipelnijęs paminklo — atsakė man tavorščius.
Adomas.” (Kauno “vieny — Tai viskas kas man liko
iš paskolintų draugams pa
bė” 1914 m.).
Ir aš, ir jūs, norėtumėm siskaityti knygų.
pamatyti tą pamink!ą De
ja, nepasakyta, kur jis pas
Mokytoja: Vytuk, paša
tatytas.'
kyk man, kokios lyties —
vyriškos, ar moteriškos —
yra kiaušinis?
Spicpirvirvio Dumkos
Vytukas: Tas priklauso
Vienas laikraštis pasako nuo to, kas iš' to Kiauši uio
ja: “Amerikos lietuviams išsiris: vištytė, ar gaidu
svarbu kelti šio krašto ga kas.
mybą.”
Gal todėl tiek daug lie
Teisėjas: Ištraukei tam
tuvių kas vakarą taip ener piliečiui iš kišenės laikro
giškai “kelia” Amerikoje dėlį tuo metu, kaip jis kon
gamintus alaus stiklus?
duktoriui
rodė
bilietą?
Taip? Prisipažink!
Litera-durnos draugijos
Kišenvagis: Niekuomet!
nariai šįmet gausią vieno Kai sykį prisipažinau, tai
Anglijos dvasininko knygą man kainavo 25 dol. baus
apie Sovietiją. Mums regis, mės ir trys mėnesiai teko
geriau būtų gavę senovės praleisti kalėjime.
Tai
Tilžiškę Aukso Altoriaus brangus
prisipažinimas!
maldų knygą: joje rastų ti Daugiau to nedarysiu.

Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj laikraštis “Gar
Pabėgėliai kaštuoja virš
sas” Paliaubų Dienos proga, tarp ko kito rašo:
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
“Dar milijonai žmonių atmena, koks ūpas buvo A- 400 milijonų dolerių... Rusų
Under the Act of March 3, 1879.
merikoje gavus žinią apie karo paliaubas ir vokiečių vyriausybė skundžiasi, kad
pasidavimą. Ištisą dieną ir naktį šalis buvo apimta ne jai pabėgėlių užlaikymas jau
Didelė kaina
išpasakyto džiaugsmo. Triumfavo prancūzai, anglai ir kaštavęs 400 milijonų dole
kitos tautos laimėję karą. Ir kur gi ne! Juk karo aukos rių. Dabar žadama jau ne
Praėjusį antradienį buvo Pasaulinio Karo Paliaubų pasibaisėtinos, pergalė brangi. Tautų Sąjungos biuro beduoti pašalpą pabėgėliams.
diena. Nors ji, kilus antrajam pasaulio karui netenka surinktomis žiniomis, per pirmąjį pasaulinį karą žuvo
savo pirmykščios reikšmės, tačiau ta diena visur buvo 10 milijonų vyrų. 19 milijonų sužeistų, iš jų 7 milijo
Kiek kaštuoja vieno ka
minima, nes ji, vis dėlto, pasilieka svarbi istorišku nai paliko amžini invąlidai. Be to karas paliko 9 mili
atžvilgiu, apie ką jau rašėme tą pačią Paliaubų dieną. jonus našlaičių, 5 milijonus našlių, 10 milijonų pabė reivio užmušimas... Vienas
prancūzų laikraštis praneša,
Kalbant apie tai, mes manome, nebus pro šalį pa gėlių. Karas užtruko 1,532 dienas. Per tą laiką po
kad bendrai imant reikia
duoti šiek tiek statistikos žinių.
ginklu buvo pašaukta 70 milijonų karių. Tada išrodė,
iššauti 5,500 kartų, kad užkad
vokiečių
agresijai
padarytas
galas,
kad
demokra

Jungtinių Amerikos Valstybių kariuomenė, kuri nu
muštum vieną kareivį.
tijai
patikrinta
vieta
pasaulyje,
pavergtos
tautos
iš

lėmė pirmojo pasaulio karo laimėjimą santarvininkų
•
laisvintos, taika ir ramybė patikrinta ilgiems laikams.
pusėn, karo fronte išbuvo du šimtus dienų.
“Deja, iš pat karo griuvėsių pakilo šlykštus bolše
Moterys ir tabakas•••« Mo
Statistikos žiniomis, du iš kiekvienų trijų kareivių, vizmas, netrukus išdygo fašizmas, o kiek palaukus na terys ilgiau gyvena negu
kurie buvo Prancūzijoj, matė karo frontą; vienas iš cizmas. Iš tos trijulės išsivystė tokios agresijos, kokių vyrai. Žinomas prof. dr.
kiekvieno penkių buvo užmuštas arba sužeistas.
pasaulis dar nėra matęs. Daugelio tautų laisvė, dva Burr tvirtina, kad moterys
. j ; u
Prancūzijon buvo nugabenta 2,084,000 Amerikos ka sinės ir materialinės jų gėrybės sunaikintos. Juoda des ilgiau gyvena už vyrus, nes
jos nerūko.
reivių. Iš tų ^390,000 buvo pasiųsta frontan. 255,690 peracija apima kiekvieną taikos ieškotoją.
vyrų buvo užmušta, sužeista arba šiaip jau dingusių.
“Kažin, ar laisvės ir demokratybės saugotojai Ame
•
Tiesioginiai mūšiuose žuvo 50,280. Nuo ligų mirė 29,300 rikai vėl neprisieis išgelbėti Europą ir visą pasaulį
Nėra sutikimo tarp len
vyrų.
nuo agresijos smako. Laivyno dieną, spalių 28-tą, Pre kų.... Kanadoj lenkai orga
Tad, Amerikos aukos nugalėti Vokietijos militariz- zidentas Rooseveltas padarė rūstų įspėjimą Hitleriui nizuoja legionus, kurie va
pagelbėti anglams
mą pirmame pasaulio kare yra nemažos. Jei dar pri ir jo draugams. Anot Prezidento, šaudymą naciai pra žiuos
dėjo,
bet
daug
svarbiau,
kas
jį
užbaigs.
Naciai
turi
mušti vokiečius. Tokiu bū
dėti, kiek tai kainavo pinigais, auka pasidaro milži
būti
ir
bus
sumušti!
du lenkai savo noru tveria
niško didumo. Gaila ir skaudu, kad toji Amerikos au
“
Bet
su
pilkąją
agresija
turės
nudardėt
bedugnėn
pulkiuą, kad paskui muštis
ka nepasiekė to tikslo, kurio siekė. Dabar, kaip žinom,
su tikraisiais broliais.
ir vėl tenka ruoštis nugalėti dar labiau įsigalėjusį vo raudonoji ir visos kitos agresijos.”
kiečių militarizmą. Tam skiriamos milžiniškos pinigų
•
I
sumos, ruošiama ir ginkluojama gausinga kariuomenė.
Vokiečiai kviečia lenkus į
Diktatoriai ir religija
pagalbą,...
Šiomis dienomis
Reikia linkėti ir tikėtis, kad antroji Amerikos auka
“Darbininkas” 84 numeryje įdėjo vedamąjį, kad kri Varšuvoj ir Liubline buvo
njilitarizmui ir imperializmui sutriuškinti bus tiksiingesnė ir kad ji užtikrins pasauliui pastovesnę ir tei zės valandomis ir diktatoriai “graibstosi už religijos.” išklijuotos Vokietijos ir Aus
tro-Vengrijos
proklamaci
Tarp kitų dalykų, rašoma:
singesnę taiką.
y
“Atėjo eilė ir Hitleriui pripažintu kad religija, kurią jos, kuriose karštai kviečia
jis tiek niekino ir varžė, yra labai galingas veiksnys, mi lenkai stoti savanoriais
su kuriuo būtina skaitytis, ypačiai užėjus sunkiems į Lenkijos armiją, kuri tu
Patys netiki, kitiems įkalbinėja
gyvenimo sukrėtimams. Hitleris jau junta, kad šis sun rės kariauti prieš sąjungi
ninkus: Angliją, Rusiją,
Lietuvių komunistų sąžinė dėl kominterno labo ne kus karas yra lemtine jo gyvenimo krizė. Įsisiūbavęs
Prancūziją ir t.t. Lenkijos
sibijo apšaukti Hitlerio šnipais tuos vientaučius, kurie ir bešluojąs viską, kas jam ant kelio stovėjo, staiga armija turėsianti savo at
iš bolševikų okupuotos Lietuvos perbėgę į Vokietiją ties Smolensku, buvo sulaikytas. Teko nustebti, susi
skirą štabą,' lenkiškas vėlia
buvo uždaryti į nacių kalėjimą, kurie savaitėmis turė rūpinti ir tur būt rimtai nugąstauti, nes paėmęs Smo
vas ir t.t.
jo pakelti vokiškų koncentracijos lagerių sunkumus ir lenską, atidarė jo bažnyčias ir liepė laikyti pamaldas.
kurie greičiau gyvasties išsižadėtų, negu tarnautų na Kad ir žygiuoja pirmyn ir vis laimėdamas, jis negali
APSAUGOS
TRAUKINIAI
ciams, ar raudoniesiems. Tačiau, kai mūsiškiai bolše nematyti, kad karas pernelyg užsitęsė ir nežinia ka
vikai, Stalino paraginti, nori sudaryti "liaudies fron da ir kaip pasibaigs. Kliūtys augte auga. Ir kaip tik
tą” kovai prieš Hitlerį, jie į bendrus pasikalbėjimus tik šiuo sunkiuoju momentu Amerikoj pradėta skelbti,
net raštu kviečia ir tuos per savo laikraštį apšauktus kad Hitleris, karą laimėjęs, planuoja panaikinti krikš
“Hitlerio agentus”. Nemanytume), kad jie norėtų savo čionių tikėjimą ir įvesti kažkokią keistą nacių religi
tarpe turėti šnipus. Reikalas čia kitas — savo skaity ją: vietoj kryžiaus iškelti svastiką, bibliją pašalinti ir
tojams pučia burbulus į akis — tai nacių agentai, bet jos vietoj įvesdinti savo politinį kūrinį “Mein Kampf”,
panaikinti krikštą, likviduoti sekmadienį ir, t.t. Neži
patys žino, kad tai tik šmeižtas.
nia, ar kada Hitleris buvo taip smarkiai supykęs, kaip
dabar, kada tą paskalą nugirdo. Jis negalįs atsistebė
ti. kaip žmonių vaizduotėj toksai šmeižtas galėjo išsiperėti. Ar čia šmeižtas, ar ne, tai dar neištirta. Svar
Airijos neutralumas
bu tai, kad gyvenimo krizėje operuojama religija ir,
Airija gyvena kai ant vulkano. Jos vyriausybė visu visam pasauliui nustebus, net bedieviški diktatoriai
griežtumu laikosi neutralumo. Tačiau ji rengiasi gali priversti jos graibstytis.”
miems netikėtumams.
- •—
Airijos prezidentas Eamon de Valera savo paskuti
“Naujienos” polemizuodamos su komunistiškais šlamš
nėj kalboj aiškiai pasakė, kad airių tauta turi būti tais, tarp kitko, sako:
gerai prisirengusi ginti savo laisvę, jei kas ant jos
“Ar Bimba ir jo bendradarbiai ką nors atsako, kuo
pasikėsintų. “Kovosime iki mirties su agresorių, ne
met jiems pakiši po nosia tuos jų purvus? Ne, jie
paisant kas jis bebūtų.”
apie tai tyli, kaip “klemsai.” Bet dabar jau jie de
dasi labai karštais demokratijos ginėjais ir prikai
Tuo tarpu, žinoma, kai didžiosios Vokietijos karo
šioja “hitlerizmą” kitiems, kurie visą laiką kovojo
jėgos yra sutrauktos Rytų frontan, kaip Anglija taip
("Draugas"
Acme teiephoioi
prieš
nacius
ir
jų
pakalikus.
ir Airija gali atsikvėpti. Bet jei kada tos jėgos būtų
Maj. W. L. Purcell aiškina apie eksponatus, kurie kraujami į tris specialius trauki
atsuktos Anglijos link, tuomet ir Airijai susidarytų
“žodžiu, komunistai yra begėdiškiausi žmonių mul nius. Traukiniai šalies apsaugos sumetimai s apvažiuos 79 šalies miestus. Fabrikan
kintojai. Aršesnių šarlatanų dar pasaulis nėra madidelių pavojų. Vargu tada ji pajėgtų išlaikyti savo
tams bus rodomi šalies ginklavimuisi reikalingi įvairių rūšių reikmenų ir jų dalių oaneutralitetu.__________

__________

tgs.”
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Vienos Rusės Dienoraštis
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Į lietuvių kalbą Išvertė Izabelė Matusevičiūtė
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Ką Pareiškė Kun. J. Balkūnas
Aktualiais Klausimais.
I
Lietuva vėl bus laisva. Bijau, kad Amerika vėl nebūty apgauta boiše
viky. Daug vilčiy dedu į A. Raud. Kryžių. Lietuvai Gelbėti Fondo ne
paprasta reikšmė.

PRIE KAPO
Tyliai aš praveriu vartus į tavo namą
Ir atsargiai einu, kad nepabustum.
Dedu tau pluoštus žiedų margus,
Verkiu tyliai, kad nepajustum.
Dangus toks mėlynas virš balto kryžiaus,
Ir medžiai čia nulenkę galvas tyli —
Baigščiai prabėga vėjas skausmo vydžiais
Ir vėl sapnai valandas belydi.
— Mamyt, ar gera tau naujoj tėvynėj.
Nepasiilgai dar žemės oi mūsų? —
Vėl tu tyli. Nejau visi jau žodžiai išsipynę
Kai žemėj keliavai tarp skausmų triūso?
Ir neišgirdusi nei vieno tavo žodžio,
Vėl praveriu vartus iš tavo rūmų,
Ir einu vėl tolyn, taku dygliuotų rožių —
Artyn pas tave, matyt, prie amžių jūrų.
D. Lipčiūtė (iš “V.”)

Prieš kiek laiko kun Jo paramą. Dabar didžiausias tyčiojo iš sutarčių tarp So(Tęsinys,
mūsų rūpestis, kad alijau-! vietų Rusijos ir Jungt.
Aš mačiau, jog negalėsiu tarnauti, todėl perėjau į nas Balkūnas, žymus lietu
Ko
viškos katalikiškos visuo tai laimėtų, nors rusai kai- į Amerikos Valstybių.
fabriką darbininke. Čia buvo dar bjauriau. Darbinin
menės veikėjas, nepapras po alijantų laimėjimų partne dar gero, Stalinas vėl gali
kės, kurios jau buvo praradusios savo mergystę, — ir
tos energijos vyras, atvyko ris ir dalyvaus prie taikos! susitarti su Hitleriu, o kas
tokių buvo didžiausias skaičius, — manęs neapkęsdavo, į Chicagą, III. dalyvauti stalo, bet kaipo pralaimėto i tada? Aš nepasitikiu rumatydamos, kad aš norių išsaugoti, ką jos praradusios. A.L.R.K. Federacijos Tary- jas neturės sprendžiamojo sais bolševikais, o ypač
Jos stengėsi mane įžeisti ir palaikydavo darbininkų gru bos pasėdyje, kuriame buvo balso, čia viską nulems Stalinu, nes jis yi'a skaubų norą prie manęs priartėti. Nemanykite,
jei., jums,. svarstoma aktualūs reika- Jungt. Amerikos Valstybės džiai apgavęs Amerikos pre...
kaip dabar mada yra, tvirtina, kad buržujai yra blogesni
šiame
RoosevelM
ir labiau sugedę kaip proletarai.
Tai yra nesąmone! dyje sumaniam ir veikiiam tųjų tautų apsisprendime — Kunige k.ebone, kaip
Vieni panašūs į antrus, visi yra gyvuliai . . .
kunigui J. Balkūnui neteko daugiausia lems vyraujan- jūs žiūrite j lie-uvius komu
Ir taip niekados netikėkie vyrų tėviškais jausmais. dalyvauti, nes turėjo atsi- tieji
laimėtojai:
Jungt. ristus, kurie kituos pra varTarp vyro ir moters visados yra viena: ką vadiname mei- gulti į Lorettos
ligoninę Amerikos Valstybės ir An- džiuoja pronaclais ar pana- koje ir remdami per ilgus -ukelti aukų, kad tuo būdu
le, nors ..visokiais galimais žodžiais slepiama.
Chicagoj, UI. kur ir dabar glija, o Sovietų Rusija mažai šiais vardais?
kodaugiausiai
metus Amerikos labdarybės ga.'tumėm
Ken iau tylėdama.
aiP
1 £^au
e^au. _. dar jis guli ir sveikdamas ką tereiks, kuri ir šiandien — Kadangi lietuviai kc- i.daigas :r pirmoj eilėj sušelpti savuosius tremti
laikyti, apleidau savo vietą fabrike ir įstojau vienoje
jau nerimsta lietuvių visuo- dar turi į Pabaltijo valsty- munistai ir išviso, Ameri- Amerikos Raudonąjį Kry mi’ 3 Sibire.
pieno krautuvėje pardavėja. Šeimininkė mane mylėjo, menėg reikaluose,
bes pretenzijų.
kos komunistai iki š. m. žių, mes šioj krifingoj lie Kunigų Vienybė irgi pri
patikau aš ir lankytojams,
bet
pagaliau
įsimylėjo
į
ma
„
.
....................... x. . , Kartą atsilankiau į LcretAš netikiu Sovietų Rusi- birželio 22 d. buvo nacių po- tusių tautos valandoje tiki sideda prie kilniųjų mūsų
ne šeimininkės sūnus. Ir j18 taip pradėjo, kaip ir k.ta, vi- os
ir su kun. J. jos vadams, nes Stalinas litikos vyriausiais rėmė- mės paramos iš Amerikos' vibiomenės pastangų ir da
i*4koi° man''8 l’atvert‘; bet kaip as jam gnež&aaMai
vjeną
ak_ įr jo
yra Jaia, todsl daoar norždami Raudonojo Kryžiaus, kuris bar daro žygių, kad būtų
pasipriešinau, jis panoro mane vesti. Jis matė, kad ki tualesnį klausimą paliesti. daug kartų sulaužę savo to vardo nusikratyti, jie šį
ne vieną nelaimėje ištiktą <aip pat sušelpti iv išva
tokiu budu nepasieks tikslo.
kunigai, klierikai,
— Kaip jūs žiūrite į ko- duotą žodį ir tiek pat kartų vardą dabar kitiems prime- tautą gausiai yra sušelpęs. duoti
Tada susipažinau su savo busimuoju vyru. Jis bu- munistų spaudą, kuri labai yra suplėšę gražiausias su- ta, kad nuplovus savo krauAš tikiu, kad Amerikos Rau vienuoliai, seselės ir kiti
vo pardavėjas vienoje kvepalų krautuvėje. ' Aš tuojau
panaudoja jr jūaų tartis. Ir kas gali pasaky-' juolos politikos dėmes. Aš donasis Kryžius, kuris da-! dvasinio luomo asmenys.
pamačiau, kad jis girtuoklis, vėjo papūta ir belakstąs vardą, — paklausiau suma- ti, kad Stalinas vėl nesu- tikiu, kad komnacių frontas
bar vykdo Rusijoj komuniz Atsisveikindamas palin
paskui kiekvieną sijoną. Bet kaip tik tas mane prie jo
,
laužys savo duoto žodžio, vėl susilies, nes abu yra dik- mo išvargintos rusų tautos kėjau kun. J. Balkūnui kotrauke: as norėjau jam padėti, j, išgelbėta.
As tada
Jj(<
ivnfplMn
Balkūno. Jis tk šyptelėjo juk jis yra specialistas ne- tatūrų šalininka, abu smur- šeipimo darbą ir globoja greičiausiai pasveikti, nes jo
buvau aštuoniolikinė ir galėjau gerai pasirinkti.
ir ėmė dėstyti savo pažiū silaikyti sutarčių, ko gero, tininkai, todėl abejus idėjos įva'rių tautų ištremtuosius j laukia daugel pradėtų dar
Pradėjau savo Mykolą “gelbėti.” Aš jam paaiški
dar Stalinas gali Anglijai jungia, o dabar susipešę tik Sibire, taip pat sušelps bent bų.
J. Vizgirda.
ras:
nau, ko laukiau iš vedybų, tik dėl jo ir šeimos norėjau
dalį ir mūsų
ištremtųjų. i
— Čia didelis ir platus ir Jungt. Amerikos Valsty- dėl grobio.
gyventi, jo draugu, bičiuliu ir žmona norėjau būti.
klausimas. Kai aš matau Ibėms iškrėsti šposą.
Tad
- Ką manote dėl to bi-j Nors Amerikos Raudonasis
— Ir jūs buvote laiminga su juo? — paklausiau.
įvairius bažnyčios herarchų nieku būdu negalima pasiti- lijono, kurį Jungt. Ameri-j Kryžius tam šelpimo dar
— Ne. Labai nelaiminga. Tik pagalvokite, per tuos pasisakymus aktualiais klau keti Stalinu ir jo bendra- kos Valstybės pažadėjo So- bui Rusijoj yra paskyręs
visus metus tik dėl jo apsaugojau nekaltybę. Ir žinote, Simais,
. . tai si klausima nuo- darbiais.
vietų Rusijai?
40 milijonų dolerių, bet at For Thousands of Sufferers
ką jis man po pirmosios vestuvių dienos pasakė? Na,1 ,
. . , ...
Choklng, fuplng, vheczing spasms ot
Čia man tebūna leista — Sovietų Rusija tegaus sižvelgiant į milijonus ken Bronchlal
Asthma ruln sleep and energy. In,
V,
x . x.
ov?
x
, dugmai studijuoju ir savo
gredlents
ln the prescription Mendaco ąiilckkas gali žinoti, ar tai tiesa? Daugumas moterų moka
...
, .
, .
ly clrculate through the blood and common...
,, . ....
,
/ . ..
...
Į pažiūras derinu su katalikų priminti vienas epizodčlis iš medikamentus, karo reik- čia-čių ir šaukiančių pagal ly help loosen the thlck strangllng mucus
the flrat day. thus aldlng nature ln palllatlng
puikiai paslėpti. Kitą rytą po vestuvių jis pradėjo ma |ja£nygios vedamąja linija, i 1933 metų, kada Sovietų Ru-imenis ir kitus daiktus, bet bos, tos lėšos lyg tr iega3
the terTlble recurrlng choklng spasms. and
ln promotlng lreer treathlng and rastrui
ne apgaudinėti.
aleep. Meaflaee Is not a smoke, dope. or tn| Mes nieku būdu negalime sija susitaikė su Jungt į jei Jungt. Amerikos Valsty- pavasarį saulutei šildant
lectlon. Just pleasant, taateless
ableta that have helped thonsanas ot aat— Ar jis jus
lėrers. Prlnted guarantee vlth each package
terera.
. v. nemyli?
...
Pa aus;a\
sutikti su pagalba komuniz- Amerikos Valstybėmis. Porą bės pamatys, kad Stalinas tirpyta, todėl mūsų lietuvių
—money back unlesa
ia coi
comsleb
lietely satlstactory.
Ask your druggist for Meadaoe today. Only Ma.
— Visai priešingai, jis mane net labai myli, bet tas
.
x-i_- i j -r •
pareiga
yra
kodavę
iausia
dienų
prieš
Sovietų
Rusijos
nesilaiko
žodžio
—
kiekvie,
, T
. , X
,-x..
T, ___ -’x • v. mui. As tikiu, kad metuva
jam nekliudo drauge ir kitas mylėta. Pasiziurekite j sia
jr N
ir Jungt. Amerikos Valsty- nu atveju pažadėtą paratą fotografiją! Man ją atsiuntė anonimiškai.
Klansomybę tik atlijantams bių susitarimą New Yorke mą galės sulaikyti. Už biFotografijoje buvo Šviesiaplaukis nutukęs, kiaules
k„ą Jumj
QM
Houae įvyko pk.
ista|įrti g()_
Ar Jūs Galite Pasistatyti Sau Namq?
akimis vyras, kareivio uniforma, apsikabinęs visa. tam- mu
kaip
j pa. | rainieįių maainia Stingas, tualesnį klausimą aptarti.
ARBA ATNAUJINTI DABARTINI SAVO NAMĄ.
šią ir labai storą, seną moterj......................
.
gelbą Sovietų Rusijai kaipo kuris aiškiai pasisakė prieš menis gali trukti kokius
Mes parūpinsime jums Statybos Medžiagą, o jūs galėsite
- žiūrėkite, šita sena žąsis jj maitina, ji nesą j la- proalijantaa sia klausimas; Jungt. Amerikos Valstybių penkis metus.
išmokėti lengvais mėnesiniais mokėjimais. Nereikia nieko
gėrius jam maistą, ir jis su ja susideda. Jis buvo bai
ukti litikama
3uaitarimą au
Ruai. _ Kaa dabar reikia veik.
įmokėti.
tųjų karininkas, ir dėlto sėdi X-me koncentracijos lage- meg kajp kata|ikai niekui ja. Tada Waahingtone bu- ti dėl Lietuvos Laisvės ir
PASISTATYKITE SAVO NAMĄ PATYS
ryje, kur jis gana laisvai laikomas ir dažna, išeina j m.e- būdu negaUme
g[. at ■
kęg Litvinovaa ir Ncpriklausomybės
atgaviPLANAI DUODAMI DYKAI
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Aš, mira
nuo savo burnos nutraukdama,
vint komunizmo stiprinimu, planavo kaip čia apsukri mo?
DOUGLAS LUMBER COMPANY
lėčiau jam ką nors nusiųsti, ir jis ten visai šeimyniš__ .
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atrodo,
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Kaip
trumpas
šis
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kai *įsikūrė. Aš čia sėdžiu viena. Bet kad manyčiau
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2700 WEST ROOSEVELT ROAD
3
rnrtni
ukrainiečių TT11mi-:pima8) taip jis aidelis, —
vargu nfmlmlrvn
atsilaikys nmpu
prieš na.
na masiniame ukrainiečiu
nors kada jį apgauti? Bjauriuosi apie tai pamanyti!
PRONE: KEDZIE 8840
cius. Sovietų rusų pralai- tinge aiškiai tada pasakiau, 1 piatitarė kun. J. Balkūnas,
Viską padariau, kad jį išvaduotų, ir jau man priža
nereiškia aliian- kad netikėkite Litvinovu, — pirmiausia reikia suburti
dėjo, kad po savaitės jis sugrįšiąs. Iš pradžių jis meluos sėjimas
Man at nes Amerika bu, apgauta ir užbi(,ny gyvenau, lietu- >7
ir prisiekdinės, kad jis manęs niekad neapgavęs. Paskui
, , _ . ,. , . liko skaudžiai apvilta, nes vjua jr kovc,kiausiai sutVerJau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius
jis viską prisipažins ir, parpuolęs ant kelių, maldaus jam
. . . . . , ,
.
Lietuvoa vyriaudovaonti.
Taip, aš jį niekinu, bet ir myliu. Tai yra
6g
’ a nea ‘ e” Sovietų Rusija nesilaikė tj už<i
Moderniškai Gražūs —Gerai Padirbti — ŠUti Visokiam Ore
mano trauediia
Ak natarkife man Aliute ka aš
antTOj° fr°nt°'
I dU°‘° ŽOdŽi°' Šiandien
ayfcę, kuri galėtų kalbėti Uetanu S’
"
tu> rusam3 bolševikams, | vinovas j Jungtine, Ameri.
Jdu
DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ
Sportiškų
Viršutinių Vyrams Marškinių, baltų ir
Až pasižiūrėjau j jos mielas, dideles, liūdnas akis,:aliiantal:
’ Va!8tybe8<! ja" atV&' i - Kaa dabar reikėtų veik

Asthma Mucus

LoosenedFinfDay

palllatlng

a

kurios taip baimingai laukdamos , mane žiurėjo, ir at,r paciai bu6 8u.!jog at8to
labai bij
i triuškinti.
*»
•« Tai kam čia be- Jkad vėl Amerika nebūtų Japsakiau.
- Ką jū, turite daryti? Jūsų nelaimėje gal kaip tik kalMfl
80vietų
j gauta tQ a8men8 kur8 pasi.
yra paslėptas jūsų laimės šaltinis. Jūs pati esate per
tvirta, per energinga, savyje perdaug užsidariusi asme
nybė, kad jūs tokį pat tvirtą žmogų šalia savęs galėtu
(įaiz Kids Put on Special Show for Christmas Sea’c
1 ...... , mėte turėti. Jūb pati prisipažinote, kad jus traukė tik
F
jo silpnumas ir bevališkumas. Jūs^norite ne tik jį my
lėti, bet jam vadovauti, ir visai nesąmoningai jam at
fC s
leisti. Jūs norite jam padėti, ir tai jums tikriausiai pa
siseks. Bet tik ne iš karto; tai yra ilgas bandymas su
nuolatiniais skausmais ir pasiaukojimu surištas.
Bet jūs jį išgelbėsite, jūs vis jį traukiate aukštyn
prie savęs iš purvo, kuriame be jūs jis žūtų be pageltos.
M <
i*
Ar tai nėra didelis uždavinys? •
— Kaip aš dėkoju jums už šiuos žodžius! — tarė ji,
žiūrėdama dėkingomis akimis.
Tuo tarpu mes pasiekėme savo vagoną, Elena Ivanovna atsikyrė, o aš užkopiau laiptais aukštyn.
Lapkričio 21 d.
Mes bandėme mieste paieškoti buto, kur mes galė
tume nors laikinai susituokę apsigyventi.
Bet veltui
Butų skirstymo įstaigoje mes prastovėjome eilėje visą
i
ei
dieną.
Paskui mums paaiškino, kad apie kambarius
Younrstcrfl, dlsousslns special program v/ltta Homcr J. Buckley ot
šiuo momentu negali būti nė kalbos, nes teduodami tik
National Tuberculoala Aaeoclatlon. aro: Oerard Darrow, • (eatreme left);
“kampai,” vadinas, tik kambario dalys.

X9iw flrafiaaj
T

Jick Lucal, 1< tvatėti at de;k); Rlrhard tVIUlamfl, 11; Mirsaret Mary
Dotlgherty, 14, ard Glauda Brcnner, lt.

“CHRISTMA8 SfiAL VOUR CHRISTMAS MAIL

« ael lietuvių tremtinių Sibire šelpimo? . . .
- Lietuvai Gelbėti Fon
das yra labai didelis veiks
nys mūsų gyvenime ir jis
ne tik materialiai sušelpia
į ištremtuosius mūsų brolius
'Sibire, bet gyvai įtraukia į
Lietuvos Nepriklausomybės
vadavimo darbą Amerikoje
gyvenančius lietuvius, su
žadina juose tėvynės meilę
ir iškelia aikštėn lietuvių
tautos kilusias ir nemirš
tamas būdo savybes, kaip
ai limo meilę, kaip planingą
ir ryžtingą kovą, organiza
cinį veikimą ir tt. Tačiau
imant galvon milžiniškąjį
lietuvių ištremtųjų Sibire
skaičių ir atsižvelgiant į
milžiniškas išlaidas, kurių
teks pilnas šelpimas reika
lauja, mes patys ir prie ge
niausių aplinkybių to šelpi
mo darbo negalime pilnai
atlikti.

Gyvendami Ameri*

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

BRIDGEPORT KNITTING MILLS
504 WEST 33rd STREET----------- Arti Normai Avė.
Telefonas: VICTORY 34A6
F. SELEMONAVICH, Sav.
Atdara kasdien, vakarais ir Sekmadieniais
J

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NKCTAR. Sis 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
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a, lapkr. Ii, 1941

gražios! fiys kunigai lai*
ko šv. Mišas, prel. M. L.
Krušas gieda “Libera” ir
ašaroja,
vo pažįstamus. Tikietų kai atsisveikindamas
parengimas prieš Adventą! na 35c augusiems, o 10c vai kad turi aki "tis su geru sa
vo parapijų;, i. šimtai auto
perkeliamas iš 23-čios į 16-[ kams.
tą šio mėnesio. Rengėjai
mobilių ir kea šimtai žmo
X Praeitą sekmadienio
stropiai darbuojasi Maska
nių lydi į kapus.
vakarą mirė ilgai sirgusi Ci
rado baliaus reikalu. Mas
Laimingi, kurie miršta
karado balius yra visų pa- ną Staknienė. Paliko nuliū Viešpatyje’
rapiejiečių labai laukiamas dime vyrą Joną, kuris taip
gi ligoje. Prieš keturis me
Nuliūdęs draugas.
nos dukrelės. Tėvas yra metinis įvykis. Ne vien jau-,
Parapijos Kalakutų
tus
vienintelė
duktė
buvo
“foreman” Am. Steel Co. niej i apsirėdo, bet ir suau-1
Vakarienė
automobilio užmušta. Kūnas
Įvyksta šį sekmadienį, Sveikiname ir ačiū už ciga gusieji laukia tos dienos. Į pašarvotas pas graborių Tū
Pasislepia, apsirėdo taip kad
lapkričio 16 d., 5:30 vai. pa rus.
vyras savo žmonos nepažįs binį. Palaidota trečiadienį.
rapijos salėje. Pirminin
ta, žmona — vyro. Rengė X Jaunų vyrų Athletic
kėms: J. Karvelienei ir P.
Juozapas
Juška,
67
m.,
jai žada duoti visą eilę nau and Sočiai klūbas džiaugia JUOZAPAS GEDVILAS
Lau.. enei labai sekasi ti
(Gyv- 4039 S. Hermitage Avė.)
kėtus platinti. Svečių bus 3829 Fir gatvė, lapkričio 6 dingų dovanų. Kas turės! si pasisekimu savo šokių ir
Mirė lapkr. 11 d, 1941. 7:55
“door kortavimo vakarėliu. Atsi
vai. ryto, sulaukęs pusė:- amž.
iš Calumet City, Gary ir d. automobilio sužeistas ant laimingąjį tikietą
Gimęs Lietuvoje. Kilo Iš Ra
Vi seinių
apskr., Šautėnų parap.,
Chicago. Prie darbininkių kampo 135th ir Gr. Blvd. prize”, gaus kalakutą. Visi lankė daug prietelių.
Šautėnų miesto.
gatvių.
Guli
Šv.
Katarinos
siems
nuoširdžiai
dėkoja.
kviečiami, paragintam ir sa
Amerikoje išgyveno 31 m.
štabo prisidėjo G. BenichiePaliko dideliame nuliūdime:
ligoninėje.
Automobilį
vai

moterį Eleną (po tėvais Nornė. Programą išpildys Šv.
butaitė);
2 sūnus, Jurgį Ir
marčią
Eleanore
Ir
sūnų
Cicilijos choras, vadovybėj ravo Pranciškus Marky, 18 A. a. Antaną MTazeliauską prisiminus
Pranciškų; 2 švogerkas. Vero
m.,
3722
Gr.
Blvd.
niką
Seųuence ir
Petronėlę
muz. L. Šimučio Jr., ir pa
I
Turskfenę Ir jų šeimas, ir daug
Spalio
14
d.
graudingai
kaip
tai
galėjo
įvykti.
Vakitų giminių, draugų Ir pažįs
rapijinės mokyklos vaikai.
tamų.
suskambėjo
didingi
šv.
Jurkar
matėm
jį
bažnyčioje,
Po to orkestrą grieš šo
Lietuvoje paliko seserj Sta
nislavą Ir pusbroli Joną.
gio
bažnyčios
varpai
pramatėme
su
klebonu
kalbant,
kiams. Labai malonus vaka
Kūnas pašarvotas namuose:
46 39 S. Hermitage Avė.
rėlis laukia visų kurie atsi Praeitą šeštadienį Kazys nešdami, kad ir vėl mirė matėm juokaujant su savo
Laidotuvės jvyks šeštadlenj,
lapkr. 15 d. Iš namų 8:30 vai.
lankys. Kleb. K. Bičkauskas Marijona Greičiūnai, 3717 vienas parapijonų. - Išgirdę pažįstamais o šiandien jo
ryto bus atlydėtas j Šv. Kryžaus parap. bažnyčią, kurioje
kviečia visus iš arti ir toli. Deodor gatvė, minėjo vedy varpų gaudimą arčiau gyve- nėra. Iš ryto sveikas, gyJvyks gedulingos pamaldos uz
Velionio sielą. Po pamaldų bus
binio gyvenimo 25 m. sukak- nantieji laukia zakristijono vas, linksmas o vakare užnulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.
I tuves. Palaiminimą suteikė ir klausia: “Kas per vienas, pultas širdies atakos gabeNuoširdžiai kviečiame visus
Sekmadienį, lapkričio 23 kleb. kun. K. Bičkauskas.
gimines, draugus ir pažjstamus
kuris Viešpaties įsakymu namas į ligoninę. Kitą rydalyvauti šiose laidotuvėse.
8 vai. vakare, parapijos sa , Išklausė šv. Mišių ir priėmė
tapo išbrauktas iš mūsų tą 4 vai. peržengia šio paNuliūdę:— Moteris,
Sūnai,
lėje Šv. Cecilijos choras šv. Komuniją.
Marti, švogerkos Ir Giminė*.
tarpo?” O jis atsako: ‘Visi šaulio slenkstį ir per ni rengia šokių vakarą. Bus i
Laid. direktorius J. F. Eu
(Tęsinys 7 pusi.)
jį pažinote ... tai Antanas ties uostą nuvyksta atsilmdeikls, tel. YARds 1741.
“prize waltz”, “prize jitterMazeliauskas, ilgametis mū ti savo amžinojo užmokesbug”, “prize polka” ir atsi
sų parapijonas, galima sa- čio.
lankymo “prizes”, — kala
kyti, veteranas, nes priklau- Teisingųjų mirtis visad
kutas. Charlie Hran ir jo
sė per virš 34 metus.”
esti graži, netaugianti. Taip
BRONISLAVĄ
orkestrą grieš šokiams. Visi
.
•
.v
•
'buvo
ir su a. a. Antanu.
ZALANDAUSKIENfi
kviečiami atsilankyti.
Xpo tėvais KtiUuJzaitė —
Būdamas geras katalikas,
gyv.: 11155 S. SpaiLkling Avė.)
KOTRINA KARPUS
(jis tokiu ir miiė, aprūpintas
Mirė lapkr. 12 d.. 1941 m.,
( KARPAVIČ’IENft)

NIAGARA FALLS, NEW YORK

IHAtRIBOlR©

X

Pastarasis

parapijos

TURTAS VIRŠ .. $6.500.000
APART APSAUGOS, TURIME

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
MES MOKAME ąO]o ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Valandos: Kasdien — 9 vai. Iki 4 vai. p. p.
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

LOAN AUOCUnONafOtafi
JUSTIN MACKIKSnCH, Pm

4192 Archer Avenue
yiRginia 1U1

Nelaimė

Sidabrinis

Trot”

•AMT, m. LAIDOTUVIŲ DB1KT0MAI

KELNER - PRUZIN

*

•«rtan«ln PatanaTlaus — Motsria patarnauja

Phone 9000

620 W. 15th Avė.

Vestuvių

Jubiliejus

“Turkey

C C n HA H

ATSARGOS FONDĄ VIRŠ___ __ . . įOOUzlIUU

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save

PAMINKLAI
MENIŠKAS

DARBAS

Šokiai

X

ŽEMOS

TEISINGAS

11 vai. ryte, sulaukus pusės
amžiaus.
Gimus Lietuvoje.
Kilo iš
Grinkiškiu par.
Amerikoje iš
gyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrą. Steponą; 2 sūnus. Chester
ir Steve; 3 seseres. Marijoną
Stenson, Mikaliną Meškauskie
nė, švogerj Antaną ir Oną Macijunienė, švogerj Petrą;
2
brolius, Petrą Rukujzą ir jo
moterj Bronislavą ir Adolfą
Rukujzą ir jo moterj Jievą;
švogerj Joną Zalandauskj; 2
brolienes, Stella Jucius Ir Mi
kaliną Jurkšus ir Jų šeimas, ir
daug kitų giminių, draugų ir
pažįstamų.
Kūnas pašarvotas John F.
Eudelklo koplyčioje, 4605 S.
Hermitage Avė. Laidotuvės įvyks pirmad., lapkr. 17 d. Iš
koplyčios 8 vai. ryto bus at
lydėta j Sv, Christlnos parap.
bažnyčią, lllth Ir S. Homan
Avė., kurioje jvyks gedulin
gos pamaldos už velionės ste
lą. Po pamaldų bus nulydėta
j Av. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažĮstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Se
serys, Švogeriai, Broliai, Avogerkoa, Brolienės, Giminės.

Laid. direktorius John F.
Eudeikis, tel. YARds 1741.

+
«|a
JUOZAPAS ANTANAITIS

Padėka

Kleb. kun. K. Bičkauskas
širdingai dėkoja sekančio
mis moterims, kurios išsiavinėjo naujus pamušalus pa
rapijos dangų uždangalams:
Onai Jurgutienei,, Malvinai
Paulauskienei, Emilijai Grimailienei, ir Agotai Gužie
nę! Dabar ne tik iš vidaus
gražiai atrodo, bet taipgi iš
lauko.
_
Krikštas

Praeitą sekmadienį Krik
što Sekramentas suteiktas
Povilui Leonardui Galvidiui,
kūdikiui Leonardo ir Sofijos
Galvidių, 3718 Elm gatvė.
Krikštotėvais buvo Pranciš
kus ir Julija Sebulski.
Gus ir Delphine Mikalau
skai, 4027 Deodor gatvė, su
silaukė pirmos Dievo dova-

(gyv.: 3201 S. Litucnler. Avė.)
Mirė lapkr. 12 d., 1941 m.,
9:15 vai. vak., sulaukęs pusės
amžiaus.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo Iš
Telšių apskr.. Varnių parap.,
Nevardienlų kaimo.
Amerikoje Išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterj Marijoną
(po pirmu
wru Lukas, o po tėvais Kašėčlūtė);
podukres.
Bronlsla'•s. Ir žentą Leo Karelvus. ir
Stanislavą I.ukas; posūnį Adolfą Lukas: anūke Jan et Lee
Kareivą: seserj Petronėle Ir
•>vogerį Juozapa JanuAus Ir Jų
Aeinią; 2 bro’lus, Aleksandrą
Ir brolienę Tekle Ir Jų šeimą
Ir Petrą; 2 pusbrolius. Petrą
<r Antana Antanaičius, Ir daug
kitų giminių, draugu Ir pa
žįstamų Amerikoje, o Lietu
voje paliko brolj Mykolą Ir
kitas gimines.
Kūnas pašarvotas
Antaųp
M.
Phillips koplyčioje, 830’
Lltuanlca Avė. Laidotuvės Ivyks nlrmad., lapkr. 17 d. Iš
koplyčios A vai. rvto bus at
lydėtas J Av. Jurgio par. baž
nyčią. kurioje (vyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bu. nulydėtas
I Av. Kazimiero kapines
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažĮstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. VVestern Avė. Tel. See. 6103

t

PASKUTINIS

Vyčiai

Į kuopą įsirašė sekančios
nares: Eugenia Maurušis,
Kazimierą Butrimas ir Jie va
Vaitkus. Sveikiname. Nors
oras buvo blogas, bet narių
atsilankė daug.
Nutarta pakviesti kalbė
toją apie Taiberculosis, taip
gi aukoti penkinę vyčiai
prieš tą ligą.
“Semi-formal” šokiai ruo
šiami Sausio 31, 1942. Pir
mininkas Charles Kočius iš
rinko sekantį komitetą:
Skelbimų — Alice Ceperis,
tikėtų — Josephine Vait
kus, kuriai pasisiūlė gelbėti
Kathryn Tamkutonis, Orkestros, — Albert Petraus
kas. Puošimo — Edward
Maurušis.
Nutarta
suorganizuoti
merginų “bowling team”.
Praeitą trečiadienį, Vyčiai
turėjo “roller skating” va
karą Gary Armory.

KAINOS

Apskrities prokuroras
puola šerifą

Į nuolėms, artimiems.
Su
! šypsena jis apleido šią ašaApskrities
prokuroras lų pakalnę — O laidotuvės
Courtney kaltina šerifą T. įr gj kokios įspūdingon ii
J. O'Brien, kad Cook aps
krity siaučia gambleriai ir PLATINKITE ‘ ‘ DRAUGĄ
žudikai darbininkų organi
zacijose.
Prokuroras pareiškia, kad
jam jau iki gyvo kaulo
įkirėjo šerifo pranešinėjimai, kad jis kovojąs su or
ganizuotais gambleriais ir
įvairių rūšių žudikais. Ištik
rųjų g! sako prokuroras,
šerifas tais klausimais be
veik nieko neveikiąs. Tas
ilgiau nebus pankenčiama.

Identifikuota
užmušta moteris
Rugsėjo 19 d. autom n oilio užmušta moteris tik da- I
bar
indetifikuota apskn-,
ties lavoninėje. Tai esanti!
Mrs. Frances Paluzak Bet
jos adresas nežinomas, Po
licija stengiasi rast’ jos
giminių.

A +
JUZEFĄ TUSKIEWICZ
(ipo pirnui vyru Stanklcvvicz,
po tėvais Dobrovalskaltė)
Mirė lapkr. 12 d.. 1941 m.,
11:30 vai. vak., sulaukus se
natvės.
Gimus Lietuvoje.
Kilo Iš
Truskavos par.. Petkūnų rrm.
Amerikoje Išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrą Joną; 2 dukteres, Aleks
andrą
Lukaševlcz Ir Amlllją
Kardelis; 3 sūnus.
Vaclovą
Stanklewlcz, Albertą Ir Petrą
Tusklewicz; 2 žentus: 2 mar
čias; 10 anūkų; 2 proanūkus;
seserj Mikaliną Blinstrup, Ir
daug kitų giminių, draugų Ir
pažįstamų. Lietuvoje paliko 2
brolius. Joną Ir Povilą Dobrovalskius.
Kūnas pašarvotas namuose:
6939 S. Washtenaw Avė., tel.
Grovehill 2107. Laidotuvės Jvyks pirmad., lapkr. 17 d. Iš
namų 8 vai. ryto bus atlydė
ta j Gimimo Panelės Svenč.
par. bažnyčią, kurioj Įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta Į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:— Vyras, Dukterys,
Wmal
lentai. Marčios, Anū
kai, Proanfikal, Sesuo, Giminė*.
Laid. direktorius- John • F.
Eudeikis, tel. YARdg 1741.

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

IMRGLTU

(po tėvais Dvilaičiūtė)
Gyv.: 1517 S. 48th Ct.. Cicero.
Mirė lapkr. 10 d.. 1941 m.,
7:30 vai. ryto, sulaukus gilios
senatvės.
Gimus Lietuvoje.
Kilo iš
Vilkaviškiu
apskričio.
Pilviš
kių parapijos Ir miesto.
Anierkoje Išgyveno 22 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
sūnų Juozapą Karpų Ir mar
čią Oną ir jų sūnų Juozapą:
dukterj Kotryną tr žentą Jo
ną Railj Ir jų šeimą; dukterj
Marijoną Ir žentą Juozapą Mi
kui} ir jų šeimą: 3 proanūkus:
sesers dukterį Jievą
Brown;
brolių sūnus, Juozapą. Marty
ną. Juozą Ir Antaną Dvllaičlus Ir jų šeimas. Ir daug ki
tų giminių, draugų Ir pažjsta
mų. o Lietuvoje paliko 2 bro
lius. Juozapą ir Joną, ir daug
kitų giminių.
Velionė priklausė prie Tre
tininkų Ir Apaštalystės Mal
dos draugijų.
Kūnas pašarvotas namuose:
1517 So. 48th Ct.. Cicero. III.
I .aido t u vės Įvyks šeštadieni,
lapkričio 15 d. Iš namų 8:30
vai. ryto bus atlydėta J šv.
Antano par. bažnyčią, kurioje
jvyks gedulingos pamaldos už
velionės siela. Po pamaldų bus
nulydėta J šv. Kazimiero kap.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gi minės, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnus Marti. Anū
kas, Dukterys. Žentai. Proan li
kai. Sesers Duktė, Broliu S0nai ir Giminės.
I-ald. direktorius Chas. Syrew|cze, tel. Cicero 7371.

Phone: GROvehiil 2242

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytala
iš Stoties WHIP (1520). su P. Šaltimleru.

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS
S354 South Halsted Street

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

I. J. ZOLP

ANTANAS M. PHILLIPS

1646 West 46th 8treet
Tel. YARds 0781-0782

3307 Lltuanlca Avenue
Tel. YARds 4908

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

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

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

LACHAWICZ IR SUN AI
2314 West 28rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

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

Laid.
direktorius:
Antanas
M. Phillips, tel. Yards 4908.

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL EAFayette 0727

AMBULANCE

METAI! —

WHFC-I45O kil.

Tel. YARDS 1741-1742

KOPLYČIOS DYKAI I

VienintSlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

Nuliūdę: Moteris Pod.’krčs
Krata*. Posūnis. Anūkė. Resno.
Broliai.
AvogerK
Bntllenė,
Pusbroliai Ir Giminė*.

4605-97 SOUTH HERMITAGE AVENUE

—

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
— DESIMTI

PAGERBIMAS

6755 So. Western Avenne

•J-

4

i

4

draugas

Penktadienis, lapkr. 14, 1941

Sv. Teresės draugystei,; HARBORO
;
10 metu
AIDAI

DR. P. VILEIŠIO IR KUN. K. BARAUSKO
PRAKALBU MARŠRUTAS

Pranešimas

Atvyko kazokai ir sekmadienį dainuoja

Kriaučių Lokalas 269 A.
C. W. of A. susirinkimą tu
rės lapkričio 14 7:30 vai.
Dr. Petras Vileišis, žymus Šv Ambrozicjaus salėje.
vak., Amalgamated centro politikas ir kun. K. BarausSheboygene, Wls šv. Pi
name, 333 So. Ashland Blvd. kas, buvęs “Mūsų Laikraš- ,r.elės Nekalto Prasidėjim.
Bus nominuojama iok&io čio” redaktorius ir geras |
parapijoj š. m. lap
valdyba 1942 m.,
kalbėtojas apsilankys šiose
d.
vai. para
pijos
salėje.
kolonijose ir laikys prakal
bas svarbiais Lietuvos ir
Rockford, š. m. lapkr. 23
WHOLESALE
lietuvių tremtinių reikalais. d., 5 vai. vakare įvyks pra-

(Atkelta iš 6 pusi.)
Vakare parapijos salėje
Ruth Marušienė ir Bernice
Matulevičienė surengė priinituvių vakarienę. Vaka
rien£ gamino: P. Daunusien®> E. Šalkauskienė,
M.
Gustienė ir M. Laurienė. Va
karienėj dalyvavo kun. K.
LiųiTOR
• Dievo Apvaizdos parapi-j kalbos Šv. Antano par. salėj,
Bičkauskas ir kun. J. Nau(STAIGA
joj bus prakalbos Š. m. lap-11095 Ferguson Street,
džiu£^ Mrs. M. Grande^ sekričio 14 d. 7:30 vai. vak. | West sidCf Aušros Vartų
šuo Greičiūnienės iš Cleven.di.->kų choro grupė su dirigentu, Serge Jaroff.
parapijos salėj.
land; Anglickai, Trytekai,
Išvežtoj* o»
• lietuvių parapijoj prakalbos
po Vt*«
Kaliesai, Zolniai, Stender iš
Ohioago
Porth WashingLcn, Wls. • įvyks lapkričio 30 d. 4 vai.
Cicero: J. Dunites iš Gary,
lietuvių kolonijoj š. m. lap-1 (po mišparų pamaldų) pa——<'.4
iš J. Paškauskienė, Sheboyk
kričio 16 d-, 1 vai. po pietų Į rapijos salėje.
HEMKITB
**„"*S*'
• "Si'* x i - s,
gan, Wisc.
fl
SENĄ
LIETUVIŲ
Dovanų suteikė sekantie
. KANTER H*v.
DRAU°*
CLASSIFIED
ji: laikrodį J. Dumites, elekMUTUAL LIQUOR CO.
NAMAI — FARMOS
trikini prosą ir didelis “ca1707 S. Halsted 8L
Kas
ką turit mainyti arba norite pi
“DRAUGO”
T". BOULEVARD 0014
ke” Grande iš Cleveland, si
giai pirkti, greitai parduoti, naują
namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
DARBŲ SKYRIUS
dabrinių šaukštų J. Pačkau
kitės pas C. P. Suromskis Company.
Taipgi turime dideli pasirinkimą se
skienė.
nesnių namų, ant lengvų išmokė
REIKALINGI DARBININKAI
jimų:
Kazys Greičiūnas gimė
13 cottagiai nuo $2,500 ir aukšč.
HELP UANTED — VYRAI
18 bungalų nuo $4.700 ir aukšč.
Lietuvoje, Raseinių apskr.
12 2-fletų nuo $6,500 ir aukšč.
MAŠINISTAI
9
S-fletų nuo
$9,500
ir aukšč.
Harbor I. atvyko 1909 m.
"Horizontai
boring
mill"
OPERA

K 4-fletų nuo $13,500 ir aukšč.
Visas kazokų choras, kuris busimąjį sekmadienį dai
TORIAI.
Patyrę prie “precision"
8
8-fletų nuo 816.000 ir aukšč.
būdamas tik 14 m. amž. Gy
darbų. Atsišaukite darbo dienomis
7
10-fletų nuo $22.500 ir aukšč.
nuos po pietų ir vakare Civic Opera House.
šaukdami
—
i
Taipgi turime visokių bizniavų na
veno Chicagoje metus ir pu
Tol.: BOULEVARD 2000
mų, visokio didumo su visokiais biz
I
niais. Kam reikalinga gerų farmų,
sę, paskui per 6 ar 7 metus
w,
.
.
Chicagon atvyko garsusis
PATYRŲ “TOOL and CUTTER GRI- mažų arba didelių, galima pirkti
Lima, Ohio. Ten sutiko sa LOSIITIC KČUlIlllkdlS
DER HAND". Nuolatinis darbas, ge- arba mainyti.
Su visais reikalais
Kazokų choras, kuriam va
rPiežienė.
kreipkitės prie; —
ra užmokestis. Kreipkitės prie:
vo žmona Naujieną Ro-!« i
INTERNATIONAL REOISTER CO.
dovauja Serge Jaroff. Bu
CHARLES P. SUROMSKIS & CO.
Šv. Teresės draugystė su bbins. Ji gimus Garnett, į 6* KONUOSIiIiG
2920 W. Wa-Jikigt«>n Uivd.
6921 So. Westem Avenue,
simąjį
sekmadienį
—
po
pie

organizuota lapkr. 17, 1931 Indiana. Kun. J. Mizer kleb. | go. Chieago. — Sočikagie•‘UPHOLSTERERS’’ (rakandų aptai- Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. 1111
sytojai) reikalingi dirbti prie 'wholetų ir vakare dainuoja Civic
m. pastangomis kun. A. Va
PAIEŠKOMI AGENTAI
sale' rakandų. Kreipkitės prie;
Šv. Jono parapijos, Lima, I gjaį rengįasi dalyvauti ren Opera rūmuose. Kaip kas
Reikalinga
— gerų, teisingų vyrą,
XAVLALSIAJ»
PASIRINKIMAM
TAPP,
INC.,
lančiaus, kuris tuo laiku bu
agentavime,
laikračių
paedavinųjiMUKNELIŲ
1732-42 Areade I’laec
Ohio, suteikė Moterystės giamoj kauliukais lošimo ir met, taip ir šiemet juos pa
me (vairiose kolonijose. Šaukite —
Bl.IVSRKI.lv
vo parapijos vikaru, ir Onos
PIRŠTINIŲ
Sakramentą lapkričio
6, kortavimo pramogoj, kurią kvietė Harry Zelzer. Jie dai
•PLATER8” — patyrę prie lempų C A Nai 8010 numatyti pasikalbėjimo
KOJINIŲ
Žylienė3, kuri tapo draugys
oxidavtmo darbų. Gera užmokestis, la‘ką.
1916. Pabroliais ir pamer rengia Šv. Teresės Sodalici- nuos rusų liaudies dainas,
l’OCKET’BOOKŲ
nuolatini darbai. Kreipkitės prie:
TAVERNAS IšRENDIOJAMAS
tės pirmoji pirmininkė. Po
KORSETŲ
ART LAMP COMPANY
gėmis buvo: M. Robbins ir ja, sekmadienį, lapkr. 16 d. klasiškų veikalu ir giesmes.
KfDIKIAMS DRABUŽIŲ
.AR PARDUODAMAS
1750 West Fulton Street
jos pirmininkavo: A. GurV.
VILEIŠIENE,
SAV.
I1
I Tavernas, su 4 kambariais gyveniJ. Ranusas (HarDonietis), 4 vai. po pietų, parapijos
I mui užpakalyje, išrenduojamas ar
rister, J. Schultz, H. Petkie
HELP WANTED
Šis
garsusis
kazokų
cho

S. Laurinas t Harbonetis) ir salėj, 88th ir Marąuette Av.
I (kuriam
norinčiam)
parduodamas.
AR — DEPT
1 Namas randasi geroj vietoj — kam
nė, H. Feravičienė, o dabar
ras
suorganizuotas
su
virš
127 No. Dearborn Su
M. Mooney ir J. Klavis (mi Pramogoj bus smagu ir gra
pas 2 3rd Place ir Oakley Avenue.
Tel. Randolph 9488—9489
tinė pirmininkė yra ViktoKreipkitės po adresu:
prieš
20
metų
militarinėj
FROCK
SHOP
ręs
Harbonetis) ir Juli žu; įvairių puikių dovanų:
2257 WEST 23RD PLACE
rija Chaplin.
stovykloj netoli Konstanti
5922
W.
Roosevelt
Rd.
(ant 8-čio aukšto)
. Mooney (dabar Harbonietė kalakutų laimėjimui ir kitoTeL
AUSTIN
1175
nopolio.
Pirmas
choro
pasi

Bėgiu dešimties metų Šv., j^rs. Dilius)
Listen to
kių prašmatnybių, taip pat rodymas
buvo Bulgarijos
Teresės draugystė pasidar
Harbore jubiliatai gyve-1 gardaus užkandžio ir geri
sostinės katedroj. Po to'jie
bavo parapijos, sesučių, nau no nuo 1920 m. Turi keturis
PALANDECH’S
mėlio.
apvažiavo su koncertais po
dai. Prie bažnyčios dažy vaikus: Joną (24 m.), dabar
AR LAIKAS NAMUS
Pelnas skiriamas parapi
RADIO BROADCAST
visą pasaulį. Viso davė virš
mo fondo prisidėjo $50.00 ir Camp Shelby, Miss; Juoza
PATAISYTIT
jos naudai.
v
Featuring a Program of
4000 koncertų beveik visuo
auka,
naujojo
altoriaus pa (22 m.), Edward (20
Kreipkitės
prie
Kviečiame ir svečius at
YUGOSLAVFOLK MUSIC
se pasaulio kraštuose.
fondui paaukojo $50.00 ir m.) ir Mary Ann (12 m.).
silankyti.
Charles
Yushas
vienas langas papuoštas Šv.
Every Saturday, 1 to 2 P. M.
UNITED
Be dainų, atsilankiusieji
Sveikiname jubiliatus ii
Lauksime visų: senų ir
Lietuvis Kontraktorius
Teresės paveikslu įtaisytas linkime susilaukti auksinio
STATES
STATION WHIP
jaunų. Bilietai po 30 centų. pamatys ir stebėtinai mikIr Karpenterys
šios draugystės. 1934 me jubiliejus.
SAVINGS
1520 kilocyelea (Top of the Oi ai)
Rap. liU kazokiškų šokių.
/BONDS
tais draugystė nupirko pui
kų elektrikinį šaldytuvą se Happy Birthday”.
ANDSTAMPS
madienį,
parapijos
susirinPoljCljd
SUŠAlė
selių namui. Be to, vis at- Alice Martinevičiūtė, 2006,
gamins
B
*
W(HK STUDIO
mena seselės įvairiomis taip, I39th gatvė, “birthday” bus kimo kambaryje
IH45
IS* Street
vadinamomis “pantry” arba sekmadienį, lapkričio 16 d. drabužėlius, kuriuos aukos!
Nesenai sugrįžęs iš EUwod, IR
/Ar /tote# itfrrA/tMf
per Kalėdas vargšams vai“linen showers.”
,
______ _______
valdžios darbų — dabar užsiims
kams. Prie skaičių prisirašė
Policija suėmė tric jauvisokiais namų darbais
AMERICA ON CUARDZ »
Įsteigus Šv. Kazimiero “Giri Scouts”
dar
Adele
Ceperis
ir
Yvonne
nuolius:
Ernest<
Lumino.
Ar
Turi
43
metų
patyrimo
Above ta a reproduetion of
Akademijos Statybos Fon
\|i\ ,M'H) PHCnOGRM’H)
Troup 19, parapijos “Giri
Trcasury Department’* Defetv u
Rogers”.
mando De Core ir Joseph
2223
West
23rd
Place
I CUTS". FOSSDtl.E l’RHl?
Savings Poeter, showing an exacc
dą, draugystė buvo pirmu Scouts”, vadovybėj Mokyto
Angalari. Suimtieji išpažiPHONE LAFAYETTE 2*1.1
duplication of tha original “Minute
Tel. Canal 5014
tinė amžina narė, paauko jos B. Vaupša, praeitą pirMan” atatue by famed sculptor
Motiejus
Daniei Cheater Freneh. Defense
i
dama tam tikslui $100. Au
Bonda and Štampe, oi sale at your
bank or post office, are a vital part
Skurdas yra revoliucijų ir a<
ka paremia visus seimus,
America’a defenae preparationa.
"V
rz
nusižengimų motina.
kaip seserų Kazimieriečių,
Aristotelis
taip ir Pranciškiečių rėmė

Brighton Park. — Lapkr.
u d. šv. Teresės dr-stė
švenčia dešimties metų sukaktuves šauniu bankietu,
Syreno svetainėje, prie Archer avė. Komisija, vadovystėj Onos Jogiellos, pasidarbavo, kad vakaras gerai
pa vyktų.
Vienas svarbus
dalykas šio vakaro bus —j
pagerbimas sekančių narių,1
kurios įstojo į draugystę
prieš dešimtį metų, ir iki
šiol uoliai darbuojasi: P.
Armonienės, M. Brasienės,
H. Feravičienės, S. Dudanienės, O. Jagiellienės, P.
Paulikienės, F. Zelienės ir
O. žylienės.
|
Tarpe svečių bankiete
bus buvę draugystės dva
sios vadai: — A. Valančius,
kųn. V. Černauskas, kun.
Jonelis ir dabartinis dva
sios vadas kun. S. Valuckis.
Dalį programos
išpildys
choras
susidedantis
iš
draugystės narių, kurias iš
lavino ir prirengė p. Ona

Jūsų Gražus
Apsirėdymas
-Mūsų Specialybė

GLAMOUR

BUY

3 jaunus plėšikus

ju-

NUTARTA GELEŽINKELIEČIU STREIKĄ
PRADĖTI GRUODŽIO 7 DIENA

Taip, pažvelgus atgal L Geležinkeliečių penkių įidešimt metų, draugystė pa- džiųjų unijų vadai nuspien
tenkinta nuveiktais dar- • dp streiką ant geležnikelių
bais, didžiai dėkinga vi- pradėti gruodžio 7 dieną
siems savo prieteliams ir ryte, jei iki to laiko kokiu
rėmėjams, ir pasirengus to nors būdu nebus pripažinti
liau dar smarkiau pasidar jų reikalavimai gauti di
buoti.
A. G.
desnį atlyginimą. Šios uni
jos yra operuojančios, kaip
tai inžinieriai, kūrentoj ai,
konduktoriai,
varžtininkai
Samuel Urso, 22 m. am ir bėgių sukiotojai.
Jos
žiaus, 1511 So. Spaulding turi apie 350,000
narių.
avė., automobiliu suvažinėjo Neoperuojančios unijos, ku
ir užmušė iš gatvėkario iš rios tufi apie 900,000 narių,
lipusį Michael Dicicco, 46 atskirai spręs streiko klau
m. amž., ir pabėgo
Pas simą.
kiau policija rado netolios
Nuspręsta streiką sukelti,
nelaimės vietos pamestą kadangi prez. Roosevcltc
automobilį ir pagal
‘lais- paskirtas specialius
boar
nius” surado outoist'ą.
das po apklausinėjimų gele
Suimtasis teisinasi, kad žinkeliečiams pripažino ny
po įvykusios
nelaimės jo kų atlyginimo padidinimą
reikalavo
protas taip apsiblausęs, kad Geležinkeliečiai
mažiausia 30 ouožimčiy dau
jis nežinojęs ką darąs.

Policija suėmė

giau, o boarda3 rudo, kad
jiems galima du“ti tik 7 ir
pusę nuočimčių.
irs dide
lis skirtumas.

Geležinkeliečių vadai apie
streiką pranešė visoms ge
ležinkelių kompanijoms.

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

Gyventi tautai ne tik šven
Nešvariems viskas atrodo I čiausia pareiga, bet ir dinešvaru.
džiausią laimė.

rZ
D A C 1/
I

MINING ROOM HFiTH — PAK
LOK NETH — BEDROOM SET8
— RŪGS — RAMIOS — RE•RIGEKATORS — WASHEK8 —
MANGELH — STOVĖS.
AH Nattonaily Advertlaed

I

C — namams statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilil
FINANCE AND LOANS
Finansai ir Paskolom

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI
ANT 1-mų MORGICIŲ
Mėnesiniais •atmokėjimais

Mutual Federal
Savings

ALfX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

2202 W. Cermak Rd.
EEN. j. KAZANAUSKAS. Sec.
TURTAS VIRS >1,100,000.

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

6343 So. Wester»n Avenr
J

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKAI.).
GERIAUSIA IR STIP- CTOKFRT
UIAI SIA ŠIŲ DIENŲ KJXWXA.fc.Alt
Visiškai

ISIOYV

NeaaskriaadRant Nei

Keiatuto Savingi and Loaa Association yra tymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

Tek CALumet 4118

STOKER SALES
6921 So. Western Avė.
• BOILERIUS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo,
Vieno Kdjentol

KEI5TUT0 SAVINGS and LOAN ASS N.

Automatiškas

ŠLEGAITIS
* ĮVEDU ŠILUMA

Mokame

MUSU PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

Telefonas REPUBLIC 8051

LINK-BELT,

and LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO

TAI IPYI^ITC “ūsų ištaigoje. Jūsų indeliai rQpeeI raVzi T M I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap

REPublic 3713
*

3236 So. Halsted St

Chieago, UL

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

IR SUTAISAU SENUS

r

i

DRAUGAS

s

"LAI VIKTORAS SHOLIS ŠUOLIAIS ŠOKA 1
POLITIKOS AUKŠTUMAS!"
Chicago majoras Edward J. Kelly ir virš 300
susirinko pagerbti jauną lietuvį
Trečiadienio vakare, lap
kričio 12 d., Viking Salėje,
prie 69tos ir Emerald avė.,
virs trys šimtai Chicagos
lietuvių susirinko pagerbti
Viktorą Sholį, jauną lietu
vį, kuris šiomis dienomis
buvo paskirtas Clear Channels Radio Commissioner.
Tai yra labai aukšta vieta.
Per kelius metus Vikto
ras Sholis buvo Chicago
Times politikos reporteris
ir ilgai rašinėjo apie pre
zidento Roosevelto veiki
mą tam laikraščiui.
1940
metais V. Sholis buvo pas
kirtas Under Secretary to
Hopkins,
Secretary
of
Commerce. Ir pastaromis
dienomis gavo paskyrimą
prižiūrėti vaidinamų Clear
Channel Radio stations Chi
cago apylinkėje. Šiuo lai
ku, kai tiek daug propa
gandos randasi programo
se, yra begalo svarbi vieta.

aukštai gerbiamas, kad net
Chicago majoras Ed. J.
Kelly atvyko į bankietą pa
gerbti buvusį Chicago Times
reporterį. Savo kalboje ma
joras vertino jauną Viktorą
už praeitus darbus ir teikė
savo nuoširdžių linkėjimų
naujose pareigose

Viktoras Sholis savo kal
boje parodė didelį susipramą šios šalies ir pačio pre
zidento Roosevelto nusista
tymą Lietuvos ir pasaulio
politikos reikaluose.
Jis
gražia lietuvių kalba reiškė

pagarbą savo tėveliams už
auklėjimą. Savo kalboje,
Viktoras Sholis pasižymėjo
nepaprastu lietuviškumu ir
nevieną nustebino nuoširdu
mu Lietuvos reikalams.

Puotoje buvo daug žy
mių svečių ir politikos va
dų, bet jų visi linkėjimai
jaunam valdininkui, maž
daug, šiaip skambėjo, “Lai
Dalyvavo ir Chicago
Viktoras Sholis šuoliais šo
majoras
Jaunas Viktoras yra taip ka į politikos aukštumas.”

AR JAM BUS LEMTA ĮSTOTI
DĖDES ŠAMO KARO LAIVYNAN

Penktadienis, lapkr. 14,

1041

X Sv. Mykolo parapijos
X Muz. A. Mondeika, Sv.
X Kun. J. Balkūnas, Mastrijų sekmadienių bazaras, | Antano parapijos, Cicero, peth, N. Y., lietuvių para
kaip praneša kleb. kun. J. Vargonininkas, su šeima ir pijos klebonas, užsakė 100
Šaulinskas, pelno davė $1,- soliste E. Kandrataite, Lap egzempliorių tik ką išėju
200.00. Klebonas ir parapi kričio 21 d. išvyksta į Grand sios knygos “Bolševizmo
jos komitetas visiems įvai Rapids, Mich., į savo krikš siaubas Lietuvoj.”
riais būdais rėmusiems ba- to dukters Virginia Banai
X Šv. Jurgio parapija ir
zarą ir darbu prisidėjusiems tis vestuves. Per šliūbą baž
nyčioje vargonais gros A. Ateitininkų Draugove lap
X Federacijos Chicago nuoširdžiai dėkoja.
Mondeika ir giedos E. Kan- kričio 16 d. 6:30 vai. vak.
apskritis praėjusiam susi
X Federacijos Brighton
Šv. Jurgio par. salėje, 32 ir
rinkime nutarė Vasario 16- Piark Lietuvai Gelbėti sky- drataitė.
Lltuanica Avė., rengia įdo
tą sekančiais metais minėti į riaus neseniai suruošta “bun
X A. a. A. Karpienės, pLa mų vakarą. Neseniai iš Lie
taip kaip ir šiemet buvo co” pramoga uždirbo per čiai žinomos Ciceroje, iškil tuvos atvykęs jaunimas su
minėta — bendrai su kito $35.52. Jei visose kolonijose mingos laidotuvės įvyks šeš darė gražią ir originalę prog
mis grupėmis, iš kurių yra būtų rengiama panašios tam tadienį, lapkr. 15 d. 8 vai. ramą iš lietuvių tautinių šo
sudarytas komitetas. Tam tikslui pramogos, džiaugtų ryto iš Šv. Antano bažny kių, liaudies dainų, komiškų
komitete Federaciją atsto si maskolių Sibiran išvary čios. Laidotuvėse dalyvaus šokių, dialogų ir k. Po prog
vaus: Fed. Chicago apskr. ti lietuviai.
keletas Chicago lietuvių var ramos šokiai. Visų Chicagos
pirm. Ig. Sakalas, sekr. E.
parapijų lietuviai maloniai
("Draugras" Acme telephoto)
X M. Pečiukaitė, Moterų gonininkų.
Samienė ir A. Valančius.
Sąjungos 20 kuopos veikli
X L. V. 36 kuopos jaunu kviečiami atvykti į šį vaka
Gen. Charles Huntzzlger,
X Sv. Antano parapijos, narė, jau kelinta savaitė, čių vakaras puikiai pasise rą.
neokupuotos Prancūzijos vy
riausybės karo ministras, Cicero, 30 metų sukaktuvių kaip serga. Ne tik sąjun- kė. Visi atvykę buvo paten X Kun. Stanislovo Pet
kurs žuvo lėktuvo nelaimė bankietas įvyks sekmadienį, gietės, bet ir pažįstamos kinti gausiomis dovanomis rausko, Švč. Panelės Gimi
yykstant , vi. lapkr. 16 d. Bankiete prie prašomos ligonę aplankyti.
mo par. vikarų, pagerbimas
ir smagia nuotaika.
chy Prancfl2ijo:ie
—
- —
-----------’ “----stalų
patarnaus
aukštesnių
vardo dienos proga įvyko
X Ateitininkų Draugovės
x K. Zaromskis, L. V. 36
mokyklų Sodalicijos nares.
užvakar vakare Roberts
Visos dėvės tamsias sukne artistų grupė savo generaii- kp. jaunuosius vyčius: fim. Farm. Surengė Šv. Vardo
Miestas tari
les, baltus žiurstelius ir bal nę repeticiją prieš vakarą Paukštytę, V. Krukaitę ir draugija, kurios pirmininkasi
Bridgeporte, lapkričio 16 d., Juozą Macį per jų “bunco”
tą papuošalą ant galvos.
yra Petkus, vice pirm. adv.
taisyti tiltą
darys šį penktadienį, lapkr.' vakarą už daugiausiai prlX M. ir K. Sriubų, Cice 14 d., 8 vai. vak. (32 ir LI- rašymą narių apdovanojo Peters, sekr. J. Skeiiy. Da
Chicago sanitarinis dist- ras veikėjų dukters Valeri
lyvavo visi vietos kunigai
tuanica Avė., šv. Jurgio pa vyčių ženkleliais.
riktas 1933 metai? pastatė jos šaunus “bridal shower” rap. salėj).
ir svečiai — kun. P. Kataus
Pulaski road tiltą per kana
X Šv. Juozapo draugys kas ir Pranas Katilius iš
įvyko šeštadienį, lapkričio
X
Dr.
Jacobs
(Jokubauslą.
Neprižiūrimas tiltas
tės, No. Side, metinis vaka Scranton, Pa., LRKSA ge
8
d.,
parapijos
salėj.
Daly

kas)
dantistas
Roselande
apiro ir reikalingas tai3yras įvyks lapkričio 16 d., neralinis
organizatorius.
mo. Miestas į tai nesikišo vavo ir jos sužiedotinis J. Visų šventųjų parapijos Ho-' parapijos salėj. Vakare su- Rengimo komisiją sudarė
nuomoniaudamas, kad tilto S. Phillips. Sunešta daug do- ly Name bowling rinktinei sirinkusius linksmins vest Philips, Oškeliūnas . Ir A.
prižiūrėjimas yra sanitan-1 vanų. Vestuvių varpai sunupirko uniformas ir užmo saidiečio A. Budrio “Palan- Vish. Labai jaukiame poky
nio distrikto reikalas
skambės lapkr. 28 d.
kėjo “entry fee.”
lyje dalyvavo apie 50 vyrų.
gos” orkestrą.
Dabar Chicago miesto ad
vokato assistentas Daniel
D. Kipnis pranešė, kad to
tilto priežiūra yra miesto
dalykas.
Sako,
miestas
(viešųjų darbų departamen
tas) turi tiltą taisyti, arba
jį uždaryti, nes trafikai da
GLORIA IR BARBARA BREWSTER
Scenos ir kino popularės dvynsesčs
rosi pavojingas.
ŽUVO PRANCŪZŲ
GENEROLAS

James Francis McDuff, Jis sakė b<ndvciąs ištirti
17 m. amž., iš New Yorko, jo praeitį, ar jis teisingai
pasiryžo žūt būt įstoti ka rekomend uoj asi..
ro laivynan ir tikisi nugalė McDuff laukia nuospren
ti besipainiojančias visąs džio.
kliūtis. Su įstojimo kliūti
mis jis sudūrę Bostone,
745,937 dol. sukelta
New Yorke ir Detroite. Pa- Sulaikomos valstybės
ganau atvyko i chieagą. i darbininkams algos
britams civiliniams
Čia jam kiek gerėliau švys
Illinois ge neraginis proku
telėjo jo siekiamos laimės
Chicagoj (ir Illinois vals
žvaigždė. Kol kas dar neži roras George F Barrett tybėje) veikia komitetas
noma, ar ji ilgai jam švies. pranešė valstybės iždinin šelpti nukentėjusius nuo
kui ir auditoriui, kad jie ne- karo britus civilinius, šis
McDuff praeitais metais
paliko namus ir išsidangino mokėtų algų valstybės tar- komitetas priklauso British
n autojams ir darbininkams, War Relief godety, Inu
į Bostoną. Tenai “padidi
kurių yra daugiau kaip 26.- Komitetas praneša, kad nuo
no” savo amžių ir buvo pri
000. Algų mokėjimas turė 1940 m. bal. 15 iki 1941 m.
imtas į CCC. Paleistas iš
jo įvyfkti lapkričio 15 d., spalio 31 d. laikotarpiu jis
šio “korpuso” jis Bostone
šeštadienį.
Chicagoj ir Illinois valsty
bandė įstoti karo laivynan.
Prokuroras Barreic išaiš bėj surinkęs 745,937 dole
Ir jo tačiau pareikalauta
kina, kad l^isėihs linnegan
gimimo liudymo, kurio jis Chicagoj vienam piliečiui rius.
Dabar šis komitetas visą
neturėjo. Tad jis grįžo į
pripažino •injuneticn, ’ kad
savo
veiklą koncentruoja
New Yorką ir apsistoto pas
lakinai priimtiems į darbus
rinkti britams civiliniams
savo tetą ir mėgino įsigauti
valstybės darbininkams ne
įvairių rūšių drabužius.
laivynan. Tenai jis pripa
turi būti mokamos algos iš
žintas turįs nesveikas akis.
valstybės iždo, nes tie dar
Iš ten jis be jokių fondų bininkai nepriklauso civili Kareiviai apleido
prekiniais traukiniais dūmė nei tarnybai, kai priklau
į Charleston, S. C., ir ban santieji yra atleisti ir pa Chieagą
dė įstoti kariuomenėn. Te neigti.
Illinoiso 33 divizijos apie
nai jo tėvas užkirto jam tą
Prokuroras sako, kad lai 6,000 kareivių, kurie daly
karijerą pranešęs autorite kini darbininkai yra susi vavo Paliaubų dieną para
tams, kad jis nepilnametis. maišę su visais kitais, tai de, vakar apleido Chieagą.
Jo tėvas yra pr ne^.onalua verčiau visiems iki vieno Išvyko atgal į Camp Forboksininkas.
sulaikyti algų mokėjimą, rest, Tenn. Išvažiavo kari
Iš tenai jis išvyko į In kad nei.usižcngti teisėjo niais sunkvežimiais.
diana valstybę, paskiau grį- • nuosprendž<ui
žo į New Yorką ir iš tenai
Savo rėžtu pre kuroras ri ausi ąjin 'valstybės teis ■
atvyko į Dek eitą, kur jis tuo klausimu kreipias vy man.
taip pat neturėjo pasisekimo
įstoti laivynan. T’umpą J
laiką aplankęs Kana ją jis
Paulina Russian and Turkish Baths
atvyko į Chieagą. < įiei po
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydami
i ftią Modernišką Lietuviu įstaigą!
rą svaičių jis nuėjo į karo
ĖLEKTRIKINIAI
TREATMENTAI
laivyno naujokų ėmimo sto
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light
Radiations, Swedish Massage ir Movements.
tį ir pagaliau buvo priim
Moterims — Treėladlienlais.
tas. Bet kai tomis dieno
Telefonas: VIRginia 9493
mis jis nuvyko indukcijai,
A. F. CZESNA, savininkas
naujokų priėmimo veršinin
1657 W. 45th St..... Kamp. Paulina St
kas jam liepė dar palaukti.

mu

h

fe'

r

si **>7 J

Duoti jums tą vieną ir
vieninteli cigaretą,kuris
iPatenkina ... reikia tinka
mas rūšis pasaulio geriausių ci

gareto tabakų . . • geriausias is
musų Tabakošalies ir puikius

• ••tr klausykite i šitą:

aromatiškus tabakus is Turkijos

reikia Tikrą Kombinaciją šitų

... geriausius tabakus kokius pi
nigai gali nupirkti.

pasaulio geriausių cigareto ta
bakų, nenukopijuojamą sudėtį...

ChesterGeld tą ekstrą
Vūkymo malonumą, kuris verčia
suteikti

rūkytojus sakyti THEY SATISFY.
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LEMruc.
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.. -DEGANTI
„msaNTIS CIGARETAS
LENGVESNIS GERESNIO-SKONIO
VEŠIAU

