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ITALAI NUSKANDINO ARK ROYAL
J. Cikaginis

Atšaukė neutraliteto įstatymą

TRECIASIS ANGLŲ ORLAIVIU
VE2I0T0JAS ŽUVO JŪROSE

Laivynas rengiasi
apginkluoti laivus

PONAI IR BAUDŽIAMI
“Vers l’Avenir” skelbia
tokį vokiečių ministerio Dr.
Ley posakį:
“žemesniajai
rasei mažiau tereikia mais WASHINGTONAS, lapkri
Ark Royal nuskandintas prie Gibraltaro.
to, drabužių ir auklėjimo, čio 14 d. — Laivynas šian
kaip aukštesniajai“.
Manoma, jog atakavo italų submrinai
die įsakė skubiai pasiruošti
•
apginkluoti Amerikos pre
kybinius
laivus, kai Prezi
NĖRA DUONOS,
LONDONAS, lapkričio 14) LONDONAS, lapkričio 14
dentas Rooseveltas po vieno
NĖR IR KRAUJO
d. — Vėliausieji pranešimai d. — Šiandie Anglijos ad
svarbiausių laimėjimų kon
pažymi, jog prieš tris me miralitetas paskelbė, jog nu
Belgijoje normaliu laiku grese užsienio politikoj, lau
tus
pastatytasis laivas Ark skandinta garbusis anglų
buvo apie 7,000 asmenų, ku kia, kad jam būtų prisiųs
Royal torpedomis apšaudy laivas orlaivių vežiotojas
rie buvo pasiruošę ligonims tas įstatymo pakeitimas pa
tas prie Gibraltaro ir esą 1 Ark Royal Vokiečiai jau ke
duoti kraujo. Dabar šis skai sirašyti.
galima, kad atakas pravedė letą kartų anksčiau buvo
čius žymiai sumažėjo, nors
Šį įstatymo pakeitimą pri
italų submarinai, nors pati-j paskelbę, kad laivas nus
“kraujo davėjai” maistui imdamas kongresas suteikė
krintu žinių apie tai neturi kandintas.
gauna trečdaliu daugiau, Prezidentui Rooseveltui pla
Komunikatas
pareiškia,
ma.
kaip kiti gyventojai.
čias teises. Jis dabar galės
jog laivą torpedomis apšau
— Okupuotojoj Belgijoje ' siųsti Amerikos prekybidė vokiečių submarinas ir
gimimai sumažėjo 16%, o i.ijis laivus, prikrautus amu
("Draugas' Acnie telephoto)
jis
nuskendęs gabenamas į
mirimai padidėjo 12%.
U. S. kongreso žemesnieji rūmai 18 balsų dauguma panaikino neutralybės įstatymą.
nicijos iš Amerikos uostų į
uostą. Taip pat komunikate
Atgarsiai dėl akto
Liverpoolį, į Kiniją, į Rusi Rūmų pirmininkas Sam Rayburn pasirašo pravestą bilių.
pastebima, jog žuvusių jūri
ją ir bet kurį kariaujančių
ninkų skaičius esąs nedide
pakeitimo
LAISVES ŠAUKSMAS
valstybių uostą. Beto, jis
lis, nes dauguma įgulos iš
Koks galingas okupuotųjų gali panaudoti Amerikos lai
gelbėta.
BERLYNAS, lapkričio 14
kraštų laisvės troškimas, ga vyną ir aviaciją lydėjimui
d. -- Vokietijos užsienio mi Daugiausia atakuotas
Ii pavaizduoti viena smulk laivų per karo zonas.
nisterija šiandie paskelbė,
mena : Norvegijoje vienoje
Šiuo metu vokiečiai ja:,
Prieš
šešerius
metus
jog
pasirodę
karo
zonose
bažnyčioje buvo atlaikytos
nuskandino
tris anglų orlai
MASKVA, lapkričio 14 d. “šiandie čia tėra tik jų la
Amerikos
prekybiniai
laivai
pamaldos už vieną kautynė
vių vežiotojus, kurių nau
Atšauktasis neutraliteto — Rusų oficialioji žinių vonai”.
bus apšaudomi.
se su vokiečiais žuvusį karį. įstatymas buvo sudarytas ir agentūra šiandie paskelbė:
jausias buvo Ark Royal.
WASHINGTONAS, lapkri
Žinių agentūros praneši čio
Po pamaldų jo giminės ir įgalintas prieš šešeris me iš pietinių Tūlos priemiesčių
šio karo metu nuskandia
14 d. — Šiandię Prezi Tačiau tuo puč.u kartu
draugai susirinko prie žuvu tus, kai buvo manoma, kad vokiečiai išvyti po dviejų mu, prie Tūlos vokiečiai pra dentas Rooseveltas paskel pakartojama HiV.eno pareiš tasis Ark Royal buvo apšau
vedę net penkiolika atakų, bė, jog Jungtinių Valstybių kanas, kad už keros zonų į dytas torpedomis, atakuotas
siojo kapo, kurs buvo netoli neparuuodant
kariaujan savaičių kovų.
bažnyčios esančiose kapinė čioms valstybėms ginklų ir
“Vakar čia buvo vokie kurių metu jie laikinai bu vyriausybė nutarusi atšauk Amerikos karo tanus nebus submarinų ir orlaivių dau
se. Staiga iš būrio išsiskyręs dr audžiant' Amerikos lai čiai,, skelbia žinių agentūra, vo užėmę pietinius Tūlos ti jš Shanghajaus, Tientsino šaudoma, išskyrus tuos at- giau negu bet kuris kita3
priemiesčius; * bet paskuti ir Peipingo, Kinijoje, visus rejus, kai reiks gintis.
jaunuolis priėjęs prie kapo vams plaukti į karo zonas
anglų karo laivas. Tačiau
niuoju laiku jie atmušta ir Amerikos jūrininkus.
pratarė į susirinkusius: “Aš ous galima išlaikyti kraštą
kiekviena kartą įstengdavo
padaryta jiems milžiniški
padedu šias gėles ant jo ka nuo karo.
sugrįžti į uostą.
Tuo būdu iš Kinijos bus
po, reikšdamas padėka var
nuostoliai.
ROMA,
lapkričiu
14
d.
—
šios dienos admiraliteto
Šiuo metu laivynas planuo Popiežius dėkoja
atšaukti visi Amerikos jū
%
du tų, kurie dabar už Nor ja Kiekvienam prekybiniam
pranešime
neskelbiama, kurininkai, kurių šiuo metu — Fašistų laikraštis 11 Povegijos sienų kovoja dėl tų laivui paskuti bent dešims WASHINGTONAS, lapkri Atmušti abiejuose
buvo 750. Jie buvo paskirs polo di Roma rašo, jog neu roje vietoje Ark Royal bu
pačių idealų, dėl kurių ir jis laivyno jūrininkų, kurie pri čio 14 d. — Jungtinių Vals sparnuose
tyti visuose trijuose mies traliteto akto atsaukio pašė vo atakuotas, tačiau tik
mirė. Tik prieš valandą aš žiūrėtų laivo ginklus. Lai/y tybių vyskupai, kurių meti
gos tegalinčios būti tik vie si, kad kada nors vėliau b>
Tuo tarpu Maskvos radio tuose.
buvau prašytas tą padaryti, no karininkai apskaičiuoja, nis posėdis vyksta Katalikų paskelbė, kad abiejuose Ma
Sostines sluogsniai speku nos: tie laivai bus apšaudo pranešta plačiau.
ir aš džiaugiuosi, kad ši gar kad is 1,200 prekybinių lai universitete, šiandie gavo skvos fronto sparnuose pra liuoja jog tai daroma, kad mi.
1,575 jūrininkai
bės pareiga man buvo skir vų būsią apginkluota bent iš Popiežiaus Pijaus XII vestosios rusų kontratakos palengvinti susitarimą su
ta. Gėlių puokštė, yra su keletas šimtų.
Royal buvo vienas di
nuoširdžią padėką nž ameri buvusios sėkmingos ir vo Japoniją, bet Prezidentas at
TOKIJO, lapkričio 14 d. džiausių to tipo laivų ir jį
supta į vėliava, dėl kuries
kiečių katalikų pašalpą ne kiečiai atmušti atgal.
sisakė ką nors plačiau paaiš — Japonijos žinių agentūra
mes visi kovosime”.
aptarnaudavo
nuolatinai
laimingam pasauliai.
kinti.
pareiškė,
jog
pakeitimas
,
Maloyaroslavetso
apylin

1,575 jūrininkų įgula.
Tą prataręs jaunas kalbė Steinhardto orlaivis
kėje, apie 65 mylias į piet Paklaustas ar jis manąs, Amerikos neutraliteto akto Admiraliteto
pranešime
tojas sėdo ant dviračio ir
vakarius nuo Maskvos, vo kad karas Ramiajam vande tikrai “pablogins situaciją) sakoma, jog “tikrieji davi
saugus
Irane
išnyko pirma, negu žmonės
kiečiai priversti pasitraukti nyne gan būti išvengtas, Atlante ir Ramiajam vande niai apie laivo įgulą kol ka?
Rusija atmetė
galėjo nustatyti, kas jis per
nuo rytinių Naros upės kran Prezidentas atsakė reiškiąs nyne”.
nežinoma, bet pranešima
vienas.
KAIRO, lapkričio 14 d. — Tokijo protestą
•
tų.
tikrų vilčių.
duoda suprasti, kad žuvusių
Autoritetingi sluogsniai šian
skaičius
nedidelis, nes laivo
Kalinino apylinkėje, apie
OTTA1VA, lapkričio 14 d.
die paskelbė, jog gauta ži-i
įgulos
didelis
skaičius išgel
— Kanados ministeris pir
PRIEŠ OKUPANTŲ
nių, kad Amerikos ambasa-i TOKIJO, lapkričio 14 d. 95 mylias į šiaurvakarius Karo veiksmai
mininkas šiandie pareiškė bėta”.
doriaus Steinhardt, Rusijos! — Rusai šiandie atsakė ja nuo Maskvos, vokiečiai išvy
PATAIKŪNUS
Vokiečių pranešimai bent
Litvinovo ponams į jų notą dėl nus ti iš 20 kaimų per paskuti susilpnėjo - naciai pasitenkinimą kongreso žy
Belgijoje einantis slaptas ambasadoriaus
vieną
kartą buvo paskelbę,
niąsias 24 valandas.
giu atšaukiant neutraliteto
laikraštis praneša, kad Bru- t riai vis saugiai nusileidęs kendusio Japonijos keleivi
kad laivas Ark Royal nus
įstatymą.
Tuo tarpu Rusijos aviaci
gges Vyskupas atsisakė ieis Irane. Orlaiviu vyko ir ang nio laivo Japonijos jūroje ir
kandintas
ir pakartotinai bū
BERLYNAS, lapkričio 14
sluogsniai jos fcembanešiai pravedę ata
ti pamaldas, kurias okupan ių informacijų biuro Egipte informuotieji
davo pranešama, kad jis
skelbia, jog rusai visus svar kas Rygoje ir Karaliaučiu d. — Vokietijos kariniai
tų pataikūnai rengėsi versti nršininkas Monckton.
sunkiai sužalotas.
sluogsniai šiandie prisipažįs Anglai sveikina
savotiška demonstracija. Ta -Orlaivis buvęs priverstas biuosius japonų reikaliavi- je.
Nacių tvirtinimu laivas
ta, jog rusų fronte vokiečių
da šie savo tulžį išliejo prieš nusileisti Pahlevi aerodro mus atmetę.
buvęs nuskandintas pirmai
žygiavimas pirmyn labai su akto pakeitimą
Sov. Rusijos atsakymą Ja
patriotus Vyskupus: išdau aic, prie Kaspijos jūros, apie
siais karo mėnesiais.
silpnėjęs.
žė langus Brugges vyskupu 175 mylias į vakarus nuo ponijai perdavė Rusijos am Pralaužė vokiečių
basadorius Smetaninas už
Kryme, pasak vokiečių,
rūmų, o Malinęs arkivysku Teherano.
LONDONAS, lapkričio 14 Užginčija Amerikos,
sienio
reikalų
ministeriui
Sovietų
ambasada
Tehera
ruošiamasi
Sevastopolio
ir
po rūmus ištepę grasinan
linijas prie Lenin- Kerčo paėmimui, bet ten d. — Anglų spauda ir poli Vokietijos kovas
I
čiais šūkiais, kaip “Mes at ne tačiau pareiškia, jog pra Togo.
tiniai sluogsniai šiandie pa
nešimų, kad orlaivis nusi
keršysime...”
1 grado, skelbia rusai vykstančios aršios kovos.
reiškia, jog pakeitimas neu
Nežiūrint okupantų patai leidęs Pahlevi aerodrome ne Nepramatoma ilgų
Vidurio fronte vokiečiai traliteto įstatymo yra Pre jūrose
kūnų keršo, Bažnyčios vado są galima patikrinti ir iki
taip pat prisipažįsta, jog
Roosevelto asmenis WASHINGTONAS, lapkri
šiol atstovybė nieko neži orlaivių atakų
NEW YORKAS, lapkričio vienoje Maskvos fronto vie zidento
vai stovi su savąją tauta.
čio 14 d. — Laivyno depar
laimėjimas.
nanti apie orlaivio likimą.
LONDONAS, lapkričio 14 14 d. — Anglijos radio šian toje rusai, sukaupę milžiniš Anglų sluogsniai pastebi, tamentas šiandie oficialiai
d. — Anglų sluogsniai šian die paskelbė, jog pasak Ma kas pajėgas, privertę vokie
nieko bežinąs apie
jog kongreso žygis esąs tie pareiškė
GRAŽI SOCIALINE
die pareiškė, jog šiuo metu skvos, rusai pralaužę vokie Čius pasitraukti.
bet
kokias
laivy
WASHINGTONAS,
lapkri

8ioginis įspėjimas Japonijai, no pajėgų irAmerikos
INICIATYVA
čių apgulos linijas prie Le
esą
aišku,
kad
anglų
bomnacių
laivų
ar
čio 14 d. — Prezidentas
Visi vokiečių pranešimai kaip ir kitiems agresoriams.
ningrado.
Savo
«
pranešime
Amerikos spauda su pa Rooseveltas pareiškė CIO baneslams nebus įmanoma
daugiausia kalba apie kovas Nuo šio laiko, pasak lai submarinų kovas prie Islan
sigėrėjimu iškelia
darbą vadovybei, jog “J. A. V. iš dabartinių aerodromų nuo anglų radio sako, jog Mas Kryme ir nieko neužsimena
dijos ar kur not s kitur van
kraščių, Amerika esanti pa denyne.
pranciškono kun. Emmett vyriausybė neįsakys ir kon latinai ir ištisa naktį bom kvos radio pareiškęs, kad apie Leningrado frontą.
Leningrado apylinkėje “ru
siryžusi pristatyti reikmenis
Mc. Laughlin. Jis yra pir gresą* nepraveš įstatymo barduoti Vokietiją.
“Laivyno
departamente
visiems, nežiūrint pavojų.
mininku Western Associa įsakančio” sudaryti dirbtu Nepalankios oro sąlygos sų pėstininkai, artilerijos ir
nėra jokių informacijų, ku
Nežiūrint labai mažos per rios patvirtintų šiuos prane
tion of Housing Authorities. vėse taip vadinamą “elosed sulaikė anglų bombanešius i bombanešių padedami, ata LONDONAS, lapkričio 14
kavo
priešo
linijas
ir
prasi

nuo atakų Vokietijoje va
Savo parapijoje jis pagelbė shop”.
d. — Grupė amerikiečių la svaros balsų už įstatymo Šimus”, pareiškė, laivyno
kūnų ir Jungtinių Valstybių pakeitimą, šis kongreso žy atstovas. “Jei bot koks ko
kar naktį. Tai jau ketvirto veržė į jų užnugarį”.
jo net 500 šeimynų įsigyti
ji iš eilės naktis.
tinkamus butus. Daugumoj
Maskvos fronte, pasak kariuomenės karininkai lai gis esąs vienas sunkiausių lumnistas ar laik.aštis tuii
Debesuota ir galima lie Informuotieji sluogsniai (Maskvos radio, iniciatyva mingai atvyko Londonan su smūgių ašies valstybėms ir šiokus pranešimus šis mūsų
tai negrai, kurie gyveno ne
pakenčiamai sunkiose są’y- taus.
pripažįsta, kad vokiečiai I taip pat arėjusi į rusų ran Kanados kariuomenės gru teikiąs naujų vilčių okupuo pareiškimas ir ja.ni taiko
Saulė teka 6:39 vai., sau- strateginiai laimingesni.
tiesiems kraštams.
mas”.
kas, bet kovos tebesitęsia. pe.
gose.

Tik vokiečių lavonai
Tūloje - Maskva

Amerika atšaukia
marinus iš Kinijos
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Šeštadienis, lapkr. 15, 1941

DRAUGAS

Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
BRITŲ LAIVAS PLAUKIA KARIAUTI

KAS GIRDĖT WAUKEGAN'E
mu, padaryta operacija (ku-,
Metinis bazaras
rios taip bijojau), dabar jau'
Šv. Baltramiejaus parapi čiuosi visiškai sveika, ir di
jos prasideda šį sekmadie džiai dėkinga, — pasakojo
nį, lapkr. 16 d. Bus laiko Urbaitienė.
mas kas vakaras. Baigsis Šv. Vardo dr-ja
Padėkos Dieną, lapkr. 20 d.,
Stropiai rengiasi
prie
Lietuvių Auditorijoj. Visos “bunco” ir “card party”, ku
draugijos išrinktais savo at ri įvyks lapkr. 23 d. Lietu
stovais eina į pagalbą pa vių Auditorijoj, 7 vai. va
rapijos komitetui. Dėl to ga kare. Po žaidimo bus šokiai,,;
lima tikėtis sėkmingo baza kaip praneša vakaro komi
ro. Žinoma, viskas priklau sijos narys adv. T. Podžiū
sys ir nuo parapijonų. Vie nas. Tikietai iš anksto par
nas komitetas, nei draugijų duodami.
Enrikas
pagalba, negali padaryti pel
ningą, nors ir geriausiai bū
tų pasirengę, jei negaus pa
ramos, visų parapijonų. Ko
mitetas yra pasirengęs vi
sus širdingai priimti. Lai Ryt Labdariu seimas
Town of Lake. — Labda
mėjimui bus įvairių dalykų:
rių
Sąjungos seimas įvyks
vištų, ančių, žąsų ir kalaku
tų. Na, o kas nenori kala ryt, lapkričio 16 d., Šv. Kry
žiaus parap. svetainėj.
kuto Padėkos Dienai?
10:30 vai. ryto Šv. Kry
Taigi, pasiskubinkim at
lankyti pirmąsias bazaro žiaus bažnyčioj bus laiko
mos . šeiminės iškilmingos
dienas, kad jį laimėjus.
šv. Mišios. Po Mišių para
pijos
salėj atstovams bus
Iškilmingai minėjo
sidabrinį jubiliejų Pranas ir pietūs, kuriais rūpinasi 1
Om. Rumšai lapkr. 9 d. Ry kuopos pirm. M. Sudeikienė
tą šv. Baltramiejaus bažny Seimas prasidės 2 vai.
Seime bus paaiškinta apie
čioj vikaras kun. Alb. Kishkunas atlaikė šv. Mišias ju statomą seneliams prieglau
biliatų intencija. Klebonas dą; pasitarta, kaip ją grei
kun. J. čužauskas pasakė čiau baigti statyti ir kaip
pritaikintą pamokslą. Per greičiau įrengti, nes daug
Mišias solo giedojo solistė senelių laukia savo prieglau
Ona Žylienė. Gražų įspūdį dos.
darė, kuomet jubiliatai atė Visos draugijos, kuopos
jo į bažnyčią lydimi dukte klubai ir visi lietuviai ku
rų, sūnaus, brolių, seserų ir riems rūpi savi reikalai, ku
giminių. Po pamaldų Lietu rie užjaučiate vargšus mū-1
vių Auditorijoj, dalyvaujant sų senelius, prašomi atsiųs
porai šimtų svečių, įvyko ti atstovus — dalyvauti sei
Labdarys
jubiliatams pagerbti bankie me.
tas. Čia nuoširdžius linkėji
mus pasakė kunigai, drau
Wesl Pullmano
gai ir giminės. Antifonalis
moterų choras padainavo naujienos
keletą dainų, akompanuo Praeitą sekmadienį 6v.
jant varg. Stasiui Žyliui. Vardo vyrų draugija ben
Reikia pažymėti,
drai ėjo prie šv. Komunijos.
Rumšienė yra uoli šio mo Gražus buvo įspūdis, kada
terų choro narė. Vakaro bei su tėvais prie šv. Komuni
puotos vedėju buvo mūs ga jos sykiu ėjo ir jų dukros
bus sumanus jaunas vyras ir susidarė skaitlingas bū
adv Tarnas Podžiūnas. Be rys. Po Mišių parapijos sa
vietos svečių, taip pat daly lėje buvo pusryčiai. Kalbas
vavo giminių ir draugų: J. pasakė: kleb. kun. Mykolas
O. Dociai iš Toledo, Ohio, Švarlis, Leo Konstant, Ad.
A. žaibai, C. Kantautas, E. Šiužąs, Ed. Radavičius ir
Preikšą iš Melrose Park, Stasys Piktužis. Reikia pa
Brazauskas iš Maywood, III., girti Šv. Vardo dr-jos jau
A. Valauskas ir duktė M. nus veikėjus, kurie viską
Balčaičiai iš Kenosha, Wis., gražiai prirengė ir tvarkiai
Mr. ir Mrs. Ed. Stoll ir S. vadovavo.
Statkevičiai iš Racine, Wis.
Rumšai pavyzdingi gyven Parapijos metinio bankie
tojai. Išaugino gražią šei to bilietai jau paskleista vi
mą: dvi dukteris Loretą ir soj kolonijoj. Bankietas įEleną ir sūnų Izidorių (Jim- vyks lapkričio 23 d. parapi
my). Linkime jiems Dievo jos salėje. Bus gardi vaka
palaimos sulaukti auksinio rienė, graži programa. Po
jubiliejaus.
programos bus šokiai prie

North Side. — šį sekma
dienį, lapkr. 16 d., draugys
tė Šv. Juozapo Globėjo ren
gia metinį parengimą ir šir
dingai kviečia atsilankyti
visus northsaidiečius į Šv.
Mykolo parap. svetainę. Dr
gijos komisija ir valdyba
rengia labai gražų įvaireny
bių vakarą. Programą išpil
dys patys draugijos nariai,
kaip K. Rauskinas, Antanas
Sakys, Jonas .Kupčiūnas,

Ona

ir

geros orkestros. Visi prašo
Petras ir Mareijoną Ur- mi bankiete dalyvauti.
baičiai šia proga nori ištar
ti širdingus padėkos žodžius
Lapkričio 16 d. šš. Petre
gerb. daktarui Jonui Zekui ir Povilo parap. bažnyčioje
už jo sėkmingą operaciją, bus rinkliava Labdarių staL’rbaitienei ir sėkmingą gy tomos seneliams prieglau
dymą. Nesitikėjau, jog po dos reikalams. Praeitą sek
kel- +os metų nuolatinės li madienį bažnyčioje buvo iš
gos, kad kuomet galėsiu pa dalinta žmonėms vokeliai.
sveikti. Bet daktaro patari
Vieša

padėka

Rap.

Vincentas Kaitulis ir kiti.
Kurie šios draugijos nariai,
ir northsaidiečiai, ryt vaka
re, 7 valandą, atsilankys,
juoko turės iki soties. Po
programos bus šokiai. Ti
kietų kaina tik 25c.
Valdyba

CONRAD
Fotografas

Studija j rengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis
užlai
domis ir Hollywood
šviesomis.
Darbas
Garantuotas.

420 W. 63rd Street

DR. VAITUSH, OPT.

chicagoTT

kad

Margumynu vakaras

Tel.: Biznio
Bez.:

ENGlewood 5883
ENGlewood 5840

LIETUVIS
AKIV GYDYTOJAS
RPECIAI.ISTAS
(••Draugus”

Acme

ADVOKATAI

telephoto)

Iš New Yorko prieplaukos pro Laisvės statulą jūron plaukia britų laivas “Malaya”,
kurs seniau kovose su priešu buvo sugadintas ir J. A. Valstybėse pataisytas. Plaukia
toliau kariauti.

Whitney E. Tarutis
ADVOKATAS

Kas! Kuri
Chicagos At-kų Draugovė
rengia įvairumų vakarą su
puikia programa: tautiniai
šokiai, dialogas — pažan
gioji kaimietė valgių ir pa
tarimų receptus” atpasaKos
savo prietelkai; monologas
— kareivio pirmieji vargai
kariuomenėje; suktinis liau
dies dainų vaizdeliai ir ke
letas duetų liaudies dainų.
Po programos linksmus šo
kiai prie geriausios orkes
tros.
šis smagus vakaras įvyks
Šv. Jurgio parapijos salėje
lapkr. 16 d. 6:30 vai. vak.
prie 32 PI. ir Lituanica Av.
Pelnas skiriamas parapijos
auksinio jubiliejaus reika
lams.
Visi tiek jaunimas, tiek
senimas esate kviečiami at
silankyti linksmaus laiko
praleidimui su Lietuvos jau
nimu ir kartu sutartinai pa
sidainuoti

gražiausias

liau

dies dainas.
Laukiame visų!

Ji

W.

Pankauskas,

nut.

rašt.

Kas naujo So. Chicago
Šv. Teresėlės Sodalitv
rengia didžiulę “card” ir
“bunco party” šį sekmadie
nį, lapkričio 16 d. Kiekvie
nas atsilankęs laimės ver
tingą dovaną ir pasisve

LIETUVIS

DAKTARAS

Pritaikina akinius
atsako mingai už
prieinamą kainą.

KRAUTUVĖJE

FINANCE AND LOANS
Finansai tr Paskoloj

PASKOLOS
PIGIAI

3409 S. Halsted St
DEL RADIO PATAISYMO
PAŠAUKITE:
YARDS

3088

Baa. 6968 Bo. Talman Ava.

Offica taL HHMleek 4848

OR. STRIKO

Mėnesiniais atmokėjimals

4645 So. Ashland Avenue

tad

LOAN

OF

1262

ASSOCIATION

CHICAGO

W.

Cermak

RA.

EEN. J KAZANAUSKAS. See.
TURTAS VIRŠ 61,100/NM.

AKINIUS

Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.
No.

Oak

Marion

Park,

Street

Illinois

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

GYDYTOJAS IB OHIRURGAB
Ofiso vaL nao 1—8: ano 6:36—8:36

756 We* SStti Street

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia

VALANDOS:
10-tos Iki 8-tos valandos kasdien
Sekmadieniais pagal sutarti.

8-toa

Tel. CALumet 6877
134 NO. LA SALLE ST.,
ttoom 2014
TeL State 7572

Tel. PROspect 3525

V. W. RUTKAUSKAS

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1373

LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS

ADVOKATAS

6158

So.

Talman

Avė.

Chicago, Dl.
DAKTARAI

Dr.V.A.ŠIMKUS

1446 So. 49th Court, Cicero

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

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

3343 So. Halsted Street
3147 S. Halsted St, Chicago Valandos: 11-12; vakarais 7-9. Pir
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.
Telefonu; CICero 4870

UR. F. C. WINSKUNAS
2158 YVest Cermak Road

Būkite malonūs
SAVO AKIMSI
Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jan leisdami
išeksamlnuotl Ju moderniškiausia
metodą, kuria regUllmo mokslu
,
gali sutelkti

Ofiao taL OAHal 6846
Ofisą VaLi 2—4 ir T—6
Trečiadieniais oa«U aotartt,
tol»

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.
OPTOMETR1STAI

1801 So. Ashland Avenne

Kampu lt-toa
Telefonu CANAL 0&S> — Chicago
OFISO VALANDOS
Kudlen »:00 a m. Iki 1.(0 p. m.
Treč. ir Bešt: (:(0 a. m. Iki
p. m.

toL OAHal 6111

DR. S. BIEŽIS
2201 West Cermak Rd.

Ofiso tel.: VlRginia 0086
Rezidencijos taL: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB OHIRURGAB

4157 Archer Avenue

DR. P. L ZALATORIS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

1821 Sa Halsted Street
VALANDOS: U v. ryta iki 8 popie

I Iki • vaL

auir*

nao

TaL YARda 6M6

DR. G. VEZEUS

*1 MKTAI PATYRIMO

pririnkime akinių, kurie

Telefonas: YARds 3146

TIAKTIflTAfl

PHYSICIAN AND 8URGEON

OFISO VALANDOS:
Noo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. Ofiao vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M.,
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Nedaliomis pagal sutarti.
Trečiadieniais pagal sutarti.
Offica taL YARda 4787
Namų taL PROspect 1990
TaL OAHal 0267
Baa. tat: PROspect 885
TaL YARda MU.
Baa.: RENvood 6107

OR. A. J. BERTASH

Iki

Nuo 1-mos
v&l vftlc

PRITAIKINA

Ofise randasi kili pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.
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VALANDOS:

Speciali atyda atkreipiama 1 valke

IŠTIRINĖJA

AKIS

GYDYTOJAS IB OHIRURGAB

2423 W. Marąuette Road

EGZAMINAVIMO BODAI

CENTRINIS OFISAS:

8133 SO. HALSTED ST.

D.

Valandoa: 1—8 nopiet ir T—8 v. v
REZTDFNC1JA:
6631 S. Califomia Avė.
Telefonu REPublic 7888

PHYBIOIAH AND SURGEON

Savings

O.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir NedCliomia santarai.

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
pataisys kreivas akis, trumparegyste
ir toliregyste:
palengvins aklų Įtempimą, prašalint
galvos skaudėjimą, svaigimą Ir aklu

DR. SELMA SODEIKA,

DR. J. J. SIMONAITIS

ANT 1-mų MORGIČIŲ

Mutual Federai

švento Juozapo bažny
čia iš vidaus išgražinta.
Dabar komitetas nutarė su
taisyti suolus ir apkalti
klaupyklas.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Rn. ToL GROvehiU 0617

Snvtrš 20 metų praktikavimo aklų
taisyme Ir gydyme

karšti.
MODKKMSKIAI SI, TOBULIAUSI

VALANDOS:

JOS F. BUDRIK

Amerikos Legijono Harwood postas, Joliete, balsa
vo Amerikos įsikišimo karan
klausimu. Ir dėžutė su ba
lotais pavogta.
Spėjama, kad tai atlikę
karo šalininkai. Nes buvo
tikra, kad daugumas posto
n^rių balsuodami pasisakė
prieš karą.

IR

Dr-stė Susivienijimo Bro
lių ir Seserų Lietuvių ren
gia metinį vakarą, su vai
dinimu, lapkr. 16 d., Dievo
Apvaizdos parapijos salėj.
Pradžia 5:30 vai.
vaa. Kof
žiu ir Lelijų Klubas atliks
gražų perstatymą. Taip pat
bus viešnia dainininkė Stel
la Petrauskaitė, kun pa
linksmins publiką,,Bus ir ki
tokių linksmybių’

OPTOMETRISTAS

Pavogti Legijono
posto balsai

GREIT

Dr-stės Susivienijimo
Brolių ir Seserų
Lietuvių vakaras

čiuos su vaišingomis sodalietėmis. Pradžia 4 vai. po
pietų.

madieniais tik vakare nuo 7 iki 9.
Šeštadieniais: 11-12, 2-4, ri 7-9.
Šventadieniais* 11-12

Tel. CAN ai 5969

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

YVest Cermak

Boad

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:80 v. vakarais
ANTRAS OFISAS
2017

8.

YVestern

Avė.

TeL Caaal 7171
Nuo 8 ryto iki S po piet kasdien

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47tb Straat
vaL: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.
Tetefofnas; HEMloek M40

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB OHIRURGAB
6757

So.

IVestern Avė.

Ofise TaL:
VlRginia 1866

DR. RAfiKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
1853

We«t

35tb

Mmet

I JUONIUS PRIMA i
Kasdien nno 2:06 iki

8:00

vai

TreClad. ir Sakm&d. tik susitariu*

Ofiso valandoa:
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 Iki •
Nedėliomia pagal sutartį

Telefonas CANal 4796

DR. PETER J. BARTKUS

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4729 Sa Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TaL Mllhray 2880
Ohicago, IB
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
1913 So. Halsted St
Nno 10 iki 12 vai. ryte, nno 2 iki •
Ofisas viri Boehm’s Drug store vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. rak
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-8
Sekmad. nao 10 iki 12 vai. ryta
Ir pagal sutartį.
Ras, telefonu SEEley 0434.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
4631

So.

Ashland

Avė.

TaL YARda 0994
Rez.
ToL KENwood 4300
OFISO VALANDOS:
Noo 2 iln 4 popiet ir 7 iki 8 vak. VALANDOS
Nno 10-12 v. lyto; 2-3 ir 7-6 v. vnk
ir pagal sutartį.
. 1625 So. 50th Avenue Nedaliomis Ano 10 iki 17 vai. dieną

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct

Res,

TaL Cicero 1484

DR. A JENKINS
(lietuvis)
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

2500 YVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nao 1—4 ir ana 7—6 vakare
Tai neri pec*l "atarti.
Ofiso telefonas PROspact 6737
Namų telefonas VTRgtnia 2411

TELEFONAI:
Office: HEMlock 5524
EMERGENCY: call MIDway 0001
Rea.: HEMlock 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
2408 YVest 63rd

Street

šeštadienis, lapkr. 15, 13-il

0£t

CHICAGOS MIESTUI GRESIA DAR
DIDESNĖ FINANSINĖ KRIZĖ
Chicagos miesto valdžia
susidurs akis į akį su di4^"desne finansine krize, negu
turėta po 1929 metų, jei po
šio šalies ginklavimosi pa
sireikš depresija. Apie ga
limą depresiją daug kalba
ma. Ji gali ištikti, kaip
tik karas Europoj bus nu
trauktas, kaip sustos karinė
gamyba, kai bus visko pa
gaminta didžiausias pervir
šis.
Municipal Finance Officers’ Ass. ekzekutyvis di
rektorius Carl H. Chatters
yra tokios nuomonės. Jis
4/ yra finansinis autoritetas
ir žino, ką kalba. Associa
tion of Commerce l’almer
House susirinkime kalbėda
mas jis sakė, kad šalies vy-

Margučio Metinis
Parengimas
Padėkonės Dienoje
Margučio metinis Padėko
nės Dienos parengimas šie• met įvyks plačiai žinoman
Stevens Hotelyje gražiame
Grand ballroom, lapkričio

' OAi

REZERVUOKITE

■

5 *
riausybės vykdoma multibii.?
lijoninė dolerių ginklavimo
1 <
si programa iš miesto iš
traukia daug taksų ir mies
to valdžiai, taip taries, pa
lieka tik nuograibos. Ne
paisant to, miesto valdžia
neturi pasiryžimo mažinti
RI
.
savo išlaidas ir norėtų vis
dar daugiau iškolektuoti iš
žmonių miestiniais taksais.
Anot jo, dabar yra gra
žus laikas miestui pagalvo
ti — mažinti išlaidas ir sko
las ir naujų paskolų neužtraukinėti.
Paneigti visus
stambesniuosius, ne būti
Doctor (above) shows young giri where tuberculosis has aftected her
lungs. Part of activities of tuberculosis associations, whlch are supported
nai reikalingus, miestinius
by Chrlstmas Seals, ls to flnd persons wln^ have the dlsease.
projektus ir laikytis biudže
CHRISTMAS SEAL YOUR CHRISTMAS MA1L
'
to balanso. Vadinasi, ne
išleisti neturimų iškolektuo- do, kol kiškis dar nenušau Dies komitetas
tų taksų, arba nekaisti puo- tas. Jis sako, kad tik taip
elgiantis bus apsidrausta tiria tris grupes
20 d. (Padėkonės Dienoje). nuo finansinio sumišimo.
Kongreso atstovas Mar
Už nekilnojamas nuosa tin Dies praneša, kad jo
Parengimo programa pra
sidės lygiai 6:30 valandą vybes taksų didinimas Chi komitetas Chicagoj
taria
cagoj
būtų
neprotingas
žy

vakare.
“America First Committee,”
gis,
sako
Chatters,
kadangi
Tėmykite “Drauge" kas
“Fight for Freedom Com
nuosavybių
vertė
nujuolusi.
dieną dėl tolimesnių žinu
mittee" ir “Union Now”
Ją
nupuldė
pigesnis
šių
čių kas link šio šaunaus pa
grupių veiklą. Sako, neto
turtų
įkainavimas.
Daug
rengimo.
limoj ateity tirimai bus už
namų miesto valdžia apra baigti ir daviniai paskelbti
Nešvariems viskas atrodo šo ir pasisavina ir tuo ke
liu mažinamas taksams
nešvara.
Meilė yra prakilnumo ir
šaltinis. Be to, šalies vy pasiaukojimo pamatas.
riausybė valdo daug namų
projektų, iš kurių mažai
taksų gaunama, arba ir nie
WHOLESALE
ko negaunama.
Sveikiausias miestui da
LIUUOR
lykas yra visados turėti
ĮSTAIGA
prieš akis netolimą ateitį
ir mažinti išlaidas.

DIDIS IŠPARDAVIMAS

Gražiausių Breakfast Setų
Valgyklom Setų, 1.1.

BveilojaiAe
po visą
Chicago

Sužeisti trys
Gesinant gaisrą trijų
aukštų namų rūsy, 2315 N.
Francisco avė., ištiko spro
gimas ir sužeisti trys ugnia
gesiai. Paimti į Aleksijonų
Brolių ligoninę.
Gaisras
nuostolių sukėlęs iki 50 dol.

PEOPLES KRAUTUVĖJE
-t

W.

- KANTER, o
Bav.

REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St
Tm.

ROITKKVARI) 0014

________

Antra Metinė Vakarienė su Šokiais
>

S

(L

B1

I^mI

Iii

DR-JA PALAIMINTOS LIETUVOS

Šeštad., Lapkr. (Nov.) 15,1941
Chicagos Lietuvių Auditorijoj

$35.00 ,w $150.00

Gražūs, nauji Parlor Setai, po .

$56.50

Naujos mados, parceliuoti Gesiniai
Virtuvėm Pečiai, po ----

$39.50

9x12 gražios Klijonkės, po ..

$'3.49

$ 18.95
Lengvi Išmokėjimai

x „ IrURNITURE
M AN UFAC T U R IN <5

įįj 4179-83 Archer Avo.,

COMPANVi

Chicago, III.

Prie Richmond Gatvės

T

SOKOL SALĖJ
2345 S. Kedzie Avė.

Nežinomu žudikų
nušautas
Koronerio teismas pas
kelbė nuosprendį, kad neži
nomo žudiko, ar gal žudikų
nušautas Anthony Christia
no, 21 m. amž., spalio 23 d.
vakare.
Christiano prieš mirsiant
policijai pareiškė, kad jį
peršovęs Carmen
(Blub
ber) Carducci, 26 m. amž.
Policija sugavo įtariamąjį.
Bet dabar policija yra nuo
monės, kad tas Carducci
nieko bendro neturįs su per
šovimu.
Neturima jokių
įrodymų.

Kasmet 300 Šv. Mišių
gyviems ir įnirusiems nariams

ŠV. MIŠIŲ VIENYBES

ĮSTOJIMAS 25c
(Niekad nereikia atnaujinti)

•
ŠV. PETRO KLAVERIO
SODALICIJA
AFRIKOS MISIJOMS
DEPARTMENT C.

3624 W. Pine Blvd.,
St. Louis, Mo.

Jr

M. D Z IMI D AŠ
Berghoff Alaus Išvežiotojas

Pristato geriausios rūšies
Berghoff Alų į Alines, kitas įstaigas, piknikus ir 1.1.

PAMOKOS
Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos
Knygvedystės
Stenografijos
Mašinėle Rašymo
Aritmetįkos
Pilietybės

LAIKAS:

51

Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

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

Reikale kreipkitės pas M.
Dzimidą, — gausite greitą ir
sąžiningą patarnavimą.

4138 Archer Avė.

Tel. LAFayette 0401
r?

Kviečiame visą Chicagos lietuvių visuomenę, ku
ri mėgsta lietuviškus parengimus. Rengėjai stengsis
visus atsilankusius pilnai patenkinti.

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

mAPCUTiJ'

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienintelis Ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

(|J

KONCERTUI

QQ

Pasirinkimas Valgyklom Setų

A

"DRAUGO"

3133 South Halsted Street,

Bilietai asmeniui, vakarienei Ir šoMlams, $1.00. Defense tax .10,
viso $1.10. Bilietas tik j tokius, asmeniui .35

S

DIENRAŠČIO

Tokia antrašte pavadinta atskiromis scenomis mato
knygelė pasirodė šiomis die mi, kaip per visokius mitin
nomis viešumoj išleista A. gus buvo žlugdomas Lietu
L. R. K. Federacijos. Ją pa vos ekonominis gyvenimas
rašė K. Baras, jau Lietuvoj ir kaip lietuviškieji komu
pagarsėjęs žurnalistas, pats nistai pasidarė tik lėlės ir
savo akimis matęs bolševi įrankiai Maskvos ponams
kų okupaciją ir kurį laiką lietuviškumui Lietuvoje pa
gyvenęs jų valdomoj Lietu laidoti.
voj, bet gale jų teroro pri
Tiesa, aprašomieji įvykiai
verstas apleisti tėvynę ir daugiausiai liečia pirmuo
kaip tremtinis gyventi sve sius bolševikų šeimininka
timoj šalyje. Nedaug mes vimo mėnesius Lietuvoj. Vė
sutiksime lietuvių, kurie ne- lesnieji perduotieji įvykiai
sidomautų savo tėvynės gy autoriaus patiekti iš žinių
venimu, kuriam tikram pat susidūrus su vėlesniais trem
riotui neskaudėjo širdis, kai tiniais Vokietijoj. Tačiau
Lietuva buvo sutrypta bol dėl “siaubo dienų” įvykių įševikų okupacijos? Lietuviai, domumo knygelė nenustoja
Amerikoje., su mažomis iš-Į savo aktualumo. Ši knygelė
imtimis, teiraujasi žinių a- turėtų patekti į kiekvienus
pie Lietuvą, visiems įdomu lietuvių patriotų namus, o
žinoti, kaip ji pergyveno tas platintina ir tarp tų, kurie
siaubo dienas 1940 m. bir vis tebegalvoja ar tebekal
želio mėnesyje ir bolševikų ba, nebetikėdami į savo žo
viešpatavimą. Autorius, šioj džius, kad bolševikai nešė
knygoj, apimančioj 64 pusi., Lietuvai rojų. Linkėtina,
kaip tik ir patiekia pluoštą kad Amerikos lietuviai ko
tų įdomių žinių. Jis pasakoja munistai ją perskaitytų ir
gyvai, gražia kalba, lengvu sužinotų, kaip žiauriai buvo
stiliumi net su juokingais Lietuva kankinta tik vienų
nuotykiais atpasakodamas metų bėgyje Maskvos vieš
ir savo paties pergyvenimus, pačių viešpatavimo. Šio lei
o taip pat įterpdamas pačių dinio pelnas skiriamas ne
komunistų atsiliepimus apie leidyklai ir ne pačiam au
buvusią Lietuvos santvarką, toriui, bet labai kilniam tiks
jų planus ir aiškiai parodo lui — lietuviams tremti
jų išpūstus pažadus, bet ap niams šelpti. Knygelės kai
viltą ne tik lietuvį patrio na pigi, ypač imant dides
tą, bet net patį lietuvį ko niu kiekiu. Vienas egz. —
munistą. Čia parodomi, ko $0.35; 50 egz. — $12.50;
kie buvo tie “liaudies sei 100 egz. — $20.00.
mo” rinkimai, kas ir kokius
Dr. Krivaitis
kandidatus skyrė ir kaip
“laisvai” balsavo. Knygutėj SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Pradžia 7-tą valandą vakare.

Didžiausias pasirinkimas gražiausių
Breakfast Setų nuo .. $|g gQ iki

X

Sausio 18, 1942
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Papuoškite savo valgyklą dėl Padėkonės dienos su
nauju setu. Peoples Krautuvė siūLo specialiai suma
žintomis kainomis.
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"BOLŠEVIZMO SIAUBAS LIETUVOJE"

X-ray Finds Tuberculosis in Young Giri
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— DEŠIMTI

METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak.
PENKTAD. ir SESTAD. 7 v. ▼.

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenne
Phone: GROvehiH 2242

DAUGIAU ŠVIESOS!

GERESNE ŠVIESA!

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

"FLUORESCENT" SVIESOS
NEABEJOTINAI APSIMOKA U2 SAVE
Virtuvinė

- $8.75,

šviesa -

pilnai įrengta

Leiskite Mums Įrengti Gražius Moderniškus “FLUORESCENT” Šviesos Įtaisy
mus Jūsų Namuose ar Jūsų Biznio Vietoje.
Specialės Kainos Krautuvėms ir Tavernams)

CHERN FLUORESCENT LIGHT CO.
1900 So. Union Avė................................ Phone: Canal 2183
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Mylėsi savo artimą...
Šimtai Chicagos ir apylinkių lietuvių, savo artimo
meilės vedami, rinksis rytoj į L. R. K. Labdarių Są
jungos seimą, būsiantį šv. Kryžiaus parapijos salėj.
Gyvename, tiesa, turtingame krašte. Turto, rodos.,
visiems čia turėtų užtekti. Teoretiniai kalbant, Ame
rikoj neturėtų rastis vargšų, badaujančių. Bet jų yra
ir tai yra gana daug.
Kodėl taip — ir aiškinti, berods, nereikia.
Tie turtai čia ne visiems yra prieinami, nes jų pa
dalinime toli gražu nesivaduojama krikščioniškuoju tei
singumo. Nedaug tėra įmonių, nedaug tikrai sąmonin
gų krikščionių darbdavių yra, kurie savo darbininkams
už jųjų sunkųjį darbą mokėtų teisingą atlyginimą, iš
kurio darbininkai galėtų susitaupyti senatvei, ligai iš
tikus, tinkamam.. šeimos užlaikymui, vaikų užauginimui ir padoriam jų išauklėjimui.
Be to, kad ir prie teisingiausio atlyginimo už darbą,
labdaringam darbui dirva visuomet bus plati.
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga veikia nuo 1914
metų. Tuo laikotarpiu būta visko: ir labai gerų ir la
bai blogų laikų. Bet labdariai visais laikais turėjo daug
darbo. Visada buvo reikalingų pašalpos, buvo ligonių,
atsirasdavo be prieglaudos ir be priežiūros senelių.
Be tiesioginio šelpimo darbo, Labdarių Sąjunga dėjo
didžiausių pastangų, kad pastatyti įstaigas kurios pa
lengvintų šelpimo naštą ir sumažintų nelaimingųjų bro
lių ir sesučių naštą.
1928 metais sąjunga pastatė šauniąją šv. Kryžiaus
ligoninę, kad ligos ištikti mūsų tautiečiai ten galėtų
atgauti savo sveikatą, kad lietuviai gydytojai ir lie
tuvės slaugės, kaip ligoninę šventindamas a. a. kardi
nolas Mundelein pažymėjo, turėtų progos tinkamiau
patarnauti savo tautiečiams ir vystyti savo gabumus
medicinos srity.
Gražiai ir sėkmingai Šv. Kazimiero seselių vedama
ir tvarkoma ligoninė — tai lietuvių pasididžiavimas.
Ypač labdariai turi kuo džiaugtis ir didžiuotis, nes jų
darbas nenuėjo veltui. Jų pastatytoji ligoninė davė
progos lietuvaičių vienuolijai ir kitą dar didesnę li
goninę įsigyti.
Pastačius ligoninę, visą savo dėmesį labdariai at
kreipė į pastatymą lietuviams seneliams prieglaudos
namo. Tai buvo didelis ir drąsus užsimojimas. Tik
nepaprasto pasišventimo ir ištvermės žmonės galėjo
nenukrypti mo savo tikslo, nes tam buvo begalo daug
sunkumų ir visokiausių kliūčių, surištų su blogmečiu
ir mūsų visuomenės nerangumu.
Senelių prieglauda, kaip žinome, jau yra statoma.
Jos užbaigimą trukdo lėšų stoka. Dėl to rytoj įvyks
tančiam labdarių sąjungos seimui teks daugiausia ap
sistoti prie šio klausimo, kuris, neabejojame, yra svar
bus visai mūsų visuomenei ir dėl to visiems turi rūpėti.
Juo mes būsime duosnesni, juo greičiau pastatysime
prieglaudą ir juo daugiau pasitarnausime savo arti
mui, nes mylėti artimą patsai Dievas yra mums įsakęs.

Neutraliteto aktą atšaukus
Ir Senatas ir Kongresas atšaukė neutraliteto aktą,
kuris, vis dėlto, daug varžė pagalbos teikimą toms val
stybėms, kurios veda kovą prieš Vokietijos militarizmą ir imperializmą.
Dėl šio akto atšaukimo ėjo ilga ir didelė kova. Nuo
monių skirtumas buvo didelis. Pagaliau Prezidento
Roosevelto politikos šalininkai laimėjo. Dabar admi
nistracija turės laisvesnes rankas iš vienos pusės stip
rinti krašto apsigynimą, iš kitos — remti kariaujan
čius prieš naiizma.

Daug kas mano, kad, padarius tą žygį, Jungtinės
Amerikos Valstybes daug greičiau įsivels į karą ir
turės siųsti savo ginkluotas jėgas į karo frontus ki
tuose kontinentuose.
Bet mes manom, kad per daug didelip skirtumo ne
bus. Juk mažai ir ligšiol neutralumo bebuvo. Parama
buvo teikiama tik vienai kariaujančiai pusei. Visas ir
vyriausybės ir visuomenės nusistatymas ir, pagaliau,
noras yra, kad greičiau būtų atstatyta pasaulyje tai
ka. To nebus, kol diktatūrų siaubas Europoje nebus
sutriuškintas. Kito kelio nėra. Tad, kam tasai neu
tralumo aktas palaikyti, jei jis stovi ant kelio grei
čiau pasiekti tikslą, greičiau haigti karą ir greičiau
atstatyti pasauly taiką ir tvarką.

Mini sukaktį
Trys lietuvių parapijos Chicagoje — Visų Šventų,
Šv. Mykolo ir Šv. Antano turi metinius bankietus. Pa
našų parengimą turi ir Šv. Pranciškaus parapija, In
diana Harbor, Ind.
Pažymėtina, kad dvi iš jų ta proga mini savo svar
bias sukaktuves. Visų Šventų parapija jau yra sulau
kusi 35 metų, o Šv. Antano parap., Cicero, 30 metų. Tai
svarbus tų parapijų gyvenime įvykis ir dėl to sveiki
name jų steigėjus, visus parapijonus ir jų vadus kle
bonus !
Ilgiausių ir sėkmingiausių metų!

šeštadienis, lapkr. 15, 1941

(“Draugas” 1916 m. lap
kričio 15 d.)
Lietuvos klausimais... Li
kusieji lietuviai savo tėvy
nėje prašo visus tuos inte
ligentus grįžti į namus, ku
rie tik gali, nes Lietuvoje
labai jaučiama trūkumas inteligentinių pajėgų.
•
Santykiai su lenkais... Pas
kutinėję lietuvių Lozanos
konferencijoj tarp kitų rei
kalų nutarta su lenkais ka
ro metu neturėti jokių san
tykių, nes lenkai yra ne tik
netolerantingi, bet siųsdami
dideles sumas pinigų į Vilnių
žiauriai slopina lietuvių gy
venimą.
•
Chicagoj

Svarbus reikalas
Visose Chicagos arkidiecezijos bažnyčiose bus skai
tomas J. E. arkivyskupo Samuel Stritch laiškas, ku
riame kreipiama tikinčiųjų dėmesis į labai svarbų rei
kalą — rinkliavą Šventajam Tėvui.
Rinkliava bus sekmadienį,, lapkričio 23 d.
Šiandien jau visos pragariškos jėgos išlindo iš savo
urvų, kelia galvas, žudo milijonus žmonių, naikina tur
tą ir grąsina išnaikinti visa, kas yra gera, gražu, grąsina Katalikų Bažnyčiai, grūmoja ir pačiam Pasaulio
Sutvėrėjui.
Tuo būdu padidėjo šventojo Tėvo, Bažnyčios Galvos,
pareigos, pasunkėjo Jo našta, nes reikia kovoti su plin
tančiais blogumais, ginti tikinčiųjų teises ir, be to,
šelpti daugybę žmonių, kurie tos pašalpos prašo. Šven
tojo Tėvo gera širdis nė vieno neatstumia.
Šiuo kritišku gyvenimo momentu, mes, Amerikoj gy
venantieji, turime būti duosnesni negu kuomet nors
pirmiau Šventojo Sosto darbams paremti ir palaiky
ti. Reikia neužmiršti, kad karo apimti Europos kraš
tai ne tik nebegali rinkliavos Šv. Tėvui savo bažny
čiose pravesti, bet patys laukia iš šventojo Sosto pa
ramos.
Tad būkime duosnūs šventam reikalui.

Nacių viešpatavimas
“Garsas” rašo:
“Naciai Lietuvoje viešpatauja, kaip jiems patin
ka. Tautos himnas uždraustas. Mokyklose ir įvairio
se įstaigose turi būti Hitlerio paveikslas. Lietuvos
Raudonasis Kryžius, tiek gero padaręs savo šalies
gyventojams, baigiamas likviduoti. Paskutiniu laiku
naciai pradėjo daryti patvarkymus, kad visas ge
riausias Lietuvos maistas eitų vokiečiams ir jų ka
riuomenei. Lietuvos gaspadorius turi teisės pasipiauti ir sunaudoti tik stimpknčią kiaulę. Patrioti
nės organizacijos uždarytos. Už mažiausią nepasi
tenkinimo pareiškimą apšaukia safcotažninkais ir su
šaudo viešose aikštėse, kad įvafyti baimės kitiems.
Ar ilgai taip naciai saūvaliaus — pasakys tik ateitis.”

sušalo

keturi

žmonės.... Pastaromis dieno
mis Chicagoj dideli šalčiai.
Policija praneša, kad vakar
Chicagoj dėl šalčio mirė 4
žmonės.
Tautos Fondo reikalai....
Iki lapkričio 10 d. 1916 m.
į Tautos Fondą įplaukė $60,172.38.
*
: *•
Lietuvos nepriklausomy
bės klausimais.... Jau yra
kas kart daugiau vilčių, kad
vokiečiai ir Lietuvai suteik
tų nepriklausomybę. Todėl
mums reikia dabar ypač gar
sinti Lietuvos vardą ir rū
pintis, kad Lietuva tikrai
laisva ir nepriklausoma bū
tų valstybė.

Miegojo 44 valandas.......
Miestely Ipwich, Mass. 15
metų mergaitė G. Smith iš
miegojo 44 valandas. Dak
tarai neįstengė pabudinti,
bet po dviejų dienų miego
ji pati pabudo ir dabar jau
čiasi visai gerai.
Silkės.... Senovėje žmonės
silkių nežinojo. Prancūzijoj
jas pradėjo valgyti tik 10
amž., o Olandijoje tik dvy
liktame amžiuje.

Po svietą pasidairius
Vainos, tavorščiai, šiais
čėsais yra tokios, kad žmo
gus nebegali suprasti, kas
už ką vajevojas.
Priklodui, balšavikai ir šneka ir
rašo, kad Sov. Rusija vajevoja su Hitleriu ne tik už
Staliną, ale ir už Ameriką.
Bet juk Amerika, kaip žino
me iš tų pačių balšavikų figerių, yra kapitalistinė ša
lis. Gi kapitalizmas su balšavizmu sutaria taip, kaip
svetimas šuo su svetima ka
te. Dabar, tavorščiai, figeriuokit.
Kapitalizmas
balšavikų yra didžiausias
neprietelius, o tuo tarpu
balšavikai kraują lieja už
kapitalistus. Kaip ištlumočyti tokią rokundą?
Arba imkime Agliją. Kaip
žinome, vainoj su Hitleriu
didžiausiu jai pagelbos tei
kėju yra Amerika. Be Ame
rikos pagelbos kaž kaip jau
būt buvę su Anglija.
Tuo
Tarpu Ciurčilis apgarsino,
kad jei japonai išprovokuo
tų Ameriką į vainą, tai An
glija teiktų pagelbą Ameri
kai. Kaip tą rokundą su
prasti ?
Kai nebuvo balšavizmo
ir hitlerizmo, sviete viskas
buvo labiau suprantama.

štabu atėjo ne aštuntą, ale
dešimtą valandą.
Tikrai atvirkščiai.

Vienos
ša|ies karalius
sumanė apvažiuoti visą sa
vo kraštą ir pamatyti žmo
nių
gyvenimą.
Važiuo
jant vienoj vietoj sustojo
prie beprotnamio.
Tarnui
įsakė pašaukti sargą.
— Esu karalius ir norė
čiau pamatyti, kaip gyvena
čia patalpinti silpnapročiai
ir bepročiai^ — tarė kara
lius.
— Ak, mielu noru, pra
šom,
prašom, — atsakė
sargas.
Mes jau turime
viduj vienuoliką karalių.
Tamsta būsi dvyliktas.

^4

Spicpirvirvio Dumkos
• V.” skundžiasi, kad lie
tuvių laikraščiai “nei grū
delio” nepaimdavo iš buvu
sios Teroro Lietuvos laik
raščių.
Kur čia imsi, kad
visus grūdus Štalino polici
ja išvežė ir vėliau iš Masa.
vos turėjo algai nors trupu
tį atvežti žmones penėti?
Pruseika nudžiugęs cituo
ja airį George (Jurgį) Ber
ną rd Shaw, pasakiusį: “AŠ
ir dabar Apariau Stalinas
pirmas, Rooseveltas antras,
o reštas niekis.”
Tame “resvo pats pasku
čiausias niekis, turbūt, Pru
seika?

Sandariečių gazietoj skai
čiau apgarsinta tokią nau
jieną:
“Amerikos atstovas Lie
tuvai p. Oven J. C. Norem
Kada mūsų baisa vikiški
buvo paprašytas ateiti į ib’kraščiai nori kitus lietu
lietuvių susirinkimą 6 vai. vius “naciais” be reikalo
p. p., o visiems kitiems pa tepti, tegul prisimena mizasakyta
ateiti 8 vai. vak. rinės - bimbinės L.” redak
Vargšas išlaukė 2 vai. tuš cinį iš vasario 28 d., 1941
čiam kambary.”
kur pasakyxita: “šis karas
Mano delno žiniomis, p. nėra prieš fašizmą.”
Norem tam “tuščiam” kam
bary išlaukė ne dvi, ale ke
Juo daiktas yra svares
turias valandas, nes tos ga nis, tuo jis daugiau myli ra
zietos redaktorius su savo mybę. Taip ir su žmogum.
GRĮŽTA DARBAN

Mūsų ateitis
“Darbininkas” 84-tame numeryje rašė apie Mariana
polio Kolegiją ir apie jos studentus, tarp kitko, paste
bėjo:
“Tiesa, tie studentai (kaip šimtai jų pirmtakūnų)
sudaro puikų indėlį Amerikos studentijai. Vėliau, nė
ra abejojimo, jie sudarys vertingą Amerikos profe
sionalų ir inteligentinės visuomenės dalį. Bet ar
duos jie atatinkamą duoklę kilniam patriotiniam jaus
mui, kuris jų tėvus gaivina ir kursto dirbti, kad lie
tuvių kalba ir lietuvių tautos politinė bei kultūrinė
laisvė žiaurų priešų nuo šio žemės skritulio nebūtų
nušluota? Visos mūsų aukštesnės mokyklos, visi lie
tuvių kalbos kursai, visos parapijinės ir vakarinės
mūsų mokyklos yra priemonės įdiegti jaunimui pa
reigą prisiminti už ką jo tėvai kovoja. Tas prie
mones visomis pajėgomis remkime ir jomis naudokimfier

("brangis"

Arnu-

teiephoto)

Laivyno ir marynų vykdomuose projektu ose San Diego, Cal.. streikavę darbininkai
nutraukę streiką grįžta darban.
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj

KAIP STALINAS UŽSINĖRĖ SAU KILPA
RAŠO DR. KRIVAITIS

RIMTIES VALANDĖLEI
nemoki alaus putas nu
Nesiimk ne savo darbo lai,
valyti nuo pilno stiklo”, ar

Prieš pat rinkimus, kan ba, “ne taip laikai bonką
Vienos Rusės Dienoraštis
didatai burmistro vietai už pildamas tą brangų skysti
diktatūrą? - Kas parodė Mussoliniui kelią į Romą ir kas pade imti New Yorko mieste, va mėlį į čerkelę,” ką manai
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė
Rautas sakytų? Tikrai ne
da Hitleriui tapti diktatoriumi. - Kodėl Stalinas išdavė 1938 rė smarkią propagandą. tylėtų. Lieptų Mikui batus
(Tęsinys)
Kiekviehas gynė savo obal
Laikui bėgant, mes turėjome susigyventi su ta
sius, rodė priešo silpnybes lopyti netvarkyti smuklę,
mintimi vagone pasilikti.
Valdininkas manė, kiekvie m. demokratijas. - Bet kodėl demokratijos padeda Rusijai?
ir nesugebėjimą valdyti. Vie kuri jam priklauso.
nas kambarys turįs keturius kampus, bet ir šie visi esą
nam kantrybės pritrūko —
Nerasi tokios motihos, ku
1. Kiek žemės £tuk<uu
joj.
Kitose demokratinė- nma konstatuoti tai, kad
užimti.
visus prieštaraujančius taip ri sakytų suaugusiai dukre
valdo?
se valstybėse komunistai didžiausi dabartiniai komu
šlykščiai iškoliojo, kad net lei: “Kam tau pinigus leis
Pažiūrėję į Europon
ir per rinkimus įvairiausiais uizmo priešai: fašizmas ir
Gruodžio 6 d.
spauda pasipiktino.
ti plaukų garbiniavimui. PaŠiandiėn anksti rytą keldama turėjau pergyveni Azijos žeme lap/ aiškiai ma- i gražiais pažadais suvilioda- nacionalsocializmas yra pa
Po rinkimų, pasiliko tas šildysiu pora vinių, suvy
mą, kuris iš karto atrodė labai baisus, o paskui juokin tofne, kaip Sovr.tų Rusija mi balsuotojus skvefbdavo- gimdyti ne kieno kito, ka p pat burmistras kitam ter niosiu plaukus, geriau su
gas. Kaip paprastai, aš tuoju norėjauį tik pabudusi, yra apsupta iš visų pusių si į parlamentus ir į valdžią, i.om.nstų pagelba.
minui. Tuomi, rodos, turėjo taisysiu, dar, dykai. Tai da
Ašies galybių ir kaip de- ! kad paėmus į savo rankas
šokti iš lovos, bet pajutau staigų skausmą ir negalėjau
(Bus daugiau)
viskas baigtis bet, štai, — rydavau kada buvau jauna.”
galvbs pajudinti, lyg kad ji būtų prikalta. Aš mirtinai mokratijos, ir gerų norų tu- diktatūrą.
Kiekvienas tad savo sri
nepilnai apgalvotas burmis
rėdamos, neuesur&nda patoišsigandau, bet greit suradau priežastį: plaukai per nak
Apsaugos Bonai
tro sumanymas; parašęs tyje tepasilieka. Dėl to kad
prieiti
gelbėti 4. Kas yra
tį buvo prišalę prie vagono sienų. Dabar lauke yra ne gių kelių
dvasinio turinio straipsnelį moki persižegnoti per greit
Stalino
pakliūvusio į kilpą. •‘Cbmintern”?
paprastai šalta, o vagono sienos yra plonos ir ant jų už
išsiuntinėjo įvairiems pasto neskelbk kad esi neklaidin
Bet kas kaltas, kad naciai
Kecvirtoji
priemonė,
tai
auga ledas kaip ant langų. Aš turėjau vargo išsivaduo
riams, protestonų dvasinin gas tikėjimo dalykuose. Sie
taip apnyko nerti kilpą di apgaulinga propaganda var
ti, nes reikėjo skubėti. Jau buvo penkta valanda, o aš
kams, primindamas jiems, los reikalus verčiau palik
džiausios pasaulyje valsty- tojama visame pasaulyje.
buvau su vieno inžinieriaus žmona susitarusi eiti į tam
kad jo raštas galįs būti skai dvasios vadams, nes jie tam
bes
valdovui?
Sovietų
RuK
ūr
komunistams
laisvai
tikrą vietą vogti anglių.
tomas vietoj pamokslo sek skirti. Jie žinos kaip dera
sija valdo juk vieną septint- iejsta veikti — ten viešai,
vesti žmogų dangun. Daryk,
Mes, pasiėmusios kibirus, ėjome prie geležinkelio
madienyje.
UNITED
dalį viso pasaulio teritori- 1 Kttf jįe uždrausti, — ten
ką dvasios vadai tau sako,
sandėlių rinkti anglies gabalėlių, išbarstytų tarp bėgių.
STATES
jos.
Iš 55,885,000 kvadr. slaptai jie varo propaganSenovėje
būdavo
karalių,
ne ką kriaučius pranašauja.
Aš pasakiau, mes ėjome anglių vogti, nes šitas anglių
SAVINGS
mylių žemės ploto, Stalinas uą uz Komunizmą, už bol
kuriems
ateidavęs
licras
ABC.J.
rinkimas yra griežčiausiai draudžiamas ir laikomas val
BONDS
po savo geležine valdžia ševizmą, už Staliną ir jo
Bažnyčios
pamaldas
tvarky

stybės turto vogimu. Kas nutveriamas, tas uždaromas
J AND STAMPS
spaudžia 8,241,921
kvadr. imperiją visame pasaulyje,
ti. Toks buvęs Austrijos ka
į kalėjimą. Bet kitos išeities nėra! Valstybė viską iš
mylią.
Jei paseksime Eu- iLžvalaymu viso pasaulio ii
fci'mk Oku . . .
ralius; toks pasirodė Angli
mūsų pavogė, verčia mus visą dieną veltui dirbti ir ne"Ci
’
me
one. Me slster’s got It,”
ropos ir viso pasaulio isto- I suRūrįmo pasaulinės komujoje Enrikas VIII; Prancū
r : irt tfie little newsboy as he
'r duoda nė tiek mums kurui medžiagos, kad nors tris die
riją nuo 1917 metų, pažiū- nistinės imperijos viso puzijoje Napoleonas norėjęs
laid down his
nas galėtume apsiginti nuo šalčio, kuris gali mus mirti
penny during
rėsime į įvykius įvairiose šaulio komunistai buvo supopiežių pamokyti, kaip rei
the first Amer
nai sušaldyti.
K. Kada prasidės Apsau kia Bažnyčią valdyti
*
valstybėse, turėsime pripa- jungti į tarptautinę sąjungą
ican Christmas
Seal Campaign
Man beplėšiant iš ledo paskutinius plaukų pluoštus, žinti, kad patys komunistai ; (Comunist
gos
Taupumo
Bonų
parda

International)
held in 1907.
Visa tai, rodos, mums juo
į duris pasibeldė inžinieriaus žmona. Greit iššokau iš savo veikimu, savo politika pasivadinusi Comintern. Ko vinėjimo “vajus’?
“'fhosė seven
i
words settled
lovos. Apsitaisyti nereikėjo, nes mes visi miegame su užnėrė savo vadui Stalinui minterno vadu arba diktatoA. Nebus jokio “vajaus.” kinga, deja čia pinasi tra
it. If a Street
gedija, kai asmenys nori
visais drabužiais, kokius turime; vagone tol šilta, kol kū kilpą, arba geriau sakant, riu nuo
kid conld get
metų yra patž> Daūg kas mano, kad Ap
the message, the message was
rename, naktį temperatūra taip nukrinta, kad veik susi- Stalinas būdamas valdovas Stalinas. Tai gi, nuo Stalino saugos Taupumo Programa tvarkyti tuos dalykus, ku
the kind we need.” wrote Leigh
riuose nieko nenusimano,
M. Hodges, eoinmnlst cn a Phflalygian su lauku.
ir diriguotojas viso komu- noro dabar priklauso agita- bus vykdoma kaip Laisvės spręsti klausimus, kai jie
delphia nevrspaper. For 34 years
Christmas Sčals liave succešsEugenija manęs laukė taip pat apsitaisiusi, kaip aš nizmo veikimo, kur tik jis cjja ne^ užsieny esanč.ų l.o- Paskolų kampanija per pir
fnily carrted to Afnericans the
nekompetingi
toje
srityje.
pati: vyriškomis pušnimis, trumpais kareiviškais kaili bebūtų, sako komunistų pa- mūnistų veikla, jų agitacija, mąjį pasaulinį karą su nu
message: Tubercuiosis can be
v/iprd ont tf the people mate
niais, kareiviška kailine kepure ir didelėmis pirštinėmis, gelba, pats Sau pasidarė ir
propaganda. Dėl to ir su- statytomis kvotomis ir nu Jeigu Mikas, šiaučlus, athe fight their own and support
pasiūtomis iš storo galo maišo. Naktis buvo kaip tik Į užsikabino kilpą.
it financially.
prantama, kodėl viso pasa- žymėtais laikotarpiais. Ap teitų pas Raulą, smuklės sa
vininką
ir
jam
sakytų
:
“
Rau
saugos Taupumo Programa
šviesi, žvaigždės spindėjo sidabriniu blizgėjimu, ir snie
"Buy Christmas Hm Ii’*3. Proletariato diktatūra
“o komunistų agitatoriai ir
yra
ilgojo
laiko.
Visuo

gas garsiai girgždėjo po kojomis. Mes turėjome su var
, jų laikraščių redaktoriai
paėmė vai- .
. ... .
menė be jokių “vajų” ir be
gu pereiti per didelį lauką, kur buvo tiek sniego, kad net ...Komumštai
„
...
,, c..
.
vienaip sutana ir taip daz ,
dz.ą
Ras.joj
revoliucijos
kena
.
savo
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.
ntis
pakeKia
|
jokių
kvotų visados bus
Ar Jūs Galite Pasistatyti Sau Namą?
biro už aukštų pušnių aulų. Paskui perėjome mažą soliu
ir
tą
Sali
pavertę
tvirtoRaj
sta
,
ina3
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metais
,
raginama
įsigyti
Apsaugos
Ą- delį, du kartu turėjome perlipti tvorą. Dar turėjome nu
ARBA ATNAUJINTI DABARTINĮ SAVO NAMĄ.
sileisti stačiu šlaitu žemyn, ir jau mes prie geležinkelio; ve, gynėja ir platintoja ko norėjo sutriuškinti Europos Ženklus ir Bonus. Tas reiMes parūpinsime jums Statybos Medžiagą, o jūs galėsite
kalinga
pačių
žmonių
su

ilgai nieko negalėjome pastebėti, tik vis lindome toliau munizmo, dar savo kūrėjo defnokratfijas
išmokėti
lengvais mėnesiniais mokėjimais. Nereikia nieko
ir kapitalis
įmokėti.
Lenino lūpomis paskelbė,
taupoma, gi šaliai rekalinapačia vagonų.
pasaulyje tus, o padėjo Hitleriui — 1 gi pinigai vykdyti saugu
PASISTATYKITE SAVO NAMĄ PATYS
Kažkur tolumoje sustaugė lokomotyvas, ir spiegian kad jie visame
tufi įvesti komunistinę san- visi vis’» Sali>l komunistai mo programą.
PLANAI DUODAMI DYKAI
tis ratų trynimasis sklido bėgiais ir greitai pasiekė mū
vafė
didžiausią
propagandą
K. Ar krautuvėse perka
sų ausis. Ore girdėjosi tylus, kurčias poškėjimas, “šal tvarką, * ‘visas pasaulis tu prieš
DOUGLAS LUMBER COMPANY
karą ir už Hitlerį.
rįs
būti
valdomas
proletari

lus
Apsaugos Taupumo
tis staugė,” kaip čia sako vietos žmonės. Greitai lindo
Šiais metais komunistai ei
2700 WEST ROOSEVELT ROAD
pakeisti
me po traukiniais, kad greičiau pasiektume tuos bėgius, ato diktatūros” (atsiminki na už karą ir prieš Hitlerį, Ženklus galima
PRONĖ: KEDZIE 3840
kuriais buvo vežamos anglys. Devynis kartus pralindę, me gerai šį “diktatūros” So dėl to, kad Stalinas taip no Apsaugos Taupumo Bonais?
—r
---------A. Taip, visados.
. pagaliau pasiekėme tikslą. Čia gulėjo jos, anglys, ir žibė dį!) Įvedimui savo diktatū ri.
Komunistai teveikia
Pastaba.
Įgyt Apsau y/--------------jo baltame sniege. Mes puolėmės prie brangiųjų daiktų, ros komunistai pasirinko 4
svarbiausias priemones, ka- tik aukščiausiojo savo dik- gos Bonus ir ženklus kreip
lyg čia būtų buvę deimantai, ir su nepaprastu smarkumu
Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius
rą. vidujines
revoliucijas, tatoriaus - Stalino instruk kitės į armiausią
paštą,
pripildėme savo kibirus. Kaip norėjome grįžti, išgirdo
Moderniškai Gražūs —Gerai Padirbti — Šilti Visokiam Ore
parlamentarinius rinkimus ‘nojami per apmokamus batiką, arba taupumo ir
me žingsnius, ir gilus balsas suriko: “Stok!”
agentus ar slaptosios poli
DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ
skolinimo* sąjungą: arba
Sekundę stovėjome sustingusios iš baimės. Bet Eu ir apgaulingą propagandą. cijas (Gf’TT) tarnautojus.
Sportiškų Viršutinių Vyrams Marškinių, baltų ir
rašykite U. S. iždininkui,
Karu įvesti
kofUūnistų
genija Fetrovna pradėjo bėgti, if aš norėjau paskui ją
spalvuotų. Vilnonių švetertų. Pančekų, Pirštinių
JDar įdomesnis faktas ga- WaShington, D. C.
pasileisti, bet sargas jau buvo mane už rankos nutvėręs. diktatūrą labiausiai ryžosi
ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių. •
Iš visų jėgų, kūrių netikėtai pajutau, išsiveržiau iš Leninas pirmiausiais bolše
BRIDGEPORT KNITTING MILLS
jo ir parpuoliau po vienu vagonu, sekdama paskui inžinie- vikų įsigalėjimo metais Ru
sijoj (1918 - 1920 met.).
504 WEST 33rd STREET-------------- Arti Normai Avė.
’ riaus žmoną. Kareivis šaukė:
Vienintelė Lietuviu
Telefonas: VICTORY 3486
F. SELEMONAVICH, Sav.
Bolševikų
armijos
pasiųstos
— Stokite, arba šausiu.
Atdara kasdien, vakarais ir Sekmadieniais
prieš Suomiją, Estiją, Lat
Wholesale Liquor
Bet mes nekreipėme dėmesio į jo grasinimą if lindo
viją, Lietuvą, Lenkiją ver
me toliau pro vagonus. Kareivis, būdamas su dideliais
Įstaiga Chicagoje
žėsi Vokietijos linkui, kur
kailiniais, negalėjo mūs sekti ir paleido pakulniui keletą
vietiniai komunistai organi
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
šūvių. Mes bėgome, kiek įkabindamos, kol mums niekas
geria Ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
zavo revoliucijas.
Tačiau
negrėsė. Nežiūrint visų išgąsčių ir viršžmogiškų jėgų
jai
nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
menkai apginkluota ir be
įsitempimo, nepamiršome savo turto ir pasiekėme namus
no
NECTAR.
Šis Alus yra pagamintas iš importuotų
drausmės bolševikų armija
pirmo- rūšies produktų.
su pilnais anglių indais.
nepasiekė karu praplėsti sa
diktatūros.
Visame
Gruodžio 7 d. vos
Pabaltijy ir Lenkijoj bolše
Motina turi karščio, o vagone taip šalta, kad prie vikai buvo sumušti ir išvy
DISTRIBUTOR
kiekvieno iškvėpimo iš burnos išeina rūkų debesėlis. Aš ti.
Dideli* Pasirinkimas
OF
Naminip, Importnntu
nusprendžiau dar kartą pabandyti nueiti į malkų san
if Lietuviškų Gėrimų
dėlį ir gauti nors dalį kuro, kurs mums pagal pajų pfi- 3. Bolševikų orgarrtznolos
Parduodame
reVoiiucijos.
klauso.
Tiktai Taverirama.

- Ar gi komunizmas nori visame pasauly įvesti stalinišką

BUY

LEO NORKUS, Jf.

Malkų sandėlis stovi laukuose, toli už miesto. Vis
kas padengta sniegu, ir spindančiame baltume jis guli
nepaprastai išsiplėtęs, kaip iš didelių, lengvų gniūžių
nuaustas kilimas. Viskas žėrėjo akinančioje saulės švie
soje; žvirbliai linksmai straksėjo, nebodami šalčio, rogių
vėžėse, ieškodami maisto.

Vidujinės revot'ocijas ko
murilstai organizavo dange
lyje šalių,
kaip Vengrijoj
(Belą
Kun),
Vokietijoj
(Spartakistai),
Šveicarijoj,
Italijoj (1922), Austrijoj,
Lietuvoj, Estijoj

1

ir Ispanl-

Ambrosia & Nectar

Vai.: 10 iki 5 Kasdien

Užsakymai Išvežiojanti
Sekančią Dieną.

BEERS
FRANK VIZOARD. Sav

INTERNATIONAL
LIOUOR CO.
6248-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.
TeL REPublic 1538—6 ,

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kuf
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cerftiak Rd. Tel. Monroe 0808

J

DRAUGAS

1

Mirties angelas
atsilankė pas Gedvilus

CHICAGOS ARKIVYSKUPAS STRITCH
ATSIŠAUKIA į TIKINČIUOSIUS DĖL
VADINAMŲJŲ PETRAPINIGIŲ KOLEKTOS
laikais daug šalių ir tautų
šaukiasi šventojo Tėvo pa
galbos.
šventasis Tėvas
neturi pakankamai pinigų
teikt pagalbą prašantiems.
Tad visų katalikų prieder
mė yra Šventąjį Tėvą remti
finansiniai.
Ypač Ameri
kos - katalikams ši prieder
mė turėtų būti arčiausia
širdies, kadangi kitų šalių
katalikai yra karo ir skur
do nukamuoti.
J. E. Arkivyskupas tad ir
ragina savo arkivyskupijos
tikinčiuosius,
kad jie šį
kartą dosniai paremtų savo
aukomis šią kolektą. Kaip
didelė, taip ir mažiausia nuo
širdi auka bus giliai įver
tinama. Kiekvienas katali
i.edtsakomas.
Ypač šiais sukrėtimų ir kas prašomas aukoti pagal
imi i simų visam pasauly savo išgalę.

Jo Eksc. Arkivyskupas S.
A. Stritch, Chicagos arki,jibKupijOs ganytojas, išleiuo ganytojinj laišką kuniį,alus ir visiems tikintiea.ems vadinamųjų petrapini£ių koiektos reikale. Laian.as rytoj, laparičio 16 d.,
visose bažnyčiose bus skai
tomas. Kolekta įvyks sekA^uaienį, šio lapkričio 23 d.
bažnyčiose.
Petrapinigiai kas metai
aukojami ir renkami visam
tiataukiškam pasauly visose
eiose. Tas yra para
ma sventąjam Tėvui, kurs
visados
dalija
išmaldas
vargstantiems ir kenčianuerns ir niekam prašymas

Kodėl pirma niekas
mūsų nemokė?

Svaigalų pardavėjai
įspėjami

(įsteigta 1889 m.).

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI
PASITIKftJIMO MUMIS
REKORDAS
Šeimynos rankone!
ši firma virš 50 m. tos pačios

PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.
KREIPKITftS I

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPnblic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v vak.; Seštad. Ir Sekm. 9 Iki 6 vai.
%

Laidotuvių
F.

Eudeikis,

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

MNGS

FEDJ

LOAN ASSOCUTlONofCkicag.
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

4192 Archer Avenue
yiRginia 1111

J?

•ABT. I»D. LAIDOTUVIŲ DZUKT0UA1

KELNER - PRUZIN
CeztonalM PatanavtaM — Moteris patarnauja

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENISKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

-•

-g,

Venetian Monument Co.

527 N. Western Avė. Tel. See. 6103

Direktorius John
Yards 1741.

Tel.

sUSją

PASKUTINIS

‘

JONAS SKIRIUS

BRONISLAVA
ZALANDAUSKIENft
(po tėvais Rukujzoitė —
gyv.: 11155 S. Suauiding Avė.)

Mirė lapkr. 12 d.. 1941 m.,
11 vai. ryte, sulaukus pusės
amžiaus.
Gimus Lietuvoje.
Kilo iš
Grinkiškiu par.
Amerikoje iš
gyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrą Steponą; 2 sunūs. Chester
tr Steve; 3 seseres. Marijoną
Stenson ir švogerj Joną; Mi
kaliną Meškauskienė,
švogerj
Antaną ir Oną Macijunienė,
švogerj
Petrą; taipgi
2
brolius, Petrą Hukujzą Ir jo
moterį Bronislavą ir Adolfą
Rukujzą ir jo moterį Jievą;
švogerj Joną
Zatandausk}; 2
brolienes. Stella Jucius ir Mi
kaliną Jurkšus ir jų šeimas, ir
daug kitų giminių, draugų ir
pažįstamų.
Kūnas pašarvotas John F.
Eudeikio koplyčioje. 4605 S.
Hermitage Avė. laidotuvės )vyks pirmad., lapkr. 17 d. Tš
koplyčios 8 vai. ryto bus'at
lydėta į Šv. Christlnos parap.
bažnyčią, lllth Ir S. Homan
A^e..
kurioje
įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta
.( šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Krolienės.

PAGERBIMAS

Gyveno 1406 S. 49th Avė., Ci
cero, III.

1

Mirė lapkr. 13, 1941, 6:45
vai. ryte, sulaukęs pusės amž
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Batakių parap.,
Traklaukių kaimo.
Amerikoje išgyveno 42 m.
Paliko dideliame nuliūdime
dukterį Oną ir žentą Antaną
Metrikus ir anūkę Jozytę, tris
brolius,
Juozapą, jo moterj
Oną ir jų šeimą,
Petrą ir
Pranciškų gyvenantį Baltimore,
Md., tris seseris:
Petronėlę,
Marijoną Kisielienę Ir Jos šei
mą Ir Magdaleną Beinorlenę
ir jos šeimą; sesers sūnų Kun.
Jeremiją
Belnorį. C. P.,
ic
daug kitų giminių, draugų Ir
pažįstamų.
Kūnas pašarvotas Antano B.
Petkaus koplyčioje, 1410 So.
49th Ct.. Cicero, III.
Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, lapkr. 17, iš koplyčios 8:00
vai. ryto bus atlydėtas j šv.
Antano parap. bažnyčią, ku
rioje (vyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Tel. YARDS 1741-1742

Nuliūdę Duktė, Žentas. Anū
ke, Broliai, Seserys Ir Giminės

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727

Laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus, Tel. Cicero
2109.

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytai*
iš 8totles WHIP (1520), su P. šaltimieru.

i-

JOHN F. EUDEIKIS

laiMviu Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį
4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Giminės.

JUOZAPAS ANTANAITIS

PAMINKLAI

t

APART APSAUGOS, TURIME
<Wrrn OrtA
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ.................. $OuU,UUU

■ '■'*!

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

(gyv.: 3201 S. Lltisruiicr. Avė.)

TEN1SKI — VERTINGI

Tel. ESTebrook 3645

TURTAS VIRS .. $6,500.000

Lald. direktorius John F.
Eudeikis, tel. YAHds 1741.

MONUMENT
CO.

Į

Dukterys, Sūnai. Anūkai, Broll:;i. Pusbroliai ir Giminės.

rx

Nuliūdę Vyras, Dukterys,
Sūnai, Anūkai, Marti, Žentai
ir Giminės.

gerkos,

R PETER TROOST

OFISAS IR PARODA:

dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Se
serys, švogerial. Broliai, fivo-

Z

4535 W. IVashington Blvd.

Marijonų, Jėzuitų vienuoly Dievas būtų gailestingas,
no, visų kitų kilnių organi nes pats buvo gailestingas
Koresp.
zacijų. Velionis buvo narys ir pildė Jo valią.

Town of Lake. — Lapkr.; Šv. Pranciškaus III ordino
Reiškiame giliausios už
11 d. rytą pasklido po Town: ir Apaštalystės Maldos.
uojautos mirusio Juozapo
of Lake žinia, kad mirties' Buvo “Draugo” skaityto
Gedvilo žmonai, Elenai, sū
angelas aplankė Gedvilų šei-! jas nuo pat įsikūrimo.
nams, marčiai ir giminei.
myną ir pasiėmė jų šeimos Reiškiame užuojautos mū
Labdarių 1 kuopa
brangų asmenį — Elenos sų nenuilstančiai veikėjai Emylimą vyrą, Pranciškaus lenai Gedvilienei, kuriai mir
ir Jurgio brangų tėvelį. Smū tis išplėšė mylimą ir bran
PADĖKA
gų
vyrą,
taipgi
sūnams
gis Gedvilų šeimynai ir vi-,
sai Town of Lake parapi Pranciškui ir Jurgiui ir mar-1
jai. Velionis mirė staiga, ne čiai Eleonorai.
Amžiną atilsį Viešpatie |
tikėtai po širdies atakos.
A. a. Juozapas Gedvilas, duok jo sielai. Melsimės, kad į ANTANAS MAZELAUSKAS
gyveno laimingai su savo
(Gyveno 6135 S. Rockvvcll St.)
šeimyna, savo puošniame n?
Persiskyrė su šiuo pasauliu
Spalio 14, sulaukęs pusės atnž.
me, 4639 So. Hermitage av.,
Tapo palaidotas šv. Kazimie
ro kapinėse.
kur buvo pašarvotas, o šian
Todėl mes Jo artimieji, išreiš
kiame nuoširdžią padėką visu
die, lapkričio 15 d. rytą bus PETRONELft MIKUTIENfi
pirmiausiai Did. Gerb. Pral.
nulydėtas į Šv. Kryžiaus (po pirmu vyru Merliūnienė,
M. L. Krušui už Išreikštą už
o po tėvais Aušraitė)
uojautą
kunigams:
Mačiuliobažnyčią. Vienu kartu bus Gyyeno 4418 S. Wood St., Tel.
niui. Dambrauskui, Prunskiui
ir Gaučiui. Taipgi gerb. vargo
1284.
laikomos penkerios šv. Mi Yards
nininkams už įspūdingą giedo
Mirė lapkr. 13, 1941, 12:15
jimą. A. Pociui, K. Saboniui,
po pietų, sulaukus pusės amž.
šios.
Janušauskui, Gaubiul.
Kudir
Gimė
Lietuvoje.
Kilo
iš
kai, Kuliui ir p-niai Janušaus
apskr., Šilalės dvaro.
Gyvas būdamas Juozapas Tauragės
kienei.
Amerikoje išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime
Tariame nuoširdžiausį ačiū
lankė bažnyčią, dažnai eida vyrą
Jurgį, 6 dukteris, seserį
šv. Mišių ir gėlių auko:ojams.
Serafiną iš šv. Pranciš
Ačiū grabnešiams Ir Laidotu
vo prie šv. Komunijos, žmo M.
kaus vienuolyno, Patricia Ker
vių direktoriui Antanui Phi
Marijoną Parry, Stefania
llips už tokį tvarkingą ir ma
nai Elenai buvo geras ir iš pei!,
Stoklosa, lrene Stanton ir Olonų patarnavimą ir Seselėms
tris sūnus: Pranciškų, Ka
Kazimierictėms;
Apaštalystės
tikimas draugas, o vaikams ną;
zimierą ir Mykolą, marčią OMaldos Dr-jai už Rožančiaus
ną, 7 anukus ir daug kitų gi‘kalbėjimą. Ačiū kapinių už
geras ir brangus tėvas.
minių, draugų ir pažįstamų.
velzdat, už papuošimą kapų
paliko brolį ir seserį.
per laidotuves.
Velionis, kaip ir jo žmo Lietuvoje
Kūnas pašarvotas John P.
Pagaliaus reiškiame nuošir
Eudeikio koplyčioje, 4605 So.
na Elena yra amžini nariai Hermitage
dų ačiū visiems dalyvavusiems
Avė.
šermenyse ir laidotuvėse.
Laidotuvės įvyks antradienį,
Labdarių 1 kuopos, Šv. Pran
O jūs, mielas vyre, ir mūsų
lapkr. 18, iš koplyčios 7:30
tėveli, palikai mus nuliūdusius,
ciškaus vienuolyno, šv. Ka vai. ryto bus atlydėta J šv.
ilsėkis ramybėje.
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
zimiero vienuolyno, Tėvų rioje jvyks gedulingos pamal
Liekame nuliūdę Moteris,

Po vienos “ŠEIMŲ SA
VAITES” žmonės šneku
čiuoja savo tarpe, kad jie
iki šiol dar niekada nebuvę
girdėję tokių gražių pa MERGINOMS IR MOTE
mokslų apie moterystę, kad RIMS. Kita savaitė bus vai
dar niekas nebuvęs taip aiš kinams ir vyrams. J. V.
kiai išdėstęs visų moterys
PADĖKA
tės pareigų ir teisių, kaip
A. f A.
per tą savaitę.
Kitas as
ANTANAS AUŠKALNIS
muo priėjęs prie misijoniekuris mirė lapkr. 6. 194J ir
tapo palaidotas lapkr. 10 d.,
riaus dėkoja
sakydamas:
o dabar ilsis Sv. Kazimiero
kapinėse amžinai nutilęs ir ne
“Tėveli, jei aš tai būčiau ži
galėdamas atidėkoti tiems, ku
nojęs savo jaunystėje, ką
rie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą. ir palydėjo jį į tą
dabar išgirdau, tai gal ne
neišvengiamą amžinybė? vietą.
Mes atmindami ir apgailė
būčiau
buvęs
nelaimingas.
”
dami jo prasišalinimą iš mūsą
Anot Devine, komiąija
tarpo dėkojame mūsą dvasiš
kiems tėveliams Kun. kleb. A.
Taip,
ir
Tamsta
nežinai
anaiptol nesiveržia svaigių
Martinkui, V. L. Urbai ir P.
Gašlūnui, kurie atlaikė ;spujų gėrimų bizniui vienaip dar daugybės reikalingų ži
dingas pamaldas už jo sielą ir
Kun. Martinkui, kuris pasakė
ar kitaip kenkti. Ji nori noti dalykų. Ir Tamsta ga
pritaikintą papmokslą bažny
čioje; Kun. S. Lukošiui tr P.
būti draugingiausia visiems lėtum būti laimingesnis pats
Gašlūnui už patarnavimą ka
pinėse ir Kun. Lukošiui už
svaigalų pardavėjams. Bet ir turėti laimingesnę šeimy
pamokslą prie kapą. Dėkoja
me šv. Mišią aukotojams ir
pardavėjai turi laikytis val nėlę, jei ateitum pasiklau
gėlią aukotojams.
Dėkojame
Laidotuvių Direktoriui
8 M.
pamokini
stybės įstatymų. Pirmoje syti Bažnyčios
Skudui, kuris savo
geru
ir
mandagiu
patarnavimu
gar
vietoje tavernų savininkai mų per “ŠEIMŲ SAVAITĘ”
bingai nulydėjo jį , amžinas
ties vietą, o mums palengvino
neturi įsileisti į savo pasto Brighton Parko parapijoje.
perkęsti nuliūdimą ir rūpes
čius.
Dėkojame grabnešiams
ges jokių gamblerių, nelai Ryt vakare 8 vai. bus iš
nariai Šv. Antano dr-jos ir
visiems, kurie paguodė mus *
kyti doroje nupuolusių mo kilmingas SAVAITES ati
mūsų nuliūdimo valandoje ir
pagalios, dėkojame visiems da
terų ir nieku būdu nepar darymas. Nepamiršk, daly
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms, o tau mylimas vyre ir
duoti svaigalų nepilname vauk pati ir atsivesk savo
tėveli, lai Visagalis
suteikia
amžiną atilsį ir rapiybę.
čiams.
drauges. Nepamirškite, ŠI
Nuliūdę lieka Moteris, Po
dukros, Posūniai, Brolvaikiai
VISA SAVAITE, RYTAI IR
Ir Giminės.
VAKARAI,
SKIRIAMI
l’fNKTTF
DRAUGA

Illinois svaigiųjų gėrimų
kontrolės komisija yra pasi
ryžusi griežtai vykdyti val
stybės įstatymus ir pilnai
kooperuoti su lokalinėmis
įstaigų vykdymo agentijomis (organizacijomis, pa
reiškia komisijos sekreto
rius William Devine. Jis
sako, kad komisija darbuo
jasi svaigiųjų gėrimų biz
nį pakelti į standartinį sto
vį taip, kad tas biznis atei
tyje neturėtų jokių prie
kaištų.

Šeštadienis, lapkr. 15, 1941

J?

Mirė iapkr. 12 d., 1941 m.,
9:15 vai. vak., sulaukęs pusės
amžiaus.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
Telšių apskr.. Varnių parap.,
Nevardtenlų kaln.o.
Amerikoje išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Marijoną
(po pirmu
vvru Lukas, o po tėvais Kašėčlūtė);
podnkres,
Bronislava Ir žentą Leo Kareivas, tr
Stanislavą Lukas; posūnį Adolfą Lukas; anūke .Tinet Le»
Kareivą;
seserį Petronėle Ir
Svogerį Juozapa Janušus ir Jų
šeima; 2 b>-o'lus
Aleksandra
Ir brolienę Tekle ir Ju šeima
Ir Petrą: 2 pusbrolius. Petrą
Ir Antana Antarutlč'us, Irdnug
kitu giminių, draugu Ir pa
žįstamų Amerikoje, o Lietu
voje paliko brolį Mykolą Ir
kitas gimines.
Kūnas pašarvotas
Antano
M.
Phillips koplyčioje.
330’.
Lltnanlca Avė. Laidotuvės 1vyks nlrmad.. lapkr. 17 d. TS
koplyčios 8 vai. rvto bus at
lydėtas į šv. Jurgio par. baž
nyčią. kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bn«. nulydėtas
J Sv. Kazlmlerė kapines
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir psž.lstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: M«ter*a Podekrčs
žentas. Poetinis. Anūkė Sesuo,
nrolfcj.’.
Svogerls.
Brolienė.
Pusbroliai tr Giminės.

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

ti V *

JUZEFĄ TUSKIEWICZ
(po

pirmu

vyru

Stankicvvtcz,

tėvais Dobrovalskaitė)
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 Amiliją
Kardelis; 3 sūnus.
Vaclovą
8tanktewicz, Albertą Ir Petrą
Tuskiewlcz; 2 žentus; 2 mar
čias; 10 anūkų; 2 proanūkus;
•ešerį
Mikaliną Blinstrup, Ir
daug kitų giminių, draugų Ir
pažįstamų. Lietuvoje paliko 2
brolius. Joną ir Povilą Dobrovalskius.
Kūnas pašarvotas namuose;
8939 8. Washtenaw Avė., tel.
Grovehlll 2107. laidotuvės Ivyks pirmad., lapkr. 17 d. Iš
namų 8 vai. ryto bus atlydė
ta ZĮ Gimimo Panelės Svenč.
par. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės
sielą. Po pamaldų bus nuly'
dėta J Sv. Kaslmlero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:— Vyras, Dukterys,
sūnai
Žentai, Marčios. Anū
kai, Proanūkai, Sesuo, Giminės.
po

Lald.

direktorius-

John

Eudeikis, tel. YARda 1741.

F.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
3354 Sonth Halsted Street
I. J. ZOLP
1646 Weat 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lltnanlca Avenne
Tel. YARda 1138-1139

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Westem Avenne
Tel. GROvehilI 0142

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

ANTANAS M. PHILLIPS

3307 Lltnanlca Avenne
Tel. YARda 4908

f

DBAUGAS

šeštadienis, lapkr. 15, 1041

Baisiai neramios
dienos Roselande

I

. Kas pasidarė Roselandui?
nvodė1 tenai gyventojai taip
susirūpinę ir skuba su savo
darbais? Pašto tarnautojai
stebisi, kodėl tiek daug ko
respondencijos su klebonija.
Praeitą savaitę net pundų
punkai Laiškų buvo išsiųsti
vietos varg. St. Rakausko
rūpesčiu, dabar gi pilnais
glėbiais grįžta atgal palan
kūs atsakymai. Pullman te
lefono centrinėje, spėjama,

viena speciali telefonininke bonas J. Paškauskas savo
paskirta, kad suspėtų aptar automobilį vos tik naktį į
nauti No. 0032 su visais jo garažą beuždaro. Dienos me
iššaukėjais. Taip ir girdisi tu jis amžinoj kelionėje įvisokie biznieriški posakiai: vairiausiais reikalais: čia
“Gerai, aš pasiųsiu Tams jis sustoja prie parap. trustoms 10 svarų kavos... Ar tisto, čia prie kokio veikėjo
pakaks 100 svarų sviesto?..” ar darbuotojos. Nors klebo
ir t.t. Dažniausiai tai para nas ir labai susirūpinęs, bet
pijiečiai biznieriai šnekasi! vakarais grįžęs pasipasaxo
su kun. Bruno. Klebonijos ja gana įdomių nuotykių
gi ofiso durys beveik nebe-'Vienas gražiausių bene bus
užsidaro. Vieni su klebonu kalakutų medžioklė prie La
nori skubiai pasimatyti, ki Porte, Ind., “priešais kapi
ti neša savo bilietus užant nes prie kelio Nr. 6-to” (to
spauduoti, treti svarbiais kio kelio tenai visai nėra!).
reikalais pasitarti. Pats kle- Taigi, baisiai nerami Visų
Šventų parapija šiomis die
nomis.

Ar Jums Reikia Naujo

RADIO?

Pas Budriką jūs galite pamatyti ir išmėginti vi
sus vėliausius 1942 METŲ MODELIO KADIOS iš
žymiausių standartinių gamintojų. Pasirinkite sau
tokį, kuris jums geriausiai atliks jūsų reikalavimus.
Duodama didelė nuolaida už jūsų seną radio ir rengviausios išmokėjimo sąlygos.

i

7

Šv. Kazimiero Akademi
Sekmadienio vakare, lap
jos Rėmėjų Dr jos susirin
kimas įvyks lapkričio 16 d. kričio 16 d. 5:30 vai. iš ga
3 vai. po pietų, Šv. Kazimie lingos radio stoties WCFL,
ro akademijoj. Visų ARD 1000 kil., bus siunčiama Juo
3kyrių atstovų ir darbuoto zo Budriko krautuvės radio
jų, bei amžinų narių, pra programa, kurią išpildys žy
šom dalyvauti susirinkime. mūs dainininkai, radio ar
Po susirinkimo 5 vai. įvyks tistai ir didžiulė Budriko ra
visų rėmėjų draugiškas po dio orkestrą. Solo dainuos
būvis, arbatėlė. ARD šį su Ona Juozaitienė. Be to prog
sirinkimą šaukia valandą ramoje Sakalų duetas, cho
vėliau, neg d paprastai, kad ras ir drama “Sakalų Šei
davus progos visoms ARD myna.”
Kurie norite išgirsti gra
skyrių išrinktoms delega
tėms dalyvaut Labdarių sei žių lietuviškų dainelių ir
me. Po seimo, rėmėjos visos melodijų, patartina nepa
Kokia gi priežastis to vi turės progos 5 vai. atvykti miršti sekmadienį 5:30 vai.
so įtempimo? Gal ji nujau į bendrą arbatėlę.
j užsisukti savo radio ant
čia, kad karas gali būti pa
1000 kil.
A. Nausėdienė, ARD pirm.
skelbtas ir prie to ruošiasi?
Jos. F. Budrik, Ine., 3409
Ne tai ne tiek svarbu. Prie
Town of Lake. — Drau ir 3241 S. Halsted St., avi
žastis yra daug rimtesnė, gystė Šv. Pranciškos Rymie
nei karas ir visa politika tės laikys mėnesinį susirin
šiais laikais. Šie įvykiai per- kimą lapkr. 16 d., parapijos
Jūsų Gražus
dažni ir visi apsipratę su mokyklos kambaryje.
jais. Bet kas gi būtų ramus
Apsirėdymas
Valdyba
W tose dienose, kada visa pa
>. rapija ruošiasi savo 55-Rių
-Mūsų Specialybė
Draugija Šv. Elzbietos,
gyvavimo jubiliejaus bankie
Town of Lake, laikys mėne
tui. Ne tik klebonijoj judė
sinį susirinkimą sekmadie
Ujimas, ne tik vyr. šeiminin
nį, lapkričio 16 d., 2 vai. po i
kė Liudvika Paliliūnienė su
pietų mokyklos kambaryje. |
savo štabu kepa pyragus,
Kviečiame visas nares susi- ,
peša kurkinus (nuo La Por
rinkti.
Valdyba
ŽAVIAUSIAM Ptan>r«»iM
te?), bet ir visi parapijie
8UKIELIV
RIJUSKELIŲ
čiai, ypač tie, kurie kūrė ir
PIRŠTINI Ų
Bridgeport. — Tėvų Ma
KOJINIŲ
rėmė parapiją, ar gi jie ga
POCKET’BOOKŲ
rijonų Bendradarbių 10 sky
KORSETŲ
li būti ramūs belaukdami
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ
riaus svarbus susirinkimas
tos šventės? Tiek garbingų
V. VILEISIENfi, SAV.
įvyks rytoj, lapkr. 14 d., Šv.
svečių, politikų ir visuome
Jurgio parap. salėj 7:3o vai.
GLAMOUR
nės veikėjų pažadėjo 16 d.
vakare. Malonėkit kcio skaitlapkričio atvykti į parapiFROCK SHOP
t .
,
..
lingiausiai susirinkti ir nau
jos svetainę. Tad sparčiau .
, .
.....
5922 W. Roosevelt Rd.
J1* nanų atsivesti įsirašyti.
Tel. AU8TTN 1175
su darbais, kad sekmadienis
Valdyba
būtų laisvas, kad, nuo 4 iki
8 vai. džiaugsmu nusiteikę,
Marąuette Park. — Mari
visas raukšles kaktose išly
AR LAIKAS NAMUS
jonų Bendradarbių 5 sky
ginę, galėtume sėsti prie
PATAISYTI?
rius laikys mėnesinį susirin
garbingo pokylio stalo.
Kreipkitės prie
kimą sekmadienį, lapkričio
Baakieto Kepsnys 16 d., 2 vai. po pietų, para Charles Yushas
pijos svetainėje, 68 ir WashLietuvis Kontraktorius
Lietuvių Demokratų
tenaw Avė. Visi 5-to sky
Ir Karpenterys
Klubo veikimas
riaus Marijonų bencracarPraeitą sekmadienį įvyko biai prašomi ateiti į susirin
Valdyba
9-to Wardo Lietuvių Demo kimą.
am

1. NEW! ROLL-OUT RECORD
CHANGER! No lid to lift. No
ornaments to movė. Roll-out
Record Changer slides out auto
matically. You load records at
comfort level.

2. NEW! MAGIC TONE CELL!
Plays records with new tone
realiam. Flexible Tone Bridge

ends objectionable surfses
noises.

3. NEW!

PUSH A BUTTON—

JEWELLITE SCANNĖR! No needles to worry about
—Jewel-Lite Scanner eliminatet
need for needles.

there’s your record program

4. N EW!

Come in today and sce the buy of a lifetime! Besides the features at left, this new
1942 RCA Victrola Model V-215 also
offera you Electric Tuning ... 2 built-in
Antennas (one for domestic, one for foreign reception) . . . stage of radio frequency amplification forgreater
volume, finer tone . . . New uso
supersensitive eleetrodynamie
speaker ... and a host of other
features.

RECORDS I.AST INDEFINIT'ELY! Eeathcr-lieht
pressure of Magic Tone Geli
gives longer life to your records.

5 NEW! AUTOMATIC REC
ORD CHANGER! No jumping

up to changc or stop records.
Push a button—records play,
stop, change—automatically.

6 NEW!

TELETUBE RADIO!

Standard broadca9ts and foreign reception with 9 tube pushbutton sėt, containing feletube
and new Audio System for finer
performance than ever before.

★ Trade in your old radio... enjoy the DOUBLE PLEASURl
of records and radio with an RCA Victrola

Budriko krautuvėse randasi didžiausias pasirinki
mas, VALIAUSIOS MADOS RAKANDŲ: PARLOR
IR DINING ROOM SETŲ, STALŲ. PEČIŲ, REFRI
GERATORIŲ, SKALBIAMŲ MAŠINŲ, VALYTU
VŲ, KARPETŲ ir kitų reikmenų.

/

APLANKYKITE DVI DIDELES, GRAŽIAS
KRAUTUVES

Jos. F. Budrik, Ine.
3409-11 So. Halsted St.
IR

3241 So. Halsted St.
Telephone YARDS 3088
Pasiklausykite Budriko radio programų:
Sekmadienio vakare, nuo 5:30 iki 6:30 vak. iš
WCFL—1000 kil. stoties.
Ketvirtadienio vakare, 7 vai. iš WHFC—1450 kil.
stoties.

kratų Klubo vakaras, kuris
puikiai pavyko. Buvo daug
publikos ir visi smagiai pra
leido laiką. Atvaidinta juo
kingas veikalas “Aš važiuo
ju į Ameriką”. Vaidino B.
Liudkevičiaus artistų grupė.

Amerikos Lietuvių Pilie
čių Klubo bankietas įvykn Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, DI
lapkr. 15 d., Holywood sa valdžios darbų — dabar užsiimi
visokiais namų darbais
lėj, 2417 W. 43rd St. Pra
Turi 43 metų patyrimo
džia 8 vai. vak. Į vakarienę
2223 West 23rd Place
ir šokius įžanga 78c., o vien
TeL Ganai 5014
į šokius — 28c.
N. K.

Vakare dalyvavo ir kleb.
kun. J. Paškauskas, pagel- Dantistas A. W. Jacobs
Po vaidinimo buvo šokiai, įsitaisė laboratoriją
bininkas kun. Deksnys, daug
Dantistas Antanas W. Ja
biznierių ir svečių.
cobs (Jokubauskas), kuris
Be to, U vakarą išpildy., turi
prfe 1Qg
[' ta 22 aplikacijos naujų na gatvės ir Michigan Avė.,
rių. Klubas gražiai darbuo
pastaruoju
laiku
įsigijo
jasi, gauna daug pritarimo daug pagerinimų savo ofise.
9-to wardo žmonėse ir ne Pirmiausiai įsitaisė naują
trukus tikisi turėti 200 na General Electric X-Ray ma
rių skaičių.
šiną, naują kabinetą “Gas”
šiam klubui priklauso
daug ir čia gimusio jauni
mo, ir valdyboje užima šias
vietas: pirmininku — Mikas
Pavilonis; 1-mu vice pirm.
— Povilas Gegznas ir nut.
rašt. — Povilas Gaudutis.
Kitas valdybos vietas uži
ma ateiviai: 2-ru vice pirm.
— Steponas Dombro; fin.
rašt. — Jokimas Pivorūnas
ir ižd. — P. Kučinskas.
Sekantis klubo susirinki
mas įvyks lapkr. 18 d., Visų
Šventųjų parap. svet. Na
riai, seni ir nauji, ir visi
norintieji prisirašyti yra
kviečiami atsilankyti.

PINIGŲ,

DAUG

visiškai

nelės Nekalto Pr«xsidėjim.i
lietuvių parapijoj š. m. lap
kričlo 16 d. 4:30 vai. para
pijos salėje.
Rockford, š. m. lapkr. 23

d., 5 vai. vakare įvyks pra
Porth YVashingtU.il, Wis». kalbos Šv. Antano par. salėj,
lietuvių kolonijoj s. m. lap 1005 Ferguson Street.
kričio 16 d, 1 vai. po pietų
West Side, Aušros Vartų
lietuvių parapijoj prakalbos
didelės rakandų ir radio įvyks lapkričio 30 d. 4 vai.
krautuvės yra šios progra (po mišparų pamaldų) pa
mos leidėjos.
Pranešėjas rapijos salėje.

CLASSIFIED
NAMAI — FARMOS

DRAUGO
DARBŲ

Kas ką. turit mainyti arba norite pi
“
”
giai pirkti, greitai parduoti, naują
namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
SKYRIUS
kitės pas C. P. S'iiromskls Company.
Taipgi turime dideli pasirinkimą se
nesnių namų, ant lengvų išmokė
REIKALINGI DARBININKAI
jimų:
12 cottagiai nuo $2,500 lr aukšč.
HELP WANTED — VYRAI
18 bungalų nuo $4,700 ir aukšč.
12 2-fletų nuo $6,500 lr aukšč.
UPHOLSTERERS" (rakandų aptai9
3-fletų nuo $9.500
ir aukšč.
sytojai) reikalingi dirbti prie ‘whole1C 4-fletų nuo $13.500 ir aukšč.
sale’ rakandų. Kreipkitės prie;
S
8-fletų nuo $16.500 ir aukšč.
T.\PP, INC.,
7
10-fletų nuo $22.500 lr aukšč.
1732-42 Arcade I’lacc
Taipgi turime visokių blznlavų na
mų. visokio didumo su visokiais biz
T’LATERS” — patyrę prie lempų niais. Kam reikalinga gerų farmų.
oxidavlmo darbų. Gera užmokestis, mažų arba didelių, galima pirkti
nuolatini darbai. Kreipkitės prie:
arba mainyti.
Su visais reikalais
kreipkitės prie; —
AKT LA.MP CORP.
P. SUROMSKIS A CO„
So. W estėm Avenue,
į Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. 1111

1750 West Raitoti Street

CHARLES

6921

“TOOL MAKERS”

Dirbti prie “jig and fixtures” ir
PAIEŠKOMI AGEYTAI
prie "small die” darbų. Darbai die I
nomis ar naktimis. Kreipkitės prie Reikalinga — gerų. teisint-) vyrų,
, agentavime,
laikračių
pardavinųjiDIECRAFTERS
me įvairiose kolonijose. Šaukite —
212 No. Carpenter St.
OANai 8010 numatyti pasikalbėjimo
laiką. “FINI8HERS
AND
SPRAYERS"
reikalingi dirbti prie rakandų. Krei
TAVERNAS IŠRENDUOJAMAS
pkitės prie
Alt PARDUODAMAS
SOREM FURNITURE CO.
Tavernas, su 4 kambariais gyveni
448 Nio. WelLs St.
mui užpakalyje, išrenduojamas ar
norinčiam)
parduodamas.
MACHINISTAI
reikalingi.
Abelnai (kuriam
Namas randasi geroj vietoj — kam
visokiam prie mašinų darbų. Tiktai
pas 23rd Place ir Oakley Avenue.
A—1 patyrimo vyrai iai atsišaukia.
Kreipkitės po adresu:
Kreipkitės prie
,

2357 WEST 23RD PLACE

GENERAL MECHANICAL CO.
430 So. Green St.

HELP

(ant

3-čio aukšto)

SKAITYKITE

WANTKP — MOTERYS

NITRSEMAID" reikalinga — paty
rusi. Nereikia valyti ar skalbti. Pap
rastai gaminti valgius. Du vaikučiai.
Prižiūrėti kūdikį. Reikalinga apsi
būti ant vietos. Alga $8.00 į savai
tę. šaukite
Tel.: HOLYCOURT 7832

“DRAUGĄ*

HEI.P WANTED

AD — DEPT
127 No. Dearborn St.

Tel.

Randolph

9488—9489

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
DINING ROOM SEKS — PAH1-OK SETS — BEDROOM SETS
- RŪGS — KADIOS — RE
5RIGERATORS — WASH£RN —
M ANGELU — STOVĖS.
Ali batloaaSy AAsucManl ltem»

AlfX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

634-3 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBLIC 6051

J
ADVANCED PHOT(W,K

V‘ll V

I.OWEST POSSIBLE PRK ES
phone

DARBO

Automatiškai

ŠLEGAITIS
STOKER SALES
6921 So. VVestern Avė.
* JVEDU ŠILUMA

kas, buvęs “Mūsų Laikraš
čio” redaktorius ir geras
kalbėtojas apsilankys šiose
kolonijose ir laikys prakal
bas svarbiais Lietuvos ir
dėtuvių tremtinių reikalais.

1945 W—.< 35* Street

i.AF/*

veth

••••

.•>

*

D Ą C
— narnama statyti, remontuoti ar
i/aOInS/Ln/J pirkti. Ilgametis Hmokėjimo Planas.
VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI

Listen to

PALANDECH’S

IR

GERIAUSIA IR STIP- CTOICFRI
RIAUSIA ŠIŲ DIENŲ M A
|

LINE-BKLT,

Dr. Petras Vileišis, žymus Šv Ambrozicjaus salėje.
Sheboygene, W:a Šv. P*
politikas ir kun. K. Baraus

VVOLK ŠILUI U

mašinai, padidino laborato
riją, įsigijo naujų mašinų, RADIO BROADCAST
Featoriag a Program af
ir pastatė “dark room” filmoms pagaminti.
YUGOSLAV FOLK MUSIC
Garbė lietuviams, kad jų Every Saturday, 1 to 2 P. M.
tautietis turi įrengęs vieną STATION WHIP
gražiausių ofisų South Sidėj. 1520 kiloeycle. (Top of the Dial)
Rap.
RITA (PYSI

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

Budriko radio
valanda

Susirinkimai

SVEIKATĄ.

Tapkite Finansiniai NepriklausomiUl
TAI IDYI/ITC mQsU įstaigoje. Jūsų Indeliai rftpee-

T 1x1 I C

I

tingai globojami Ir. ligi $5,000 ap

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

Mokam.

HUSŲ PASITIKĖJIMO IR UTVKRMRS REKORDAS
48 MMal Sekmlng. Patarnavimo,
Vtoae Klljentol

Nenmikrlaodžlant

Nei

Keiatuto Savings and Loan Association yra šymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

3236 So. Halsted St

Chicago, UL

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

♦ BOILERIUS
...................

1

■

«

t

šeštadienis, lapkr. 15, 1941

DKSUGAS

SEIMAS

SĄJUNGOS

LABDARINGOSIOS
- Įvyks -

Rytoj, Sekmadienį, Lapkričio (November) 16 dieną, 1941 m.

Visi atstovai prašomi susirinkti 9:30 vai. ryte, parap. salėje įsiregistravimui. Iškilmingos šv. Mišios prasidės 10:30 valandą ryte.
Po pamaldų parap. salėje bus bendri pietūs, suruoš 1-mos kp.
nariai. Seimo sesijos prasidės 2:00 valandą po pietų.

g
|
|
|

ŠVENTO KRYŽIAUS PARAPIJOS SALĖJE
Nuoširdžiai visus užkviečia

>

LABDARINGA SĄ-GA ®

įį 46th ir Wood Street..................................................... (Town of Lake)

IŠKILMĖS CICEROJE. - PARAPIJOS APŽVALGA
šįmet Šv. Antano parapi
jos, Cicero, sukako 30 me
tų. Ji buvo įkurta 1911 m.
arkivyskupo Quigley. Orga
nizatorium ir pirmu jos kle
bonu buvo paskirtas kun.
Antanas Ežerskis. Nupirk
ta prie 15-tos gatvės, 50
avė. ir 49 court didelis plo
tas žemės, įsigyta kuklus
klebonijai namas ir pasta
tyta
pirmasis mokyklos
aukštas. Pradžia buvo ga
na varginga, net žmonių
buvo nedaug ir tie netur
tingi darbininkai. Bet Die
vui laiminant po kelių sun
kesnių metų parapija pra
dėjo sparčiai augti ir pir
mos patalpos pasidarė ankš
tos. Reikėjo jos praplėsti.

MM
m)

1918 m. antru šios parap.
klebonu buvo paskirtas a.
a. kun. Jeronimas Vaičiū
nas, jaunas ir nepaprastos
energijos dvasios vadas ku
ris per 22 metus su viršum
iki savo mirties 1940 m. di
delius darbus nuveikė šioje
parapijoje. 1919 m. buvo pa
statytas antras mokyklos
aukštas ir padidinta laiki
noji bažnyčia pirmame aukš
te. Bet netrukus pradėjus
smarkiai augti mokyklos
vaikų skaičiui, vėl pasidarė
ankštoka. Atėjo laikas pa
galvoti apie atskirą bažny
čią. 1925 m. pradėtas di
džiausias darbas, bažnyčios
ir klebonijos statyba, kuri
atsiėjo apie 160 tūkstančių

IM 1 ■

mu
X Ciceriečiai rytoj pami
nės savo parapijos 30 metų
sukaktį. Padėkos pamaldos
su iškilmingoms šv. Mišioms
bus atlaikytos 10:30 vai. ry
to. Kun. B. Urba pasakys
iškilmėms pritaikintą pa
mokslą. Vakare 6:30 vai. pa
rapijos salėje rengiamas
šaunus bankietas su gražia
programa bei pasilinksmini
mu. Šeimininkės pasiruošu
sios nepaprastoms vaišėms.
Daug žymių svečių laukia
ma ir taip pat skaitlingo pa
rapijiečių dalyvavimo.

Roosevelt Furn. Co. -

/■< ■

(Didžiausia Lietuvių Rakandų Išdirbėjai

DABAR SIŪLO JUMS GERĄ PROGĄ PERTAISYT

VISIŠKAI IŠ NAUJO JŪSŲ PARLOR SETĄ UŽ
NEGIRDĖTAI ŽEMĄ KAINĄ!
VISAS DARBAS PILNAI
GARANTUOTAS
Vartojame tiktai aukščiau
sios kokybės materijolą —•
— nauji springsai — naujas
(Jūsų pasirinkimo) audeklas
— vata — juostos ir tt. Dar
bą atliks ekspertai “Re-upholsters”, mūsų pilnai įrengtoj dirbtuvėj.
Pertaisymas dviejų dalių
Parlor Setų, kainuoja tiktai

$39.50
SPECIALUS BARGENAS.’

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

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

ROOSEVELT MODERNIŠKOJ RAKANDŲ KRAU
TUVĖJ JŪS RASITE TAIP PAT DIDELĮ IR GRA
ŽŲ PASIRINKIMĄ VISOKIŲ NAMAMS REIKME

NŲ —NAUJAUSIOS MADOS PARLOR SETŲ —

MIEGAMŲ KAMBARIŲ SETŲ — DINING ROOM
SETŲ ■ RADIOS^" PEČIŲ — KARPETŲ
LEMPŲ — LOVŲ — MATRAŠŲ - IR TT. ATSI
LANKYKITE IR PAMATYKITE DABAR!

1

Roosevelt Furnitūra Co.,
2310 West Roosevelt Road
Tel. SEEley 8760-8732

—

X Šv. Mykolo parapijos
metinė vakarienė įvyks sek
madienį, lapkričio 23 a., pa
rapijos salėj. Pradžia 7 vai.
vakare. Per vakarienę bus
graži programa. Vėliau šo
kiai ir pasilinksminimas. 4žanga 50c.

Gražioji Sv. Antano bažnyčia, Cicero, Illinois
dolerių. Šis kilnus darbas
buvo apvainikuotas iškil
mingu bažnyčios pašventini
mu, kurį atliko a. a. arki
vyskupas Jurgis Matulevi
čius birž. 13• d. 1926 m. Tai
svarbiausias paminklas, ku
rį pasistatė sau a. a, kun.
J. Vaičiūnas su pagalba sa
vo duosnių ir darbščių pa
rapijiečių. Reikėjo taip pat
apsisunkinti nemaža skola,
tačiau dvasios vado ir jo
žmonių darbštumas ir duosnumas visus sunkumus nu
galėjo ir šiandien ši našta
visai sumažėjo. Ne tik me
džiaginiai parapija išaugo
ir sustiprėjo, bet ir dvasi
niai pasiekė aukšto laips

nio. Parapijoj<veikia visa eilė organizacijų ir draugijų,
kurios sėkmingai dirba įvairius katalikiškus ir lietuviškus darbus. Dabar dar
nepilnai metus šioje para
pijoje darbuojasi kun. Ignas
Albavičius, kuris užėmė velionies vietą, kaipo šios pa
rapijos klebonas. Jam pa
gelbsti kunigai J. Grinius
ir E. Abromavičius. Šią va
sarą vėl apie 25 tūkstančiai
dolerių išleista statybai ir
įvairiems pagerinimams. Pri
statyta dalis mokyklos tro
besio ir padidinta bei mo
derniškai įrengta parapijos
salė. Čia tik trumpa apžval
ga parapijos gyvenimo ir

Per radiją apie
pensijas seneliams

Kuria šeimos židinį

“Old
Age
Assistance
Union of Illinois” organiza
cija, kuri darbuojasi už di
desnes
pensijas
seniems
žmonėms, šį sekmadienį,
lapkričio 16 d., savo veiklai
panaudos radiją.
Organi
zacijos prezidentas Warren
Lamson per 15 minutų iš
WHIP stoties, 2:15 P. M.
aiškins,
kaip pensijos se
niems žmonėms mokamos,
kaip jos turėtų būti moka
mos, kokios pensijos turėtų
būti, ir tt.
Taip pat pa
aiškins, kokius organizacija
turi planus ateičiai,
kad
pagerinti senų žmonių bui
tį, kad jie gautų žmoniškes-

pijoj gyvuojančioms draugi
joms ir pavyzdingi visam
veikime. Jaunosios tėvas yra senas “Draugo” agentas
šiaurinėj Chicago miesto da
ly.
X Kun. A. Naudžiūnas,
MIC., šiomis dienomis lan
kosi Pittston, Pa., apylinkė
se Pietų Amerikos misijų
reikalais. Kiek tenka girdė
ti, jaunam misionieriui ne
paprastai sekasi darbuotis
tuo reikalu.
X Kalėdos netoli. Dabar
laikas apsirūpinti Kūčių
plotkelėmis. Gražias, įvairių
spalvų, lietuviškais sveikini
mais, pagamina plačiai ži
nomas marijonas brolis Vla
das. Kreipkitės “Draugo”
adresu. Užsakymai jau iš
pildyti: kun. Mendelio iš
Baltimore, Md. (5000 plotkelių), varg. Blažio iš De
troit, Mich., (3000 pi.), var
gonininko B. Nekrašo iš
Minersville, Pa. (3000 pl.)„
varg. S. Rakausko iš Rose
land, III. (2500 pi.), seserų
mokytojų iš Mt. Carmel, Pa.
(1000 pi.), kleb. kun. J. F.
Angelaičio iš CIeveland, O.
(1000 pi.). Plotkelės kepa
mos modernine elektrikine
mašina.

X Šerpečių, žymių North
Side gyventojų, dukters Al
progrese, josios 30 metų šu donos su V. Tuhskas vestu
Nakties proga. Rytoj cicerie- vės įvyks šį šeštadienį, lap
kričio 15 d. šliūbas 4 vai.
čiai renKia kuklų tos sukak
Popiet šv. Mykolo bažnyčio
Tėvynės meilė — tai įsa
ties minėjimą.
je. Jaunieji priklauso para kymas.

A.

ŠTAI! Naujas įkvėpimas —
tas paskutinis pagerinimas—
padaro valgį gardžiausią!
Kaip virėjo prieskoniai, pui
kesniam
skoniui,
kas tai naujo
pridėta prie

Edmund Shuba — Helene
Rėkus.
Edward Liekis — Irene
Aarseth.
Joseph Urban — Evelyn
Svejkovsky.
George Appel — Helen
Merkelis.
Peter Bartkus —*■ Blanche Rusinskas.
Joseph McManus — Estei
le Dapkus.
nes pensijas,
negu kaip
šiandien jie gauna, kai pra
gyvenimas yra neįmano
mas.
“Old
Age
Assistance
Union of Illinois” organi
zacijos centras yra 1528
Madison gat., Room 3.

P. Lorillard Company
—fnondrd 1780

Dabar pridėtas pne >■ *
Old Goids, tts brangus lapas
sutveria naują, malonų c ga
rėto skonV

>
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