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Streikas Anglies Kasyklose Sustabdyta
Lewis, Taylor pasitarimai
GESTAPO

VAIKUS

Naciai veržiasi
pasirodė žinu
gubernatoriaus Krymo gilumon
NUGINKLAVO
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Spaudoje
tės, kad
Franko įsakymu Lenkijoje
buvo padarytos kratos vai
BERLYNAS, spalių 30 d }
kų žaislų krautuvėse ir kon — Vokietijos karo vadovy
fiskuoti visi militarinio po bė šiandie pareiškė, jog ko
būdžio žaislai: kareivukai, vose ir Kryme ir Dono ba
popierio šalmai, ant petės, seine rusai buvę priversti
lėktuvėliai ir 1.1.
pasitraukti ir ašies kariucMatyt vokiečiai prisibijo menė abiejuose frontuose
busimųjų kartų keršto ir no Į vejasi besitraukiančuis ruri, kad jų auklėjime nebūtų sus.
Paskutinysis vokiečių ka
jokių karinių bruožų.
ro komunikatas pažymu, jog
vokiečių kariuomenė plačiu
KAIP HITLERIS, ĮSAKE frontu pasiekusi aukštutinę
Donets upę.
TVARKYTI BAŽNYČIA
Vienas svarbiausių miestu
BALTIJOS KRAŠTUOSE?
prie
Donets upės yra Karko
CIP (Informacijų centras

i

*

PASKELBIA 17 DIENU TAIKA TĘSTI
TOLIAU PASITARIMUS

♦

I
ragi

Darbininkai grįžta prie darbo. Lewis
priėmė Prez. Roosevelt'o reikalavimus
WASHIXGTONAS, spalių
30 d. — Šiandie John L.
Lewis, CIO vadaS, paskelbė,
jog jis įsakęs 53,000 strei
kuojančių anglies kasyklių
darbininkų grįžti prie darbo

Atmušė nacius
J. L. Lewis, CIO angliakasių organizacij os vadas (dešinėje) ir United States Steel
Corporation galva Myron Taylor Washing tone turi pasitarimus dėl streiko nutrauki Maskvos fronte
(“Draugas" Acme telephotoi

pagal susitarimą pratęsti
septynioliką dienų pasitari
mus.
Paklusdamas
Prezident
to Roosevelto ketvirtam pra
šymui CIO unijos pirminin
kas Lewis nusprendė strei
ką atšaukti ir vėliau paskel
bė notą National Defense
Mediation Boardui, kuriuo
paskelbiama, kad streiko tai
ka baigiasi lapkričio penkio
liktą dieną. .

) Pro Deo) skelbia kad Len- pas, kurį vokieč'ai jau ankskijos ir Baltijos kraštų vo- j tiau užėmė
kiškoji vadovybė gavusi to - i asipnesininias
Susitarta dėl dienos
mo plieno kompanijų angliakasyklose.
kias instrukcijas dėl Bažny unaikintas
MASKVA, spalių 30 d. —
Įtakingieji sluogsniai pa
čios reikalų tvarkymo:
Vokiečių komunikatas paŠiandie Rusijos agentūra reiškė, jog apie nustatytą
Eiti prie panaikinimo Baž- įeiškia, jog Kryme rusų už J
Tass pareiškė, jog pietiniam pasitarimams laiką žinojo
nyčiai ligšiolinių juridinio , frontės pajėgų pasipriešiniMaskvos fronte ir į vakarus Prezidentas Rooseveltas' ir
asmens teisių. Ji teegzistuos mas galutinai sunaik’ntas ir
nuo Rostovo raudonoji ar plieno bendrovių atstovas
tik kaip kitos socialinės, kovose esą suimta tūkstanmija pravedusi sėkmingas Myron Taylor prieš paskelsporto, kultūrinės draugi «:iai belaisvių ir ginklų.
kontratakas ir privertusi vo , bi^ą viešai
jos. Tokios draugijos nega
Vokiečiai visą dėmesį at
Įstatymo projektas Kongrese
kiečius pasitraukti už Naros
Tarpininkavimo
komi
li turėti betarpių ryšių su kreipia į svarbiausiąją rusų
Lietuvos Konsulas Chica upės. Taip pat užėmė strate ja posėdžius pradės
rytoj
k užsieniu (—Roma, CIP). laivyno bazę Kryme -Sevas
ginęs
aukštumas,
saugangoje,
P.
Daužvardis,
vakar
ir
turės
dvi
savaites
su
virš
Vokiečiai, nacionalsocialis topolį, kuris yra apie šim WASHINGTONAS, spalių ktų diplomatinius santykius vakare gavo tokio turinio te- I čias kelią į Rostovą.
laiko
prieiti
bet
kokio
susitai okupuotose teritorijose tas mylių nuo Perekopo sąs 30 d. — Šiandie atstovų rū su Vokietija. Šią rezoliuciją
Pasak agentūros, vokie- ■ tarinio. Jei tuo laiku nebūmams patiekta rezoliucija, atstovų rūmams patiekė at legramą:
neina į tas pačias bažny maukos.
pakartotinai bandę per-1 tų susitarta anglies kasykčias, ką ir vietniai. Eiti
Šiandie vokiečių sluogs kuria reikalaujam, kad Pre stovas Emanuel Celler iš WASHINGTON, D. C., Spa,
įeiti
Narą,
bet buvę atmušti.
darbininkai tsreiką pra
zidentas
Rooseveltas
nutrau
New
Yorko?'
prie panaikinimo’ religinis niai spėlioja du klausimus
bų 30d. — Tikėdamas kad a- Po tQ raudonarmįečiai pėrė-’dės iš naujo.
auklėjimo. Dvasinės draugi — ar rusai dės paskutinią
Trumpoje rezoliucijoje rei teinančio šeštadienio rinklia- ję upę įr apsikasę pietiniam
jos neima aukų, išskyrus sias pastangas išgelbėti Se
kalaujama, kad kongresas
Brangus streikas
nustatytus narių mokesčius. vastopolį ar skubiai bandys 'į Beaverbrookas gali nutartų, kad “Jungtinių Vai va susilauks visų čikagiečių upės krante.
pritarimo ir norėdamas prie
Labdarybė paliekama naci išgelbėti Kryme esama ka
53,000 angliakasių streiką
stybių Prezidentas būtų ir
jos
prisidėti,
atvykstu
rytoj
Artilerija
sulaikė
nacius
onalsocialistų partijai. Eiti riuomenę ir ginklus.
vo
per keturias dienas ir
pasitraukti dėl
šiuo yra prašomas panaudo
prie vienuolynų panaikini
Chicagon.
Pietiniam Maskvos fronte tas streikas apskaičiuojama
ti savo konstitucijos garan
Maskva nieko
i
t
mo. Karo ir civiliniams tar Anie
Apie bet kokias kariuome; P^amOS Rusijai
nacių
veržimąsi sulaikė ru jiems kainavęs apie $1,484,tuojamas teises nutraukti
P. žadeikis, Lietuvos
nautojams duoti suprasti,
sų artilerijos smarkus atsi- 000 algomis.
vipus diplomatinius santy
Atstovas Washingtone. šaudymas.
kad jų priklausymas prie nės, . kovas, Maskvos
.. x . fronte
Prezidentas
Rooseveltas
LONDONAS, spalių 30 d. kius su Vokietijos vyriausy
tų tikybinių draugijų nepa-1 vokyčių komunikatai nieko
T
,
.
šiandie
taip
pat
pareiškė
Kovose tarp
Taganrogo i CIO aviacijos unijc£ direk.
geidaujamas.
: nesako, bet tepazymi, jog — Užsienio diplomatai duo be”.
ir Rostovo, pasak Tasso, toriui FrankesteenJ, jog vy.
. .
šiaurės fronte drąsiu žygiu
Ši rezoliucija perduota at Japonai ruošiasi
Šias žinias nesen.a. paa-;auimta .. iešo šarvu0ta3 da suprasti, kad lordas
visos priešo pastangos su riausybė dėsianti pastangų,
Beaverbrookas
pasitrauk stovų rūmų užsienio reikalų
kelbe “The Pol.ah Rev.ew , traukinya
skaičius
galimam
karui
sitinka
smarkų pasipriešini- kad aviacijos dirbtuvių savi
siąs
iš
Anglijos
karo
kabi

komisijai. Atstovas Celler
Nr. 8., p. 12. Tuo tarpu ne- svių”. Šis žygis įvykęs tarp
neto, kuriame jis yra tieki jau ankščiau ir viešai šiokį
mą”. šiose vietose vokiečių . ninkai prisilaik^ nu3taty.
turime galimybės jų patik- į nmenoa jr La(f
mo
ministerijos
ministeriu,
žygį
yra
pasiūlęs.
TOKIJO, spalių 30 d. — geriausia kariuomene jau1*..___ L*..
nnti.
Ankstesni vokiečių prane dėl to, kad Anglija teikian
Japonijos žinių agentūra per kelias diens neįstengia
Šimai pabrėžia, jog pralau ti Rusijai neužtenkamai pa
šiandie pareiškia, jog dabar pasistūmėti pirmyn nė pė
Prancūzai seka
žę rusų frontą Perekopo są ramos.
tinės Japonijos vyriausybės dės.
Rusų "Mirties
TIEMS, KURIE KANDA
smaukoje vokiečiai skubiai
pirmieji konkretūs žings
SAVUOSIUS, PATAIKAU
Sakoma,
jog
Beaverbroo

nacių
pėdomis
žygiuoja Krymo pusiasalio
niai buvo pertvarkant svar 300 orlaivių
legijonas" Odesoje
kas reikalavęs, kad Anglija
DAMI SVETIMIEMS
gilumon.
biausią
Japonijos
pramonę
Oficialieji
sovietų
sluogs

pasiųstų ekspedicinę kariuo
Teko patirti, kad Ameri
BERNAS, spalių 30 d. — kariniais
pagrindais, kai niai pranešė, jog voxiečių
rusų paramai. Tačiau
kos lietuviai komunistai pa i OKLAHOMA CITY, spalių menę
LONDONAS, spalių 30 d.
atakuojant
daugumai kabineto narių šl?ndie neokupuotoje Pran- pramonės ministerija įsakė bombanešiams
kartotinai siunčia neteisin- J 30 d. — Tūkstančiai Okla- nesutinkant, Beaverbrookas I cūzijoje paskelbta naujas geležies plieno ir anglies in- Maskvą, raudonosios aviaci- Odesos požemiuose tūkstan
gus pranešimus Amerikos i homos gyventojų šiandie pri pasitrauksiąs iš kabineto. ! įsakymas, kuriuo draudžia- dustrijoms sudaryti kontro- jes orlaiviai pravedė atakas čiai rusų, kurie sudaro mir
įstaigoms apie lietuvius pa- i versti palikti savuosius naties legijoną
tebekovoja
! ma prancūzams klausytis lės tarybas.
Berlyno apylinkėje.
triotus veikėjus, apie patri- į mus ir ieškoti kitur prieprieš vokiečius.
Paskutiniuoju laiku Ang- Anglijos ir kai kurių kitų
Tolimesnis Japonijos pasi
Maskvos radio paskelbė,
otinę spaudą.
I glaudos, kai po smarkaus lijos spauda plačiai rašo valstybių radio programų
Rusams iš Odesos pasi
Pats žemiausis žmogaus I lietaus išsiliejusios
upės apie lordo asthma, dėl ku viešai ar privačiai. Už klau ruošimas karui aišku ir iš jog atakose ant Maskvos da traukus šis mirties legijo
nupuolimas — neteisingai grasina užlieti ištisas apylin rios jis ir būsiąs priverstas simąsi draudžiamų progra švietimo ministerijos parei lyvavo 300 vokiečių orlaivių, nas, paliktas civiliuose metu
įdavinėti savo vientaučius, kės.
pasitraukti.
bužiuose, kuri, dienos metu
mų paskirta sunkios baus škimo, jog šalia kolegijose kurių 39 buvę pašauti.
mokslo
baigimo
nustatymo
norint prisigerinti, pasitar
Iš valstijos slėnesniųjų
mės.
Tuo pačiu laiku vokiečių būna požemiuose ir nakti
gruodžio
mėnesį,
kad
stu

mis puola nacius. Požemių
nauti svetimiems, ir tai dar i vietų sunkvežimiais atgaAnglijoje šiuo metu lei dentai galėtų išeiti karinio sluogsniai užginčijo, kad ru planų nėra todėl vokiečiai
raudoniesiems Maskvos dik benta ištisos šeimos į Okla- Įspėja anglus
džiama prancūzams skiria pasiruošimo mokslą, taip sų orlaiviai atakavę Berly negali prieš juos vesti jo
homos miestą.
tatoriams.
ma trumpųjų bangų radio pat gruodžio mėnesį uždaro ną.
vykti namo
kios kovos. Sakoma, jog šis
programa, kurią perduoda ma ir aukštesniosios mokyk
Prie Karkovo, pasak rusų, mirties legijonas esąs pui
TIEMS, KURIE Į KAUNĄ
prancūziškai “Col. Britton”. los, kad mokiniai galėtų bū žuvę 120,000 vokiečių.
VELNIĄ PER
kiausiai aprūpintas amurdei
SHANGHAJUS, spalių 39 Kiek anksčiau gen. De Gau- ti apmokomi
ŽICRI PER MASKVOS
industrinio
BELZEBUBĄ
ja ir maistu.
d. — Sąryšyj su paskuti lle buvo paskelbęs, kadpran darbo.
PLYŠĮ
Raudonieji lietuviai išsiun Raudonieji lietuviai, ką niaisiais įvykiais Anglijos cūzai šį penktadienį 4 vai.
Užginčija kito nacio
tinėjo anketa kaikuriems jūs padarėte gelbėti Stalinui ambasada Shanghajuje ragi po pietų paskelbtų penkių
profesionalams atsiklausda- ir Maskvai, mes jau žinome. na savo piliečius kaip gali minučių streiką prieš
voCHICAGO, Rl.. spalių 30 atvykimą Anglijon
mi, ar šie sutiktų vykti į Bet ką jūs padarėte gelbėti ma greičiau išvykti iš visų kiečių žiaurumus. Manoma, d. — Vidurvakaiių valstijų
Dalinai debesuota.
suvažiavimą
Vašingtonan, lietuviams, šąlantiems Sibi Japonijos valdomų teritori jog penktadienį “Col. Bri-, Katalikų sąjungų tarptautiSaulė teka 6:20 vai., sau
LONDONAS,
spalių
30
d.
naalrnlkoa noalzu
j___ ?•
____
kur būtų aptartos priemo ro laukuose? Tik tada pati ją’ i • •
• tton” būtų paskelbęs
pasku '___
neii taikai federacija
savo
lė
leidžias 4:47 vai.
nės kovai prieš Hitlerį.
kėsime, kad jums rūpi lie
Įtakingieji asmenys parei tiniąsias instrukcijas 3:45 konferencijose
Mundelein — Londono laikraštis Eve
pietų.
|kolegijoje svarstys Popie- ning Star paskelbė mpatvįr
Prieš vokiečių okupaciją tuviai, kai imsitės padėti škia, jog anglai įtikinę, val
sutiks kovoti kiekvienas pa tiems, kuriems galbūt, gali kad padėtis Tolimuose Ry ----------------------------------------------1 žiaus planus teisingai tai tintą žinią, jog vienas aukš tigacijos šie gandai anglų
tas Vokietijos asmuo pase sluogsnių paneigti, nes nie
triotas lietuvis, bet ne su te padėti. Pūtimas gi per tuose dar labiau pablogėju
kai.
kė
Hesso pavyzdžiu ir para- kur nesurasta nurileidusio
se vietose, nežiūrint kas įvy
tais, kurie kovoja su rudą Maskvos triūba jau visiems si.
Tiems, kurie tuojau neiš- ktų, nes daugiau panašių --------- ------------------------— šutu nusileido Anglijoje. Jis vokiečio, ir net nepastebėta
ją okupacija, kad josios vie nusibodo, nuo to jau net au
Vokietijos orlaivio virš tų
ton įvestų kruvinai raudo sys kurstą ir tuo nieko ne vyksta patariama būti pasi progų evakuoti Anglijos pi- J K° išmoksi — ant pečių nusileidęs Cambrigsehire.
Tačiau po oficialios inves vietų.
rengusiems pasilikti esamo liečius galį nebepasitaikyti, nenešiosi. — Patarlė.
sužavėsite.
nąją.

REIKALAUJA NUTRAUKTI Šiandie Čikagon atvyko
SANTYKIUS SU VOKIETIJA Lietuvos Ministras,- P.
Žadeikis

> •• •
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
IS DEIROIT LIETUVIU VEIKIMO
Anna Kaskas
koncertas čia pat
Detroitiečiai
nekantriai
laukia garsiosios daininin
kės, Anna Kaskas, Metro
politan Operos žvaigždės,
koncerto. Tai pirmas toks
koncertas Detroite. Lietu- J
viai turės progos pasiklau-j
syti savo tautietės lietuviš
kų ir angliškų dainų. Josi
žavėjantis dainavimas lietu
vio širdyje sukels didesnius
jausmus prie dainos meno,
kurį Anna Kaskas yra at
siekus aukštam laipsny.

V.
Piano solos:
Waltz, A major — Dvorak
Concert Fantasia on Bo
hemian Folk songs —
Smetana — Mr. Schick.
VI.
Lietus — Dirvianskaitė
Sapnai — Dirvianskaitė
Lopšinė — Stasys Šimkus
Dieve gink Lietuvą — K.
V. Banaitis.
VIII.
Menuet Francais organ
solo —, A. Tremblay —
prof. D’Avignon Morel
VIII.
Think of me — Alicia
Scott.
Miranda — Richard Ha
geman.
The Journey — Mihail
Glinka.
A t the Well — Richard
Hageman.

narė, Elzbieta Talandienė, Bazaras
Parapijos bazaras prasisu savo vyru apvaikščiojo
25 metų vedybinio gyveni dės lapkr. 8 d
mo jubiliejų. Į puotą buvo
Draugijų išrinkti darbi
pakviestos ir 64 kp. są-tės, ninkai renka aukas bazarui.
kurios skaitlingai dalyvavo
ir įteikė savo narei gražią
dovaną.
Bokite Mulo” •>»
Elzbietai ir Juozui TalanSAVO AKIMS
džiams sąjungietės linki il
'nh viena pora Aktu vlaam gy
giausių metų, geros sveika vnntmul. Saugokit 1aa leladamt
jaa morternlAktauMa
tos, sulaukti auksinio jubi tftekmmtnnotl
metodą. kuria r»rt1lmo mofcele..
ral<
liejaus.
SS METAI PATYRIMO

Spąlių 16 d. 64 kp. są-čių
“bunco” pramoga įvyko pas
narę Grasildą Šilaikienę.
Po lošimo kiekviena da
lyvė laimėjo dovaną. Tai bu
vo sumanymas rengėjos G.
Šilaikienės ir jos dukrelių
Elenos ir Virginijos.
Rengėja be to visas pa
vaišino. Narės dėkingos G.
Šilaikienei už pasidarbavi
mą ir vaišes.
64 kp. koresp. A. A.

pririnkime aldnia. kurio pabalina
visa akla įtempimą

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

1801 So. Ashland Avenne
Kampaa 18-toa

Pelefonas CANAL 0523 — Chicago
OFISO VALANDOS
Kasdien 9*00 a. m iki 8.30 p. m
Trek

Kaip kas met taip ir šiemet
bazare bus daug gražių, nau
dingų dalykų Laimėjimui.

Detroito lietuviams jau
žinoma, kad lapkričio 9 d.,
(Nukelta į 3 p'usl.)
LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS
Pritaikina akinius
atsako mingai už
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3409 S. Halsted St.
DEL RADIO PATAISYMO
PAŠAUKITE:

YARDS

3088

Ir keSt: 9:90 a. m. Ilrl
'•«« n m

ADVOKATAI
Programoj dalyvaus ir žy
mus vargonų virtuozas prof.
DR. SELMA SODEIKA, WHITNEV E. TARUTIS
D’Avignon Morel, kuris iš
ADVOKATAS
O. D.
pildys kelis veikalus milži
CENTRINIS OFISAS:
8133 SO. HALSTED ST.
niškais vargonais (CasaAKIS IŠTIRINEJA
(lietuvių Auditorijoje)
Nuo 1-raos Iki 8-toa
vant organ 4 manuals), ku
AKINIUS PRITAIKINA VALANDOS: vai.
vak.
Tel. CALumet 6877
rie kainuoja $50,000. Var
Ofise randasi kiti pataisymo
134 NO. LA SALLE ST.,
EAST SIDE metodų įrengimai akims, ku
gonų balsai lietuvių yra mė
Room
2014
Tel. Stato 7572
rioms akinių pagelba neužtenka.
giami. Čia dar specialiai bus
REZIDENCIJA:
—
Concert management Art
VALANDOS:
3140 SO. HALSTED ST.
Užuojauta
parinkti veikalai, kurių lie hur Judson, Ine. — Divisiou
Tel.: Victory 2870
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
tuvio ausys nėra girdėju- of Columbia Concerts, Ine.
Antradienio ir ketvirtadienio
Reiškiame gilią užuojau
vakarais.
Tel. PROspect 3525
sios. Todėl, kurie žingeidautą Rožei Stankienei, šv. Jur
137 No. Marion Street
jate ką nors tokio gražaus,
Operos artistė Ona Kaskas Detroite dainuoja lapkr. 9 d. gio parapijos stambiai rė
V. W. RUTKAUSKAS
Oak Park, Illinois
įspūdingo išgirsti, būtinai Iš Federacijos
mėjai ir veikėjai, ir jos vi
(Prie kampo Lake St.)
ADVOKATAS
dalyvaukite koncerte. Bilie
Medonis, M. Šimonis, S. At Fondo priimtas. Apkalbėta sai šeimai, netekus savo my Telephone: — EUCLID 906.
6158
So. Talman Avė.
tus stengkitės iš anksto nu 4 skyr. susirinkimo
ir užgirta kilnus darbas. limo brolio a. a. Leono Budkočiūnas.
Chicago, Rl.
y
sipirkti, kad gavus užtikrina. L. R. K. Fed. 4 skyr
Aukos skirimas atidėtas ant revičiaus, kuris mirė spalių
Pagelbininkų pasikvies iš
tą vietą. Didesnė pusė bilie- "ekstra aus-mas buvo spalių
toliau, šiam reikalui bus 22 d., Dės Moices, Iowa.
LIETUVIAI DAKTARAI
moksleivių kuopos.
tų jau parduota. Detroit In 15 d., Lietuvių svetainėj.
daugiau pasidarbuota.
Bilietus parduoti Arts In
Apsivedė
stitute of Arts yra puoš
Tel. YARds 3146
Sus-mą atidarė pirm. P.
DR.
P.
ATKOČIŪNAS
Raginta
nares
tapti
fondo
stitute
Auditorium
išrinktas
Spalių
25
d.
10
vai.
ryto,
VALANDOS: Nuo 11 iki 12
niausi ir talpina virš 12 šim Medonis. Užregistruota nau
n A KTT H T A R
rėmėjomis.
Šeštadieniais: 11—12 ir 7—9
muz.
mokytojas
J.
Stanevi

susituokė V. Tusis su S. Žutų publikos. Tad dar yra ja dalyvė: O. Valaitienė iš
Sekmadieniais 11 iki 12
1446
So.
49th
Court,
Cicero
čius.
progos bilietą gauti. Steng M. S. 64 kuopos.
Parapijos klebonas, kun. tautaite. Vestuvių pokylis įAntradieniais, Ketvirtadieniais
Daugiau darbininkų bus I. Boreišis per sus-mą pa vyko Lietuvių svetainėj.
ir Penktadieniais
kitės ne tik patys dalyvau
OR. V. A. ŠIMKUS
Sekė raportas bilietų ko
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
išrinkta
sekančiam
sus-me.
Spalių
26
d.
9
vai.
ryto
ti, bet kvieskite ir kitus, kad misijos narės E. Stepanauckvietė kuopą • į talką sura
GYDYTOJA8 ER CHIRURGAS
3147 S. Halsted St., Chicago
Nutarta po koncerto vieš šinėjime katalikų. Skirtą da kleb. kun. J. Čižauskas da
Pirmadieniais, Trcčiadieuiais
Taipgi akinius pritaikau.
ir žymius asmenis. Bus dė kienės. Raportas rodė geras
ir Šeštadieniais
buty
rengti
vakarienę.
vė
šliūbą
R.
Fagui
su
Ona
3343 So. Halsted Street
kingi, kad turėjo progos iš sėkmės. Priimtas.
lį apsiėmė atlikti dvi narės:
Valandos: 3 — 8 popiet.
Pakviesti
parapijų
klebo

Žvirblaite.
Telefonas;
ClCcro
4276
girsti klasišką koncertą.
O. Šimonienė ir A. Ambra
Plačiai apkalbėta rengia
nus įgalioti vietos veikėjai:
Žvirblaitė nuo jaunų die
Sekmadienio vakare, po mo Anna Kaskas koncerto i P. Medonis, M. Šimonis, S. sienė.
nų priklauso parapijos cho ““A*““ Dr. W* J. Phillips
Nutarta
rengtis
prie
apkoncerto, bus bankietas vieš tvarka.
PHYSICIAN AND SURGEON
Atkočiūnas.
re, Sodalicijai, jaunimo or
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Programai
skelbimų
rin

2158
VVest Cermak Road
buty, pagerbimui artistės.
Sutikti art. Anna Kaskas vaikščiojimo 64 kp. 15 metų ganizacijose ir jose kiek ga
Ofisas ir Rezidencija
OfiM
taL
CANaI
IMS
2155
VVest Cermak Road
Čia bus galima asmeniškai kimo raportą išdavė'P. Me aerodrome įgalioti komisi jubiliejaus.
OfiM Val.i 2—4 ir 7—9
lėdama veikė.
donis,
M.
Šimonis,
S.
Atko

OFISO
VALANDOS
TroAtadtanUla
pagal
Mtai%
Aptarta kiti svarbūs rei
susipažinti, pasikalbėti su
jos nariai.
Užtat, parapijos choras,
Rea. Tėti ■—»!> I1H
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais
čiūnas,
J.
Juškevičienė,
M.
Anna Kaskas. Norintieji da
ANTRAS OFISAS
Nutarta, kad visi, kurie kalai.
vargonuojant S. Bukšaitei, TaL YARda MM
Andrilioniūtė,
A.
Ambrasie2017
S. VVestern Avė.
Y
Išrinkta
jubiliejinė
komi

lyvauti praneškite komisijai,
apsiėmė dirbti koncerte, da
šliūbo metu pagiedojo Mi
Tel.
Canal
7171
nė.
DR. C. VEZELIS
bilietų pardavėjams.
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien
lyvautų sekančiam susirin sija: O. Grybienė, A. Am šias šv. Solo taipgi giedojo
Paskutinė diena progra
DANTC8TA8
brasienė,
A.
Stankienė,
O.
kime, lapkričio 5 d.
S. Bukšaitė ir A. Juodsnu 4645 So. Ashland Avenue Ofiu TaL:
mų rinkėjams priduoti skel
Baald. TaL t
Štai, vieta ir koncerto
Priimtas laiškas Lietuvai Šimonienė, G. Šilaikienė, A. kaitė.
arti
47th
Street
VIBctnla
1866
PBOapaat B6M
bimus skirta spalių 24 d.
programa:
vaL: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Gelbėti Fondo. Svarstyt pa- Šaltienė.
Vestuvių
pokylis
įvyko
„ ,
Visi turi grąžinti spaudos
,
Reredoi pagal sutartį.
Nutarta bilietų kaina au- Union Hali. Jaunosios tėve
DR. RAČKUS
Sekmadienį, lapkričio 9
,r
,
likta po koncerto.
.
*
r
pirm. M. Šimoniui padary- •
TelefofruLS;
HEMlock
3849
gusiems $1.00, vaikams 50c. liai visą dieną svečius gra
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
d., 8 vai. vak.,
Insti-|, mui. tvarkos.
.
,
Fed. 4 skyr. koresp.
. ’ Detroit
.............
Darbas pavestas rengimo žiai priėmė ir vaišino.
1853 Wect S5th Street
tute of Arts Auditorium
DR. PETER T. BRAZIS
Pranešta, kad gauta nuo
A.
Ambrasienė
komisijai.
IJG0NIU8
PRIIMA i
(Muziejuj), Woodward ir art. Anna Kaskas koncerto
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Linkime šiai jaunai pore
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL
6757 So. Western Avė.
Kirby bus išpildyta ši prog programa.
lei daug laimės naujame gy
Tročiad. Ir Sekmad. tik susitariu*. .
Ofiso valandos:
rama:
Popiet — nuo 1 Iki 8! Vak. 7 Iki I
SIDE Moterų Są gos 64 kuopos venime.
Pranešta, kad programoj WEST
Nedėliomia pagal sutarti
dalyvaus prof. D’Avignon
I.
DR. CHARLES SEGAL
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARĮ A/ Telefonas CANaI 4796
Morel,
žymus
vargonų
vir'
Iš
M.
S.
64
kuopos
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
If thou art near — Bach
i
tuozas
Rea.
6958
So.
Talman
Ava.
ral.
CANaI
6189
Ashland Avė.
Clorinda---------- Morgan
DR. PETER J. BARTKUS 4729 So.
Rea. TaL GROvehiU 0817
veiklos
(2-troe
Inboa)
Nutarta prieš koncertą
DR. S. BIEŽIS
Amor oommanda - Handel
Office taL HEMlock 4848
GYDYTOJAS TR CHTRURGA8
TaL MIDvvay 9880
Chicago, ūl
paskelbti per Dailė3 choro
1913 So. Halsted St
OFISO VALANDOS:
Aria: O don fatale,
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Moterų Są gos 64 kp. suOfisas virš Boehm’s Drug store Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki •
DR. J. J. SIMONAITIS
2201 VVest Cermak Rd.
radio valandą lapkričio 2 d. gįrjnkimą turėjo spalių mėn,
from “Don Carvai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-0
Valandoa: 1—3 popiet ir 7—8 v. v
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. rjto.
los" - ----------- Verdi! Bus Platu3 Pranešimas.
g„ Antano parapijos moir pagal sutartį.
REZIDENCIJA:
Ru. telefonas SEEley 0434.
Prisiųstas laiškas nuo O. kykloj Sus.mą veds pirm
VaL: 2-4 ir 7-9 vak.
6631 S. Callfornia Avė.
II.
TaL Cicero 1484
Ketvirtad. ir Nedėliomia anntarns.
Aksomaitienės per3ka’lytas Q Grybienė
Telefonu REPubllc 7868
DR. MAURICE KAHN
2423
VV.
Marųuette
Road
Nuliūdimo valanda — Juo ir priimtas.
Oflso tel.: VIRginia 0036
DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Rezidencijos teL: BEVerly 8244
Nutarta prieš koncertą!
rengiamos kp. pramozo Žilevičiaus.
4631 So. Ashland Avė.
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
OR. STRIKŪL’IS
Tai. YARda 0994
Kur bakūžė samanota — šaukti sus mą (lapkričio 5 g°s raportą išdavė pirm. O.
Kamp. 15tos gat ir 49th Ct
OR. T. DUNDULIS
Rm.
Tel. KENvvood 4300
Grybienė ir A. Ambrasienė.
OFISO VALANDOS:
PNTBIOIAN AND 8URGB0N
Stasys Šimkus.
d.), Lietuvių svetainėj.
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
4645 So. Ashland Avenue
Mano rožė — Kačanausko
Padaryta pranešimas bi Raportas priimtas.
ir pagal antartį.
4157 Archer Avenue
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dieną
OFISO VALANDOS:
lietų platintojams, kai grą
Perskaitytas laiškas dr- Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak. Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M., Res. 1625 So. 50th Avenue
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Tel. Cicero 1484
žintų neparduotus bilietus, jos šv. Ražančiaus. KvieNedėliomia pagal antartį.
TELEFONAI:
Trečiadieniais pagal sutartį.
Choral en La mineur —
Office tel. YARda 4787
HEMlock 5524
kad bilietų komisijai būtų čiama 64 kuopa dalyvauti Namu tel. PROspect 1930
DR. A. JENKINS . Office:
EMERGENCY: rali MIDvvay 0001
Tai. CANaI 0267
organ solo — Cesar
Rea.: HEMlock 1643
Bu. tai.: PBOapoct 665
galima viską sutvarkyti
dr-jos 20 metų jubiliejuje. Tel. YARda 5991.
(Lietuvio)
Franck — prof. D’Avig
Pranešta, kad iš mokslei- Laiškas priimtas. Nutarta Rea.: KENwood 5107
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OR. P. Z. ZAIATORIS
non Morel.
DR. ALBERT J. VALIBUS
2500 VVest 63rd Street
vių kuopos narės apsiėmė kuopos vardu įteikti dovaGYDYTOJAS
IB
CHIRURGAS
DR. A. J. BERTASH
OFISO VALANDOS:
PHYSICIAN AND SURGEON
IV.
patarnauti ir į vietas išve ną 5 dol. Įteikti įgaliotos O.
1821 So. Halsted Street
Nno 1—4 ir ano 7—9 vakare
OFISO VALANDOS:
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Taipgi pagal sutartį.
Beatdanolja: 6600 Go. Arteatan Ap
Aria: Divinites du Styx, džioti.
Grybienė ir A. Ambrasienė.; Ofiao
Nuo
1
iki 3 ir nuo 6 Iki 8 vai. vak.
vai. nno 1—8: nuo 6:30—8:30
Oftao telefonu PBOapaat 6717
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popia
Laiškas Lietuvai Gelbėti
2408
VVest 63rd Street
from “Alceste” — Ghickr
Išrinkti tvarkai vesti: P.
756 VVest 35th Street
I iki B vaL vakare.
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and Mozart Streets at 7:30 a panic. We would gladly
tonight.
Of course, the give up our fortune if we
“tradional manner” implies could būt find the thought,
By Popular Demand
of life a well organized staff that all who attend mušt be the sentence, or even the Detroito Institute bus kon
X Praeitą sekmadienį pa-'
,(T>
,
i mušt be put to work. This costumed and masked, else į right word for an interest - certas garsios Metropolitan
Draugas „ rfeature
r
A new “
simirė Monika Pikelįenė. i
,
,
, .
. ,,
j column is being sent out the witches and ghosts will ing beginning.
Operos žvaigždės Anna Kasiš hereby beiųg started —1
b
Jau seniai sirgo ir daug
kas.
And if
by popular damand.
This I as a trial balloon to attract be scared away!
Eureka! A news item.
kentėjo. Buvo pamaldi ir
i contributors and those in- you do scare them away by
little section has been rer*
i,by terested in the ,experiment. not appearing in costume, It’s a scoop!
Spalių 16 d. šv. Sakra pavyzdinga katalikė. Pri
ąuestedj
every-so-often
,,
J Then a staff can be organizmento bažnyčioje padirma- klausė prie škapliernos ir
we shall be forced to per.athe
younger readers
of
b
Now we know why Joyce vota apie du šimtai vaikų. Tretininkų draugijų. Pašar
„„
.. . i ed to .take over the editing® lize those uncostumed partyDraugas „ and, now, that
of full pages and even sec goers by charging an admis- E. Guss hasn’t been able Sakramentus suteikė arkiv. vota graboriaus Tūbinio kop
an organization has promistions for the exclusive ūse sion fee. Those in costume to make it down to meet- Mooney. Tame skaičiuje bu lyčioje. Pirmadienio vakare
ed to nurse this little fondings lately.
Joyce
and
Škapliernos draugijos narės
of youth.
won’t have to vvorry. Tony Yezdauskas Jr. are vo ir Medinių sūnus Juozas, “in corpore” susirinkusios
ling tenderly as well as
lanko Šv. Benedikto
faithfully, its first sąueals
Give this trial balloon a Promptly at 7:30, automo- looking forward to marching' kuris
sukalbėjo rąžančių. Antra
m’okykį "Jo dirmavOnėa
are to be heard and we hope glance and then give it a biles will transport us down down the marital aisle togedienio vakare klebonas su
vu buvo Tarnas Savickas.
they catch the glance of chance, either send in your to the first farm past Sun- ther to the tune of Mendelssusirinkusiais žmonėmis at
some younger readers and comment's or your contribu- set Park — Plach’s farm, — sohn on Nov. 22, 1941, down
Detroito veikėja A. Sa kalbėjo rąžančių. Nuliūdime
and there our fun begins! in Springfield, III. Tony and
cause them to give birth to tions.
vickienė išvyko Chicagon paliko vyrą Antaną ir dvi
There
will
be
plenty
of
similar “brain-children.”
Joyce, may your partner- paviešėti pas savo dukterį dukteris — A. Puišienę ir
Allow
me to introduce music,
dancing,
games, ship
be as joyful
and ir labai norėjo dalyvauti M. Kazlauskienę. Palaidota
Lithuanian
Roman food and drink to make it
The “Draugas” ąuestion- the
aire sent out a month ago, Catholic Students’ Organ indeed a memorable oc- triumphant as the wedding “Draugo” jubiliejaus ban- trečiadienį.
march that starts you on kiete, spalių 26 d. LauksiX Pirmadienio rytą pa
gavę us factual proof in ization, which has unaerta- casion.
the
road
of
life
.............
writing that even our older j ken the guidance of the
me sugrįžtant A. Savickie daryta pavojinga operacija
Speaking
of
songs
—
why
Don
’
t
forget
to
remember
readers are in full accord first steps of the new
nės iš Chicago ir norime iš- Justinai Maleckienei, mūsų
is Tony Giedraitis* favorite girsti iš jos įspūdžius iš to parapijos gerai veikėjai.
The Hallovveen Barn
with the idea of an english | “Draugas” venture.
The
song “Daddy”?.......... How vakaro iškilmių.
Festival
Sveiksta. Nedėlios rytą ant
section or column.
Organiaztion will introduce
are those microscopic eyes
sponsored
greitųjų padaryta operaci
itself more fully in later
A Trial Balloon
J. H. M.
of
Adeline
Vaikutis
and
by
ja Andriui Urbonui. Jis daug
Aldona Sakalas getting on
the
To keep an english sec columns of this section.
■' ■ i yra pasidarbavęs prie vaidiLithuanian R. C. Student’s after searching through
tion going and keep it full
Editor, pro temp.
“Draugas” yra šviesos ir!
those pilės of manuscripts
Organization
X Šv. Jurgio draugijos
for a suitable play ......... tiesos nešėjas. Dėl to ir švie
TIME: Tonight at 7:30.
sa ir tiesa mūs žingsnius' vakarėlis praėjo linksmai,
Lithuanian Lecture and History
PLACE: Corner of Ar Hearsay Alice Szambaris is telydi.
' Atsilankė visi draugijos nanow talking in terms of
cher and Mozart Streets.
Sponsored by Students’
or she is an important part
DESTINATION: A lonely strikes and spares. Hovv’se
Organization
about giving us some lesof the seminar.
The in- farm, a country barn.
SLsons,
”
Teach
”
?
.
.
.
Who
’
s
evitable
result
has
been
Looking about us at In
OBJECT: TO
HAVE who in the calorie world
ternational House on the everyone has throroughly FUN!!!! IT’S HALLOWE’has been memorized
by
U. of C. Campus lašt Thurs- enjoyed the evening’s dis- EN!
those glamour gals E. MikFirst on
the
day, August 21, Prof. Pak cussion.
šis and Jean Juška. I wonof the Lithuanian
štas conducted the second origin
def how many calories there
in his series of lectures on language and then on the The L. R. C. S. O.
are in a “coke”?
Lithuanian
culture
and early history of the Lith- clam-bake
Now that’s off
When!
political geography. Prof. į uanian nation. The third
Time vvaits for no man. our mind and vve’ll have no
Pakštas
with a personai lecture in the series will
again
be
held
at
1414
E.
The awfūl truth of this vvisecracks — vze heartily
sincere interest has a deep
59th
Street
and
will
revive
ancient proverb is slowly urge you to write on a
understanding of the subthe
life
of
Lithuania
’
s yet
inexorably dawning penny postcard who and
ject he covers. The friendgreatest hero, Vytautas the upon us. With būt a few what you would prefer —
ly and thoroughly infor-,
Empire Builder.
We’ll be hours left to the
press ahem — to read about . . .
mal manner in which the
looking forward to seeing deadline, we have yet to An so, until the next time,
seminars have
been con you Sept. the 4th and hopwrite the first word for our šame day, šame place. Carducted has achieved the ing you can stump the new column. Just as many ry on lads and lassies!
desirable effect of having Professor with a good others before us. we are in
Clam.

THIS NEW "DRAUGAS" FEATURE

<

Deiroilo lietuvi, Zi.ios

NIAGARA FALLS, NEW YORK
riai su savo pažįstamais,
Matėsi daug svečių iš apylinkės miestų.

X Uždūšinės dienos voke
liai išdalinti. Ant lakštelių
galima surašyti savo inten
cijas ir jas įduoti sekma
dienį, arba sekmadienio va
kare. Pamaldos prasidės
7:30 vakare ir taip kas va
karas per visą oktavą. At
siminkite, mūsų pareiga lan
kytis į tas pamaldas. Už
duotas aukas bus laikomos
sudėtinės šv. Mišios per tris
dienas ir mišparai per ok
tavą. Pirmadienį Mišios šv.
prasidės 7:30, antros tuojau
po pirmųjų, o trečios gie
dotos su egzekvijomis po 8
vai. Per visą savaitę Mišios
šv. bus 8 vai. Prisiminkite,
kad per visą oktavą galima
apturėti visuotinus atlaidus
sieloms skaistykloje sukal
bant 6 Tėve mūsų, Sveika
Marija ir Garbė Dievui....
Viena sąlyga, kad prieitumėt bent kartą išpažinties.
Išpažintys bus klausomos
kas rytas prieš Mišias šv.

Pasirūpinkite DABAR Užsisakyti Gražių
LIETUVIŠKŲ SVEIKINIMŲ
KALĖDOMS!

every listener feel that he ąuestion.

A "Spooky" Traditional
There will be a note of
mystery in the air tonight
. . . ’cause it’s Hallovveen,
the night vvhen
all the
spooks and spirits prowl
about on earth! Black cats
and jack o’lanterns, witches,
goblins, and ghosts will
reign supreme in all their
glory!
Grinning
pumpkins will stare at you from
every nook and cranny;
from the shocks of corn on
the frost bitten country
fields will rise
an eerie
mist . . .that will be the
vvicked witches
rocketing
to the sky on their annual
Hallovveen
jaunt, filling
the air vvith svvishing
noises.
Black
cats will
prowl and slink about, and
if you aren’t careful —
you might run into a ghost!

won’t believe all this, būt
the country folk guarantee
this is so, and we ,the mem
bers of the Lithuanian R.
C. Student’s Organization
are vvilling to back them up.
Our club has arranged it so
as to enable us to obtain
first-hand Information on
the going-on of Halloween
by observing this “spooky”
event in traditional manner,
that is, by having a real,
odl-fashioned H a 11 o w e e n
Barn Festival
on
some
k"?!y country farm.
Wr’ll Be Seeing You!

So listen, everybody! If
you are betvveen the ages of
six and sixty, you are
-.zelsome to help us celeb.ate our Hallowe’n festival.
You can do this by meeting
Of course, you city people us at the corner of Archer

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi’ankydami
i šią Modernišką Lietuvių Įstaigą'
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light
Radiations, Swedish Massage ir Movements.
Moterims — Trečiadiieniais.

Telefonas: VlRginia 9493

,
MASSAGE

A. F. CZESNA, savininkas

1657 W. 45th St..... Kamp. Paulina St.
Šie įvairių spalvų Kalėdų sveikinimai, 21 iš viso — 14 lietuvių kalboje
ir 7 anglų kalboje — šiomis dienomis buvo atspausdinti, sudėti į dėžutes ir iš
siųsti “Draugo” ir “Laivo” skaitytojams.
NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IHARGLITIJ'

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

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
Vienintčlls ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programa*
Amerikoje!

— DEŠIMTI

Atsiminkite - 21 KORTELIŲ už. . .

. $1.00

METAI! —

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

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue
Phone: GBOvehill 2242

Siųskite Jūsų užsakymus tuojaus sekančiu adresu —
III

"DRAUGAS'
2334 S. Oakley Avė.

Chicago, III.

■
1
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DRAUGAS

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
MS4 South Oaklry Avė.
Chieago, Illinois

Published Daily, cxcept Sundays
A member of the Cathoiic Press Association
Subseriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
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Apašts miras Deieaataa

Mes prieš nacizme ir komunizmą
Tarp rusiškojo komunizmo, kuriam dideles simpati
jas reiškia ir Amerikos komunistai, ir vokiškojo na
cizmo yra nepaprastai didelis giminingumas, nes ir ko
munizmas ir nacizmas žmogų nuasmenina ir jį paver
čia valstybės vergu ir pastumdėliu. Tik toks tarp ru
siškojo komunizmo ir vokiškojo nacizmo tėra skirtu
mas, kad rusiškojo komunizmo santvarkoj žmogus yra
vergas, kuris kiekvieną minutę turi Stalinui laižyti
puspadžius ir žmogus pusbadžiai gyvena, o vokiškojo
nacizmo tvarkoj žmogus yra baudžiauninkas, kuris
gyvena sunkias ir skaudžias dienas, nes ir čia
žmogus, kaipo toks, yra ujamas ir niekinamas.
Rusiškojo komunizmo ideologijoje yra garbinama
medžiaga, o vokiškojo nacizmo aukštinamas kraujas
ir šventu dalyku laikoma rasė. šiandien žemė, kuriai
atstovauja komunizmas, ir kraujas, kuriam lenkia gal
vas nacizmas, susipiovė ir Rusijos žemė laistoma na
cišku krauju, bet taip pat ir rusiškasis kraujas vilgo
savo žemę.
Buvo laikas, kad rusiškasis komunizmas ir vokiška
sis nacizmas kurį laiką gana gerai gyveno. Ir tuo lai
ku Amerikos komunistai nepaprastas simpatijas reiš
kė ne tik Maskvai, bet ir Berlynui, jo šefui ponui Adol
fui Hitleriui. Tik pavartykime iki šių metų birželio 21
d. lietuviškųjų komunistų laikraščius, kaip “Vilnį” ar
“Laisvę”, greit pamatysime, kad Amerikos lietuviai
komunistai šimtu procentų rėmė Hitlerio ir Stalino
politiką ir nepaprastai burnojo prieš Amerikos prezi
dento Roosevelto politiką. Tai yra žmonės, kurie vei
kia, rašo ir kalba taip, kaip Maskva įsako. Pirmiau
Amerikos komunistams Stalino buvo įsakyta remti
Hitlerio politiką — jie rėmė, šiandien Stalinas pašnibž
dėjo, kad reikia kitaip veikti — jie šiandien kitokią
giesmę gieda. Tai yra įrodymas, kad tai yra žmonės
be savigarbos ir be nugarkaulio. O tokie žmonės yra
patys pavojingiausi Jungt. Amerikos Valstybių demo
kratijai, nes jie kiekvienu momentu gali Amerikai į
nugarą suvaryti aštrų peilį.
Tauri Amerikos lietuviškoji visuomenė visuomet ir
visur sakė ir dabar sako, kad mums nepakeliui nei su
vokiškuoju nacizmu, nei su risiškuoju komunizmu, nes
ir komunizmas ir nacizmas apiplėšia ir demokratijos
pagrindus.
Mes taip pat atvirai pabrėžiame, kad Jungt. Ame
rikos Valstybių stiprinime ir apsigynime remiame ir
remsime prezidento Roosevelto politiką, bet labai ge
rai žinome, kad Jungt. Amerikos Valstybių parama Ru
sijai tai nėra parama Stalinui ir raudonajam bolše
vizmui.
<• h r.
Mes užjaučiame Rusijos nelaimingus žmones ir no
rime, kad jie kuo greičiausiai sutraukytų bolševizmo
vergijos pančius ir kaipo laisvi ir nepriklausomi nuo
Stalino kuo greičiausiai sutriuškintų baisųjį vokiškąjį
nacizmą, kuris iš baudžiavos stadijos gali pereiti į bai
sią vergiją.

Ar nacionalizmo taika priimtinai
Netolimoj praeity buvo daug dėl taikos plušėta ir
dirbta. Valstybininkų suvažiavimuose nemažai buvo
diskusuota ir prikalbėta. O dabar, rodos, viskas vel
tui. Vietoj siektosios taikos turime visuotiną karą.
Neieškant priežiečiu kat uėi to kaltas ir kas prie

šio karo privedė, vis tiktai reikia pasakyti, kad šį
karą pradėjo vokiškasis nacional-socializmas. Tačiau
ir jis taikos neišsižada. Siaubdamas Europą karo ii
mirties šmėkla, nącionalizmas neša su savimi šventą
šūkį, kad amžiams įsiviešpatautų taika. O, kaip būtų
gera. Bet dabar, ne taikos pusėn viskas linksta. Rei
kia rimtai prisibijoti, kad nacional-socializmas ne tik
rąją taiką pasišovė Europai nešti. Taika niekuomet
mirtimi nenešama.
Ar galima tikėtis taikos, jei ji nešama kardu tam,
kad visos pavergtosios tautos nusilenktų vokiškajai
rasei, vardan aukštesnės vokiškosios kultūros.
Vokiečių tautiniai nusiteikimai amžiais buvo žinomi.
Jie siekė ekspansijos. Tam, rodos, komentarų nebreikia.
Pirmomis savo įsigalėjimo dienomis, nacional-socia
lizmas padarė, prieš visą vokiečių tautą, viešą savo
išpažinimą. Kitaip tariant, padiktavo savo programą,
kurioj ir taikos klausimu neužmiršo pasisakyti. Įdomes
nė šio paragrafo vieta skamba sekančiais žodžiais:
“Taika paremta ne pacifistinių gausiomis ašaromis
verkiančių moterų su palmės šakele, bet nugalinčių
kardu viešpatauti skirtosios tautos kuri ima į savo
globą pasaulį aukštesnės kultūros tarnybai.... Vokie
čių reichas, kaip valstybė, turi visus vokiečius apimti
ir laikytis uždavinio iš šios tautos ne tik surankioti
visus vertingiausius rasinių pradų atžvilgiu ir juos
palaikyti, bet palengvėle ir tikrai juos iškelti į vieš
pataujamųjų padėtį” (Op. cit. 438-9 p.). Aiškiau ir
su komentarais nebepasakytum.
Karo laimėjimų persvaros, toli gražu, dar nesimato.
Todėl ir čia bet kokiems spėliojimams nerandu vietos.
Smulkiosios politikos užkulisuos tai vienur, tai kitur
nuaidi pranašavimai, kad šio karo laimėtoja būsianti
Vokietija ir, kad tik ji Europos tautoms tegalėsianti
duoti naują gyvenimo toną. Daleiskim, kad taip. Ta
čiau taikos klausimas tuomi dar neišrištas. Žinant vo
kiečių tautos teutoniškus ekspansijos siekius ir jų prin
cipinį užsikirtimą bei nenuolaidumą tenka padaryti
išvadą, kad nacionalizmo nešamoji taika yra nepri
imtina, nes ji pajunta uzurpaciją ir viešpatavimu ki
tiems. Kol nacional-socializmas to neatsižadės, tol Eu
ropos tautų gyvenime taikos klausimas neturės rimto
pagrindo.
Paulius Lunskis

Cituoja Federacijos pareiškimą
Savaitinis katalikų žurnalas “America” šią savaitę
cituoja Amerikos Lietuvių Katalikų Federacijos pa
reiškimą Jungtinių Valstybių sekretoriui p. Cordell
Hull. Perspausdinama toji pareiškimo vieta, kur kal
bama apie konfiskavimą Lietuvos žmonių turtą, lik
vidavimą inteligentijos ir t.t. Pažymima ir tai, kad
tuo bolševikai nusipelnė naujiems okupantams naciams,
kurie nusavinto turto savininkams negrąžina. Vadi
nas, bolševikai praskynė kelią vokiečių kolonizacijos
planui Baltijos krašte.

Į rimtą Federacijos pareiškimą dėl dabartinės Lie
tuvos padėties atkreipė savo dėmesį ne tik vyriausy
bės sluoksniai, bet ir tokie rimti žurnalai, kaip “Ame
rica.’

X

Kaltina bolševizmo vadus
“Liet. Žinios” rašo:
Trumpai tariant bolševikiška sistema ir bolševizmo
vadai yra kalti, dėl dabartinės Rusijos katastrofos.
Tie vadai rūpinosi tik savo patogumais ir savo gero
ve, o milijonus žmonių laikė baisiame kalėjime ir pries
paudoje.
5J
Šiandieną, Rusijos didžiosios nelaimės valandoje, so
vietų pilietis — vergas neranda reikalo aukotis.ir ginti
tą, taip nežmonišką bolševistinę santvarką ir geriau
bevelija parsiduoti į svetimųjų vergiją, negu likti sa
vos diktatūros priespaudoje.
Tai gera pamoka visiems diktatoriams, kurie pa
žeidžia savo piliečių teises. Ateina valanda, kada tos
valstybės pilietis — vergas atsikeršina savo skriaudė
jui ir tuo pačiu pražudo garbę ir laisvę savos valsty
bės.
Tik laisvė, ta visiems miela ir brangi laisvė, tegarantuoja tautoms ir valstybėms laimingą gyvenimą.
Sovietinės Rusijos pralaimėjimas, gal atidarys akis
visiems diktatūrų garbintojams, kad nedera žaisti žmo
nių teisėmis. Lengva išauginti ir išauklėti vergą, bet
sunku iš vergo padaryti krašto patriotą ir įkvėpti jam
pasiaukojimo dvasią.

Penktadienis, spalių 31, 1941

(“Draugas” 1916 m. spa
lių 31 d.)
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Lietuvių diena... Nesigai

lėkime aukų badaujantiems
toje dienoje. Aukokime kuo
daugiausiai,
darbuokimės
kuo smarkiausiai.
Lietuvių diena čia pat.....

Štai jau prisiartino lietuvių
diena. Išmušė valanda, ku
rioj paaiškės ar mes, Ame
rikos lietuviai, tikrai myli
me Lietuvą, ar mums nuo
širdžiai gaila badaujančių
tautiečių. Tos dienos pasi
sekimas mūsų rankose, tat
dirbkime išsijuosę, kad tūks
tančius dolerių surinktumėm. Kas tą dieną negali
aukų rinkti — tegu įmeta
vieną-kitą centą į rinkikų
dėžes. Lapkričio 1 d. kiek
vienas lietuvis pasirodys
kas jis yra.
Varginga belaisvių

būklė

Rusijoje... Laikraščiai rašo,
kad niekur taip skurdo ne
jaučia belaisviai kaip Rusi
joje.
•
Chicagietės

pasisteugkite

laimėti... M. Yčas ir kun. J.
Žilinskas paskyrė $100 do
vanų tai rinkikei, kuri lap
kričio 1 d. daugiausia su
rinks aukų Lietuvos reika
lams.
•
1917 m. baigsis

karas...

Hindenburgas pasakė, kad
karas baigsis 1917 m. pa
baigoje.
Skurdas Rusijoje... Rusi
joj toks didelis skurdas, ministeris H. Protopopov krei
pės į karišką vadovybę pra
šydamas leisti maisto paim
ti iš karo sandėlių.

v

Stinga maisto Švedijoje...

Visoj Švedijoj skaudžiai jau
čiama maisto stoka, net už
drausta išvežti valgomieji
daiktai į kitus kraštus.

Po svietą pasidairius
Sudarysim,
tavorščiai,
kompaniją,
užsidėsime du
jokaukes ir kurį vakarą ei
sime į tautininkų - sanda
riečių mitingą pažiūrėti, ar.
’št’krųjų,
jut-e taip yra,
kč.M
inž. Jr. F. SimonsSin.ckaltis sako.
Jis dcu:?ša,
kad kai kurie tautie
čiai
susirinkimuose,
kaip
“šeškai
smaradina svetai
nes.” Toks kvapas atsiran
da ne tik jau pas šia’p tau
tiečius, ale ir SLA kuopose.
Esą, kai kada “tie šeškai
taip atsiduoda, kad zeikia
svetaintu ’angus atida
ryti, kad kvėpuoti būtų leng
viau.”
Inž. Br. F. Simons-Simokaitis ragina, kad tie šeš
kai būtų apklynyti.
Dėl to smarado
tautie
čiai - sandariečiai, tur būt,
ir negali sueiti į vienybę.

stovi Šv. Jurgio bažnyčia,
kurios bokštas dangų sie
kia.”
Sandariečių gazieta pers
kaičius tai išfigeriavo, kad
jei taip yra, tai nereikia nei
maldų dangų pasiekti: paė
mei kopėčias ir . . . danguj.
Mano delnas, tavorščiai,
štai ką rodo: katalikams
nereikia
kopėčių dangui
siekti: jie turi kitas, geres
nes priemones..
Sandariečiams dangui siekti vienati
nė priemonė — kopėčios,
tik, deja, jie nė kopėčių ne
turi.

Prašau Nesijuokti
Sykį vienas profesorius
atsilankė pas savo seną
draugą — daktarą.
Pasi
sveikinę susėdo ir užvedė
kalbą. Po geros valandos,
pakilus profesoriui atsisisveikinti, daktaras pasitei
ravo apie šeimą.
— Mano Dieve! — sušu
ko profesorius, — juk aš
atėjau
pakvesti 1 tamstą,
daktare, prie mano žmonos,
kurią palikau apalpusią.

Skaičiau vienoj gaziet'oj,
kad Montana valstijoj vie
nas žmogus buvo žvairas.
Sykį arklys jam įspyrė į
gaivą ir, kada pasveiko, pa
žiūrėjęs j veidrodį pamatė,
Septinta valanda vakaro.
Kad jis daugiau nėra žvai- Motina ragindama savo du
i as.
krelę eiti gulti sako:
Lietuvių tarpe,
tavorš— Eik, dukrele, gulti.
čidi, yra daug žmonių, ku Jau visos vištelės sutūpė
rie į Lietuvą ir jos parėd- savo guštose. Tu ir turi
ką visą laiką žvairai žiūri. gulti.
Fnklodui, vietoj laisvos ir
Ant rytojaus prabudus
n< priklausomos
Lietuvos, dukrelė penktą valandą bė
vieniems matosi Stalino sau ga prie motinos ir sako:
iė, kitiems Hitlerio svasti
— Mamyte, kelkis.
Vi
ka, kitiems dar kitkas.
sos vištelės jau sukilusios
Ar nereikėtų, tavorščiai, ir darbuojasi.
tokius žmones surinkti ir
pasiųsti į Montana valstiją
Universitete per istorijos
pas tą cūdauną arklį?
paskaitą vienas profesorius
sakė studentams:
“Drauge” vienoj kores
— Napoleonas I gimė 1769
pondencijoj buvo parašyta, metais ir be pertraukos gy
kad “vidury Bridgeporto veno iki 1821 m.
KEARNY ŠONE SKYLĖ

Bolševizmas Rusijoje dabar skina savo darbo vaisius.
•
Laikraščiai, iškeldami viešumon Chicagos gengsterių darbus, pasitarnauja ir visuomenei ir tiems val
džios organams, kurių pareiga saugoti žmones nuo api
plėšimu, išnaudojimu ir kaltininkių baubti.

("Draugiu”

Acme

teiepnoto,

A. S. karo laivo Kearny įgulos nariai stebi savo laivo sueadinima. Submanno torpėda jo šone pramušė skylę ir padarė jį bejėgiu Submarinas laivą Kearny užata-.•ietv&k&i-i.
.Telanu’-į,
kavo jam lydint vrekinįus Uivus ’ 1 7
mailv

Penktadienis, spalių 31, 1941
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Rachmanova

LIETUVOS KANKINIŲ KRAUJAS Lietuvos Žinios

Joseph Audander

TILTO DAINA

Moterys Raudonojoj Audroj

— Išleistas vokiečių ko
Yra pasišventusių žmonių, kuriems Lietuva misaro įsakymas dėl butų
ir baldų. Pagal įsakymą,
yra
gyva.
Kų
sako
lietuvių
sukilėlių
mirtis
visi tie, kurie po birželio
Vienos Rusės Dienraštis
d. (t. y prasidėjus Vokie-į
ir našlaičių ašaros. Dabar atėjo mano valanda 23
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė
tijos - Sov. Rusijos karai)
Chicagos, III,, ir jos apy> vos gamta, bet taip pat ir perėmė butus su baldais,
(Tęsinys)
turi įrodyti, ar baldai tei
linkių lietuviai labai daug žmonėmis.
sėtai įsigyti. Priešingu at
kilinios širdies ir aukos dva 2. Gyvai domisi Lietuva
Rugsėjo 16 d.
veju baldai būsią konfis
sios parodo savo broliams ir tremtinių reikalais
Šiandien aš turėjau visą dieną skalbti baltinius. Tai lietuviams tremtiniams Si
kuoti
Vokietijos
reicho
Ne tik pavieniai lietuviai naudai.
vienas mažai džiuginąs užsiėmimas. Vanduo reikia at bire. Ne tik pavieniai as
sinešti per ketvirtį valandos; skalbimui indų jokių nėra, menys tiesia savo pagalbos aukoja Lietuvos reikalams
— Iš Viniaus gauta žinių,
tik mažas dubenys, kuris tuoj pilnas, jau įdėjus tik vie ranką, bet taip pat nema- stambias aukas, bet taip
kad naujuoju Vilniaus mies
ną antklodę. Muilo taip pat nėra, reikia su šarmu skalb žas sumas suaukoja ir lie-i
P61” prakalbas, kur iu
to burmistru paskirtas Ka
ti, kurį patys pasigaminame iš pelenų.
šarmas suėda tuviškųjų kolonijų gerašir- žraonės su Pasidgimu laukia
rolis Dabulevičius. Ligšioli
odą, mano rankos buvo visos žaizduotos.
džiai žmonės per prakal-; ^4 nors išgirsti apie L.»enis burmistras Antanas Kru
Jie sulaukia pagar- ^uv4 ir tremtinių daaą.
Vagone, kuris stovi visai šalia aukšto pastato, buvo bas.
Gary, Ind., prakalbos bu tulys, kuris buvo paskirtas
bos ir meilės ne tik iš
prieblanda, kaip visada.
vo š. m. spalių 22 d. ir tą tuojau po bolševikų išviji
Amerikos
lietuvių,
bet
Aš galvojau apie savo vokietį.
Liūdna, neramu
dieną žmonės suaukojo 60 mo iš Lietuvos, iš savo pa
man buvo, buvau tvirtai įsitkinusi, kad jis galų gale iš-' YPač iš lietuvių tremtinių,
gavo
pasitraukti.
dol. ir 15c. Daugelis aukojo reigų
važiuos namo, o aš viena pasiliksiu, visiškai viena.
esančių Sibire ir kitose
Kalbama,
jog
tai
įvykę to
po dolerį, o Gary lietuviai
vietose.
Po valandėlės pradėjau tyliai niūniuoti liūdną rusų
net stambesnes aukas, kaip dėl, kad jis “neišlaikęs lini
liaudies dainą. Pajutau, kaip mane staiga kažkas apka 1. Ne tik pinigai, bet ir
pavyzdžiui, Vladas Martis jos žydų atžvilgiu.” Lenkų
bino.
“Mano Dieve!” surikau ir tuojau pamačiau prie darbas
$5.00, A. Nenienė, veikli okupacijos metu A. Krutu
Yra žmonių, kurie lietu ir sumani moteris, $2.00, lys buvo “Kultūros” drau
savęs vokiečio veidą, besilenkiantį prie manęs. Bejėgiš
kai nuleidau rankas, nuo kurių ant žemės varvėjo van viškam katalikiškam sąjū Ant. Kazlauskas $2.00, Ona gijos pirmininkas.
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duo. Bet jis paėmė mane paprastai ir tvirtai. Pirmą
kartą mano gyvenime, kad kas būtų išdrįsęs mane apka
binti, pirmą kartą, nors mane daugelis mylėjo. Ir pats
Vadimas niekad neišdrįso. Pirmą kartą gyvenime paju
tau laimę, ramumą, taip būti bejėge, taip visai tylia ir at
sidavusia . . . Tvirtai prispaudė jis savo lūpomis prie
manųjų, ir aš užsimerkiau . . . Kaip amžinybė rodėsi šis
pabučiavimas, vieną mintį teturėjau: taip turėtų visada
būti ir niekados nesibaigti . . .

Aš esu tiltas.

Aš nugaliu. Aš nešu. Aš sujungiu.
Aš esu arabeska pliene, kilmingas kaip gotikas, švelnus
tarytum voratinklis, tarsi viltis galingas, besididžiuo
jąs lyg sapnas.
Mano nugara dunda nuolatinis pasaulio judėjimas.
Mano kojos suleidusios šaknis upėse. Mano rankos sie
kia debesų.
Aš esu kaip moteris, kuri šnabžda: “Aš savo įsčioje ne
šioju praeitį, dabartį, ir ateitį. Manimi srovena gy
vybė į gyvybę ir įžiebia daugiau gyvybės. Aš turiu
pasaulį.”
Ryto metu saulė, persisvėrus per mane, tarytum myli
moji, juokiasi į vandenį.
Aš keliu žmonių akis į aukštį. Jų širdis aš sviėdžiu į prie
kį. Aš išjudinu jų mintį. Aš sujudinu jų vaizduotę.
Vakaro metu mėnulis mano toli siekiančią plieno jėgą,
mano skersinius ir mano kabelius pakeičia į poemą,
į baltos ugnies frazę, į muzikos žavesį.
Būdamas sunkumų nešėju, aš esu išaukštintas. Būdamas
žvaigždėms laiptais, aš esu pažemintas.
Aš esu darbas. Aš esu stebuklas. Aš esu faktas. Aš esu
tikėjimas. Lyg kniedė, aš esu praktiškas.
Aš esu taip reikalingas, kaip daina.
Aš esu tiltas.
Išvertė Julius Baniulis

džiui nesigaili nieko: nei Norkienė $2.00 ir kun. Juoz
— Vilniaus strities vals
Martis,
kuris
nepaprastai
svekatos, nei pasišventimo,
čių viršaičiai rugpiūčio pa-;
nei darbų, kad tik Lietuva gražiai tvarko parapiją, baigoje buvo susirinkę pasi
vėl laisva būtų, kad tik lie $2.00.
tarimo. Jame buvo tartasi
on agios
Waukegan prakalbos įvy dėl derliaus nuėmimo, ru
tuvių tremtinių ašaros bū
tų nušluostytos,
kad tik ko, š. m. spalių 19 d., po dens sėjos paruošimo ir že- 1
jie vėl galėtų grįžti į s
šv. Juozapo draugijos 40 mės mokesčių mokėjimo.
gražios Be to, esą nutarta tų mas-;
vo gimtąjį kraštą, kur jų metų jubiliejaus
širdis ir svajonės
paliko. programos. Aukų surinkta kolių turtą, kurie buvo at- Į
Mes išgirdome motinos ir seserų balsus prieš langą. Bolševikai lietuvius išplė 56 doi. ir 57 cent. Dauge grųsti Lietuvon bolševikų
šė iš savo krašto ir nu- lis aukojo po vieną dolerį, okupacijos metu. perduoti
Vokietis mane paleido . . .
Visą vakarą aš nepakėliau nė karto į jį akių, tik
i Rusijos gilumą, bet o šie asmenys stambesnes deportuotųjų Maskolijon gi- j
aukas, kaip, dr. Jon. žekas minems.
i
skalbiau ir skalbiau, Taip darbšti retai savo gyvenime tremtinių lietuvių širdys
$5.00, Pov. Bagdonas $2.00,
pasiliko
Lietuvoje,
kurioj
esu buvusi.
— Gaunama liūdnų žinių,
tiek daug buvo svajota ir Ieva Skyriei į > $1.50, Ant
kad visoje Lietuvoje, pasi- i
Vakare vokietis ilgai grojo smuiku. Bet ne, aš nuo pasišvęsta.
Taurūs Ame- Sutkus $2.00.
dabar daugiau jo “vokiečiu” nebevadinsiu!
Dabar jis rikos lietuviai visa tai su-! Chicago Hts prakalbos bu baigus bolševikų okupacijai,1
man artimas, visai artimas žmogus.
Otmaras grojo pranta> užtat daugelis neI vo š. m. spalių 24 d. ir per pasiliko labai daug našiai- Į
Tai įvyko todėl, kad
smuiku! Iš kur aš jį taip gerai pažįstu, taip, lyg, ro- tik
pluša kad Lie,|jas žmones suaukojo 41 dol čių.
dos, aš su juo visą gyvenimą būčiau buvusi? Ištikrųjų tuva vėl būtų laisva ir ne- i ir 25 cent. Nemažai kas GPU išvežė tūkstančius tė
mudu dar taip maža tarp savęs kalbėjomės! Aš vos ži priklausoma, bet taip pat; aukojo po vieną dolerį, o šie vų. Daugelių atvejų maža
nau, kas yra jo tėvai, kur jis gyveno, kur studijavo. Vis deda visas pastangas, kad i Chicago Hts lietuviai paau- mečiai vaikai palikti Lietu
dėl to aš jį pažįstų, nes suprantu jo muziką. Aš žinau, mūsų broliai tremtiniai pa kojo didesnes sur.af, kaip voje, nes bolševikai buvo
kad jis drąsus ir tvirtas, kad jis neskriaus mylimo žmo matytų gražius savo tėviš antai, Vincas Gaudys $5.00, nusistatę našlaičius auklėti
gaus. Taip kalba man jo muzika.
Milinauskienė I staliniškais komunistais arkės laukus.
Juk. pavyz Domicėlė
Jam begrojant, susirinko prie mūsų vagono tremti džiui, tokia Samienė, ne tik $5.00, Ieva Džikienė $5.03 ba palikti “bezprizorninniai, liūdni, bevilčiai žmonės, pilnais baimės veidais. Žmo augina ir auklėja
gausią kun. klebonas Katauskas j kais,” kaip tai buvo pačioje
nės, kurių širdis dieną ir naktį surakino baimė prieš če šeimą, bet ji taip pat visas nepaprastai simpat ngas ir Maskolijojc. Dabar šiems
ką (bolševikų valdžios valdininkai, administracija); jėgas
sumobilizavo, kad vaišingas, $2.00, B. Milman vargšams našaličiams stei
Vil Kad bombos ant mūs nekristų, pirkime Saugumo bonus.
daugumas verkė, nes seniai, jau ištisi mėnesiai, kaip ne kuodaugiausiai mūsų trem tienė $2.00, M. Sveika uskie- giami vaikų namai.
girdėję muzikos, kalbančios sielai apie sielą; muzikos, be tinių lietuvių aš*? ų būtų nė $2.00, F. Šležienė $2.00, niaus apskrityje įsteigta 18
PIRKITE APSAUGOS BONUS!
kurios mes, rusai, gyventi negalime.
nušluostyta ir ši kilni mo Jurg. Mikalauskas $2.00 tokių vaikų namų, o vien
K. Ką turiu daryti, kad geležinkeliečių organizacijos
Petras ir Ona Norvilą $2.00. Vilniaus mieste — 14. čia
Otmarui grojant, aš žinau, kodėl aš jį myliu, aš ga teris ne tik širdį atiduoda
pagelbėti
savo sunui, kurs ir ir daug kitų darbo grupių
globojama 1,500 našlaičių.
3. Dėkoja ir laukia
liu suprasti, nors nepajėgčiau išreikšti. Ką kalbėjo jo Lietuvos reikalams, bet taip
įstojo kariuomenėn?
visoj šaly indorsavo Pro
Lietuvai Gelbėti Fondas
— Vilniuje ir Kaune ati
muzika, buvo jis pats! Ne mano aš, kurį galima lyg per pat šiomis dienomis trem
A.
—
Jūsų
sūnus
turi
bū

gramą.
paaukojo dėkoja už gausias aukas daryti visi kinai.
Juose
stiklinę uždangą matyti.
Jis grodamas atidengė savo tinių reikalams
ti
aprūpintas
drabužiais
Amerikos lietuviams, bet rodomos vokiečių filmos.
vidų, pamačiau, kad jo esama jausmo, sielos ir kultūrin $5.00. . Išmokslintas saliūmaistu ir naujovine išranPastaba.
įgyti Apsau
laikytojas
Juozas taip pat tikisi, kad ir kito
go žmogaus. Ne, tai buvo dar kažkas daugiau, kas dar no
ga.
Tam
reikalingi
pinigai.
gos
Ronus
ir
Ženklus
kreip
se kolonijose lietuviai išties
pasiliktų, jei šiuos visus dalykus atmestume.
Kuo jis Krikščiūnas, kuris yra baiPirkite Apsaugos Taupumo kitės į artimiausį
paštą,
pagalbos ranką ir dės visas
SABOTAŽNINKAS
man buvo, aš tik viena supratau, aš vienintelė visame j }}S Amerikoje universite
Bonus ir gelbėkite vyriau banką, arba taupumo ir skf.
to mokslus ir turįs mokslo pastangas suorganizuoti vie
pasaulyje.
sybei, kad jūsų sūnus būtų linimo sąjungą: arba rašvlaipsnį, šiandien ištiesė lie- tose komitetus aukų rinki”iskuo aprūpintas.
Bet kas yra pagaliau?
ktie U. S. iždininkui, Wa. As jį myliu! Ar as pir- tuviams tremtiniams pa- mui, kad ir gausingiau ga
A. — Jis stipriai koope shingtone, D. C
biau Vadimo nemylėjau, ar tada nepagalvojau, jį bolše- galbog ranką ir paaukojo Jėtumėm sušelpti mūsų lie
Taip pat
ruoja. A. F. of L., C. I. O., Ansaugo^ ženklai.
vikams sušaudžius, kad aš nieko daugiau pasaulyje ne-1
bet .Q širdyje taip tuvius tremtinius Sibire,
galėsiu mylėti? Ar nebuvau tvirtai įsitikinusi, kad tik pat gyya yra įr Lietuva kurie šiandien kenčia skur
vieną kartą gyvenime galima mylėti?
Mane prislėgė kuriai
nieko nesigaili, dą ir badą.
gilus skausmas dėl mano pačios tokio pasikeitimo.
| Arba ygl kitag saliūn0 lai. Lietuvių sukilėlių mirtis,
Aš sėdžiu ant kopiamosios lentos mūsų vagono ir kytoja8(kaip pavyzdžiui.
Lietuvos kankinių kraujas,
rašau prie kuklios šviesos, kurią man teikia žvaigždės. William Popeli, kuris ne našlaičių ašaros, mūsų broThousands who suffered from the torturinfc
Viduj, kaip dažnai atsitinka, nėra elektros šviesos. Šal- tik yra geras ir šaunus hų tremtinių skurdas ir bapains of rheum.itįsm. sciatira, lumbago, neuralgia and neuntis—are certainly happy over
their discovery of NURITO. Now tney have
ta.
Bet aš turiu rašyti, nes su kuo galiu išsikalbėti? medžiotojas, aną dieną nu- das šaukte šaukia: — Ge!
found a quick-acting formula which speedily
relieves t hone ei baust ing muscul.ir aclies and
Galvoju apie jį, apie Otmarą. Kaip man buvo sunku, kai šovęs net keturias antis, bėkite mus kuo galite, pa
pains. NURITO ts t rust vvorthy and drDendable
—contains no opiates. If you want to feel aram
the joy of relief from pain—«o you can work in
jis vakare nuo manęs ėjo tokioje audroje; koks to’imasbet t'aip pat taurus ir veik dėkite mums ir musų ba
peace <ind slcep in comfort—be wi»e and try
NURITO under this ironclad guarantee. If the
kchas prie to namelio, kur jis pas kažkokį žydą verteivą lūs lietuvis, užrašė laikraš- daujantiems vaikams,
very hrst thrre doaes do not relieve that cnael
pain to your satisfartion —your money will be
rrfunded Ikm’t suffer. Ask vour druygint today
išsinuomojęs.
Kas galėtų dabar ten vykti? šiandien tį “Draugas" sumokėdams
šauksmą daugelis Ame
for NURITO on Uus guaraatee.
fcT.N.GO
girdėjau, kaip vienas Otmaro draugas bibliotekoje ture $3.00 ir dar $2 tremtiniams, rikos lietuvių išgirdo ir atė
jo ilgą ir rimtą su juo pasikalbėjimą, ir aš neabejoju, i Izabelė Vaišvilaitė, kuri jo jiems į pagalbą, o dabar
kad apie mane ėjo kalba. Tikrai jis jam pataręs atsisa-1 daug sielojasi ir dirba Lie- atėjo valanda išgirsti tremkyti čia pasilikti, bet grįžti į savo tėvynę. Jis turi tiesą, tuvos reikalams, vakar pa- tinių šauksmą ir kitiems
tūkstantį kartų tiesą! Otmaras turi grįžti, šios aukos ne- aukojo $2.00 ir labai šiltai lietuviams.
Pasigailėkime ! Michael William Etzer, 2f
. _ J«OI
come relief in
privalau priimti, jis turi tuojau apleisi šį pragarą!
prisiminė Lietuvą ir jus kenčiančių 'brolių letuvių m. amž., Glen L. Martin ka
of relief from
Arthrlli* doa
lerribie Arthrito Sulphur deti( ache* or
ficieocy. Small
Ištikrųjų aš rytoj negalėsiu jokio žodžio paskaityti, ^mone8’
t®k° J-'tetuvoje, tremtinių.
K. B.
n«in*.
The
i ro lėktuvų fabriko, Balti
dallycoat Mon

“
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kas reikia žinoti

Rheumatic Happy;
Relieves Pain Quick

ARTHRITIS

tamsoje slepiasi raidės viena už kitos, viena eilutė su ki- ^ti

ta pinasi.

Ir ta audra!

rastai
(Tęsinys)

5

net

Nepap-,
yra Iz. Vaišvilaitė
dukart.

susižavėjusi

Laisvės vertas Jtik

• more, Md., darbininkas, kur;
Jas, ’ vyriausybės agentai arešta

ne tik Lietu- kas už laisvę kovot moka.

* vo. Kaltinamas sabotažu.

NEW Collodal
lodited Sulphur
■ apAule* ralled
H u.PHO KAPS
often brlng wel-

ey back if uo
relief *ffer JO
d»y»‘ do;age.

VourDrm.l.th.. tulPHO-KAes

DRAUGAS

o

Po Mišių dalyviai susirin
ko į parapijos salę pietums.
Dalyvavo ir J. M. prel. M.

W^[RIB©IRO

Krušas, kun. Deksnys, kun.
Barauskas, kun. Prunskis,
prof. Pocius, D. Varnas, He- Į
len Cherry ir kiti.
Gražu buvo, kada ateiti
ninkai, kunigai ir svečiai,
valgio metu dainavo lietu-,
viškas dainas. Visi lietuviškai kalbėjo. Daug dainų nie- j

Penktadienis, spalių 31, 1941

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

%

TURTAS VIRS .. $6,000,000

nėję bus prakalbos s. m.
spalių 31 d. X vai. vakare,
West Pullman, šv. Petro
ir Povilo lietuvių svetainėje
š. m. lapkričio 2 d. 8 va,. 15
nūn. vakare (po pamaldų).

Dr. Petras Vileišis, žymus,
politikas ir kun. K. Baraiiskas, buvęs “Mūsų Laikraščio” redaktorius ir geras
kalbėtojas apsilankys šiose!
kolonijose ir laikys prakal-1
,
, . .
_ • .
. ,
?.8 svarbiais Lietuv°3 ir!
Jetuvių tremtmul reikalais.;

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
MES MOKAME 3% 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.

Kankakee lietuvių kolomjoje bus prakalbos š. m. lap-

: kričio 2 d. 1 vai. po įlietų
Dabar mergaitėms vado- kad dar nebuvo čia girdė
*
urora
'.
1
.^„
“
^.Forcster
salėjo.
i vaus Ona Kavaliauskas, at- ta.
(920 Sord avė.) š. m. lapŠį sekmadienį Dariaus-^etikos mokytoja Riley mo. Rockford, š. m. lapkr. 23
Iš viso susidarė įspūdis, | kricjo „ d.
vaknre.
| d., 5 vai. vakare įvyks praGirėno salėje bus L. V. Chi-! kykloj. Sveikiname ir tiki- kad ateitininkai labai reika J
So- Chicagoje, šv. Juozą- kalbos Šv. Antano par. ša
cago apskrities suvažiavi- mes, kad jos pastangomis lingi mūsų jaunimo gyveni-1
mas. Jame dalyvaus sekan-* jaunimas daugiau imsis do- me, ypač reikalingi parodylietuvių parapijos svetai- .ėję (1005 Ferguson St.).

Vyčiai

tieji iš Harljor vyčiai: pirm. mėtis sportu.
ti gabumus Amerikos jau- - ---- - ----------------------------------------------------------------------------------Volteris
Gramais, Antoi-|
Įsigyta nauja ‘volley bąli’,
nimui. Bet taip pat reikanette Gramais, Juozafina | Tai labai įdomus lošimas ir linga vieta, kur galėtų vicVaitkus, Dominikas Vait-j lengvas lošti. Jį gali lošti ni ir kiti susirinkti.
kus, Bernice ir Christina jauni ir augusieji. BiznieDėl to, gal, visi priėmė į čekai ir slovakai ameri- skeltas Slovakijos
kraštas
Budriai. Vyčių susirinkimas , riams ir, profesijonalams
y- kvietimą dalyvauti Lietuvos Į<iečia.i ir jų tautybės pabo.
.
ir sudaryta nauja valstybė
bus trečiadienį, lapkr. 5 d. • ra labai tinkamas lošimas.. Vyčių Chicagos apskr.
1 geliai
Chicagoj ir kituose
Pačios Čekijos
žemės žy
Būtų labai gražu, jeigu mū-j meiyje, lapkričio 2 d., Da- miestuose vakar. spalio 23
miai apkarpytos.
Jų dalis
Padėka
sų parapijoje tokia ratelis | riaus-Girėno salėje, 4416 S. [ d, minSjo sav() šalie3 ne.
prijungta Vokietijon, kitos
Kleb. kun. K. Bičkauskas
susidarytų tarp biznierių ir Western Avė., kur bus svars priklausomybę, kuri buv0
dalys pavestos Vengrijai,
reiškia širdingą padėką Tre
profesijonalų Tikimės ture- tomą jaunimo klausimas ir atkovota p0 pasauli„io kačekai persekiojami.
tininkėms už “bunco party”
ti “volley bąli” ratelius iš i patiekti planai pirmam iie
Illinoiso
valstybės
guPavergtosios
Čekoslova
ro.
parapijos naudai ir tiems,
choro, vyčių
ir lankančių, tuvių jaunimo
rekreacijos
bernatcrius Green iš vaka kijos atstovai, susibūrę An
kurie ją rėmė.
aukštesnę mokyklą.
centrui. Pasitikima,
susi
ro, pirmadienį išleido atsi glijoje ir Amerikoje,
sun
Sportas
rinks
ateiviai
iš
Lietuvos,
Esame labai dėkingi R.
šaukimą ryšium dėl šio mi kiai dirba už šalies ir tau
Parapijinės mokyklos vai
idant
sužinojus
apie
Lietu
Jarabak, miesto recreatiotos išlaisvinimą.
Turi vilnėjimo.
kų basketball ratelis jau
jaunimo
nal direktoriui, už paauko vos ir Amerikos
Čekoslovakija
jau senai ties, kad Anglija su Ameri- |
gavo naujas uniformas. Ra
jimą dviejų lošimo “balls” veikimą. Taip, visi, kurie y- nacių pavergta ir suskaldy- ka išvaduos Čekoslovakiją I
telis dalyvaus miesto para
“striking bag ra dar jaunos širdies, kvie ta į dalis.
ir vaikams
Iš tos nepri- ir grąžins jai nepriklausopijų lygoje. Rateliui vado
čiami dalyvauti.
platform.”
klausomos
respublikos at- n.ybę.
vauja Jurgis Dubickas.
Devintą valandą šv. Mi
“Halloueen party”
šios N. P. P. Š. bažnyčioje,
Mergaitės irgi lošia bas
Ketvirtadienį
parapijos 44 ir Fairfield Avė. Vienuoketball. Pranciška Genušaus
salėje mažosios
sodalietės . liktą valandą pirma sesija.
kas nuo pradžios vadovavo
turėjo “Halloween party.”
Pirmą valandą pietūs. Tre
bet reikėjo atsisakyti iš prie
čią valandą paskutinė sesiPlieno kompanijų anglių
žasties naujo darbo, kun Ateina
PETRONĖLE BUTKIENĖ
Lapkričio 16 d. — para-I ja. Vakare šokiai grojant kasyklose streikuoja apie
neleidžia jai kaip reikia va
(yo tėvais ša.ijiūtė)
Roy Lind and orkestrą. Re 53,000 angliakasių. Streiką
dovauti lošime. Esame ja pijos vakarienė.
Mirė spal. 30, 1 941, 2:20. v.
Lapkričio 23 d. — choro gistracijos mokestis vienas paskelbė angliakasių unijos
dėkingi, kad darbavosi ko)
popiet, sulaukus pusės amž.
šokiai.
Motiejus doleris visai dienai ir vaka (CIO) prezidentas
Gimus Lietuvoje.
Kilo iš
Lewis.
gd’lėjo.
Tauragės apskr..
Nemakščių
__________________________ rui.
Šiuo streiku varžomi vykdo
parap.. Pabaltas kaimo.
Amerikoje išgyveno 37 m.
Red Cherry mi šalies saugumo darbai
Paliko dideliame i ullūdlme:
vyrą Augustą: 4 dukteres. <)plieno fabrikuose.
ną ir žentą Mykolą f'ielį, Sta
nislavą ir žentą Vincentą MaPrez. Rooseveltas keliais
cijauskj. Petronėlę. Marijoną ir
žentą Joną Naudužą: 2 sūnus,
atvejais kreipėsi į Lewisą, . Augustą ir marčią Kotriną ir
įspūdinga. Apgailestaujama,
Kazimierą: 2 anūkus, Eduar
kad jis atšauktų
streiką.
dą ir Petrą Cielius; 3 brolius,
kad daug Amerikos jauni
Stanislovą ir brolienę Ruth,
Kol kas jis neklauso.
Tad
Vladislovą ir Pranciškų šau
mo organizacijų vadų nepa
Apygardos (circuit)
teilius; pusseserę
Veroniką ir
vyriausybės sluoksniuose išSvogerj Juozapą Stačauski! 4
sistengė dalyvauti tose iš
Spalių 19 d. teko dalyvaupusbrolius. Petrą, Pranciškų tr
sc>ją«A C. J. ESaiTingtr | keltas sumanymas įstaty
kilmėse.
Jokūbą Vizgirdus ir Juozapą
„
.
. I PriPažino
James Gordonui majg suvaržyti streikus.
ti Šv. Jurgio bažnyčioje šv.
šaulių, ir daug kitų giminių,
draugu ir pažjstamų.
Prieš
Mišias
sv.
ateitininleidimą
iškelti
bylą
valstyMišiose už žuvusius lietu
Kūnas pašarvotas namuose:
Tomis dienomis pro Chi3 S 50 So. l'nion Avė.
kai
ir
svečiai
buvo
prisisebes
valdininkams,
kad
jiems
vius Lietuvoje — jaunimą,
Ijuidotuvės (vyks pirmadieni,
cagą pravažiavo Am. Dar
lapkr. 3 d. Iš namų 9:30 vai.
gę
Lietuvos
gėlę
—
rūtos
uždrausti
naudoti
valstybės
kuris pasipriešino rusų varyto bus atlydėta į šv. Jurgio
bo Federacijos prezidentas
par. bažnyčią, kurioje jvyks
dovybei už atėmimą laisvės, | šakelę ir trispalvę vėliavų- fondus laikinai samdomųjų
gedulingos pamaldos, už velio
Green.
Jis griežtai pasi
nės siidą.
Po pamaldų bus
Iraugavimą ir tikėjimą.
kę.
tarnautojų apmokėjimui, ka
nulydėta j šv. Kazimiero ka
sakė prieš streikų varžymą
ilines.
Mišias laikė kun. Pruns- dangi tas priešinga civiliIštikrųjų diena praleista
Nuoširdžiai kviečiame visus
įstatymais.
Anot jo, dėl
gimines, draugus ir pažjstamus
su naujai suorganizuota A- kis. Choras, vadovybėj prof. nės tarnybos įstatymams.
dalyvauti šiose laidotuvėse.
neatsakomingojo kokio vieGordon iškelia oylą kaip
Nuliūdę: —Vyras. Dukterys.
teitininkų Draugove, buvo A. Pociaus, labai gražiai gie
i no asmens negalima varžyti
Rūnp.t, Anūkai, Broliai ir Gi
ne vien vertinga, bet labai dojo. Labai žavėtinai atliko taksų mokėtojas.
minės.
visų organizuotų darbinin
solo I. Aitutis. Daug dauĮstatymais nurodyta, kad
Laidotuvių direktorius Ant.
kų.
M. Phillips, tel. Yards 4908.
giau jaudino susirinkusius be teismo leidimo niekas nekun. Barauskas
savo pa- gali iškelti bylos Apstybei su valstybės fondų unudojimokslu.
arba valdininkams
ryšium mu. .

J ČEKAI MINĖJO SAVO
ŠALIES NEPRIKLAUSOM/BE

į

Green priešingas
varžyti streikus

APART APSAUGOS, TUKIME
(b r n r DClfl
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ..................... $uJ5,UUU

i

A.

EEU
tCAN ASSOdATlONofCkkaf*
JUSTIN MACKIEVVICH, Pre*.

4192 Archer Avenue
VIRginia IM

•AMT, HTD. LAIDOTUVIŲ DIUKTOBLAl

KELNER - PRUZIN
flkrtaniiai Patenarimaa — Moterį, patarnauja

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. Western Avė.

Tel. See. 6103

+ A.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

-et,v*

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Įspūdžiai iš pobūvio
su jaunimii iš Lietuvos

Gavo teismo leidimą
iškelti bylą

j

i

Į

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktj

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

t

!=!%=!!=v<

sni

JONAS KESERAUSKAS
(Gyv.: 6550 S. Campbell Avė.)

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Mirė spal. 30. 1941, 8:30 v.
ryto. sulaukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
Tauragės apskr.. Pagremančių
parapijos Ir kaimo.
Amerikoje ISgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterj Oną (po tėvais Pužauskaitė); 2 sūnus. Juozapą ir
marčią Petronėlę, ir Alfonsą;
Svogerj Joną Pužauską: pus
broli Augustą Keserauską ir
jo Seimą, ir daug kitų giminių,
draugi) Ir pažjstamų.
Lietuvoje paliko brolj Anta
ną ir jo Seimą; seserj Oną; 2
Svogerlus, Antaną Pužauską Ir
jo Seimą, Juozapą Pužauską ir
jo Seimą; 2 Svogerkas, Mari
joną Ir Magdaleną.
Kūnas paSarvotas namuose:
65 59 S. Campbell Avė. I/ildotuvės jvyks antrad., lapkr. 4
d. IS namų 8:30 vai. ryto bus
atlydėtas j Gimimo Panelės
Švenčiausios parap. bažnyčią,
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas j šv.
Kazimiero kapines.
NuoSirdžlai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
H. ftajetvski
“Shorty”

MŪSŲ
NAUJAM VARTOTŲ
KARŲ SKYRIUJE
935 West 35th Street
Chicago, III.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ RUICK’O AGENTŪRA

Nauja

Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO

Nuliūdę: — Moteris, Sūnai.
Marti. švogeris, Pusbrolis Ir
Gimines.

laidotuvių direktorius Ant.
B. Petkus, tel. Grovehill 0412.

Rez. Tel. VICTORY 2*»9

Telefonas: LAFayette 2022
it

I

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS
3354 Sonth Halsted Street

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

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

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

I. J. ZOLP

1646 West 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lltuanlca Avenne
Tel. YARda 4908

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

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

i
*

DRAUGAS

Penktadienis, spalių 31, 1941

P. RezguTis,
1324 So. 50 Av., mūsų pažmonai, 1523 So. 50 Ct.,
Lorettos ligoninėj spalio 25 j rapijos darbštbsis komited. padarė operaciją. Mar- to narys jau ilgas Laikas
cinkai yra nuoširdus dar- į kaip serga ir vis dar nesubuotojai parapijai ir drau- stiprėja.
gijose.
I jonas pilkis,
savininkas Liberty ResV. Rakašiaus žmona,
, .. torano
ir Liberty Grove
1506 So. 48 Ct., nukrito
. .
.
, ,.
... .
„ ...
. rengiasi prie dideliu įsknSunkiai susi- .
, , .
...
nuo laiptų,
mių. Žada turėti šaunią
žeidė. Nuvežta Lorettos li. _ ,
x
, puotą Liberty darže lapkngoninen, kur suteikta pirmo .. _ , _ , _
’ _ ,
, .' cio 2 d. Sake, norės matyti
ii pagelba. Dabar jau gydosi
...
J r °
J
visus savo gerus pnetelius,
savo namuose.
, .
.
kurie per visą vasarą lanJ. Rimkus,
kė Liberty grove. Ypatin1815 So. 52nd Av., jau gu būdu bus pagerbti visi,
seniai sunkiai serga. Rim kurie tik atsilankys,
kai norėtų parduoti savo
Tėmykite “Drauge.” bus
namą. Nebrangiai.
I plačiau pranešta.
Rap.

M. Marcinkaus,

Budriko program

ALP Klubo susirinkimas
įvyko 19 d. spalių, Holly
vvood salėj. Susirinkimą ve
dė pirm. CL^arles Savas. Po
visų raportų, biznio komi
tetas pranešė, kad rengia
masi prie metinio parengi
mo, kuris įvyks 15 d. lap
kričio, Hollyvvood salėj. Bus
bankietas - vakarienė, po
kurio seks šokiai. Vakaras
klubui bus istoriškas, ne3
dar nėra panašaus turėjęs.
Prašė visų narių dalyvauti
tame parengime.

mu

X Brighton Park, spalių
29 d. įvyko prakalbos, ku
riose surinkta $102.50 lietu
vių tremtinių reikalams
Daug kas susirinkusių au
kojo po vieną dolerį, o se
kantieji stambesnes sumas:
T. Atroškienė $10.00, Ona
ir Pranas Vaičekauskai $5,
K Zaromskas $5.00, BudaKlūbietis K. vičiūtė $5.00, Kukėnas $5,
A. Pakeltis $5.00, Jon. Bra
zauskas $6.00, Dambrauskas
$2.00, Petkelienė $2.00, Sa
dauskienė $2.00, Trainauskienė $1.50, Vincas Balsys
Areštuotas Gardner John
$1.50.
j
son, 24 m. amž., Illinois Institute of Technology stu- k X N. Š<i.učiūnas, 6320 S. Į
dentas. Kaltinamas vagys-I Francisco Avė., jau parvež-i
te. Jis prisipažino, kad iš tas iš Šv. Kryžiaus ligoni-1
instituto mašinerijų
salė? , nės ir jaukioj namų aplin
pavogęs įvairių daiktų iki kumoj sveiksta.
2,200 dol. vertės.
Jis teisinasi tuo, kad ne
turėjęs pinigų, o buvo pax* Relieves Distress From^A

Studentas apsivogė;
areštuotas

i

B. Pivariūnienė, žy
miausia Chicago lietuvių
labdarė ir veikėja labdary
bės dirvoje, Tovvn of Lake
aukų rinkėjoms viešoj rink
liavoj, lapkr. 1 d., žadėjo
duoti dykai šiltus pietus. Ji
taip pat yra kolonijos ko
miteto narė.
X

Iš Amerikos Liet.
Piliečių Klubo veiklos

Žinios Iš Cicero, Illinois

Ia pati sena
pasaka

7
raščio jubiliejaus proga: “Įdomų ir turiningą dienraštį
“Draugą” sveikiname ir lin
kime geriausio pasisekimo
ateityje. Nuolatinės skaity
tojos.”

X Brighton Park nemažas
skaičius moterų užsirašė
lapkričio 1 d. aukų rinki
mui Lietuvos ir tremtinių
reikalams.

X Labdarių Sąjunga stro
X Kun. kleb. A. Briška piai ruošiasi prie metinio
spalių 29 d. suruoštose Fe- seimo, kuris įvyks lapkrideracijos 19 skyriaus pra-j &0 16 d., Šv. Kryžiaus paX Moterų Sąjungos cent- kalbose pasakė patriotinę ir j rapijos salėj. Vietos Labdaro valdyba užvakar savo ugningą kalbą, kurioj pa-! rių kuopa žada atstovams
posėdy nutarė nuo lapkri- briežė, kad ateis laikas, jog Į iškelti šaunią puotą.
čio 15 dienos atidaryti cent mes vėl galėsime plaukti jū
ro ofisą-raštinę adresu 4559 romis į laisvą ir nepriklauSKAITYKITE “DRAUGĄ”
So. Paulina St. (Town of | somą Lietuvą.
Lake kolonijoj). Iki šiol
X So. Chicagoj šiandien
Moterų Sąjungos raštinė bu
Šv. Juozapo parap. salėje 8
vo privačiuose sekr. M. Vaimay «xcite the Heart
vai. vak. kalbės svarbiais
Gas trapped ln the rtomar h or gullet may act liko a
ciunienes namuose.
_ • .
,
•
.
. . .
i
hair trlfiar oa the heart action. At the flrst slgn of
Lietuvos ir J1OS tremtiniu* ! Tableta
<•«"« to aat cas
nea and tomrn depend on Bell ana
frea. No laaatlre būt mad« of tho
medlclnei known for aymptomatlc relief
X Nukryžiuoco Jėzaus Se reikalais dr. P. Vileišis ir offaatest-actlng
gastrlc hyperarldlty. If the FIRST TRIAL doesn’t
prove Bell-ana botter. rrturn bottle to ua and recelve
DOUBLE Money Back. 25c. at all drug Stores.
serys iš Elmhurst, Pa., įver kun. K. Barauskas.
tindamos “Draugą”, pri
siuntė tokį sveikinimą dienCLASSIFIED

INDIGESTION

NAMAI — FARMOS
“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

Kas ką turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naują
namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Siiroraskls Company.
Taipgi turime didelį pasirinkimą se
nesnių namų, ant lengvų išmokė
jimų:
13 cottaglai nuo $2.500 ir aukšč.
18 bungalų nuo $4,700 ir aukšč.
12 2-fletų nuo $6.500 ir aukšč.
9
3-fletų nuo $9,500 ir aukšč.
16 4-fletų nuo $13,500 ir aukšč.
3 8-fletų nuo $16,500 ir aukšč.
7
10-fletų nuo $22.500 ir aukšč.
Taipgi turime visokių bizniavų na
mų, visokio didumo su visokiais biz
niais. Kam reikalinga gerų farmų,
mažų arba didelių, galimą pirkti
arba mainyti
Su visais reikalais
kreipkitės prie; —

Praeitą sekmadienį teko
ūsų
gėrėtis puikia radijo progra
Mrs. Eva Wolf,
841 ma, kurią patiekė J. F. Bud
REIKALINGI DARBININKAI
Belleplaine avė., štai ką pra riko didžiulė rakandų ir ra
HELP \VANTED — VYRAI
nešė policijai:
dio krautuvė
Chicagoje,
ūsų
VAIKINAI — 16 metų ir suvirS
Šį antradienį arti savo 3409 S. Halsted st. Tai gry
amžiaus
reikalingi
nuolatiniams
sveikatingiems
(Urbams. Patyrimas
namų ją užkalbino praeinąs nai lietuvišką programa. So
ne svarbu. Veltui uniformos duo
damos. Atostogos su mokesčiu. At
nepažįstamas vyras. Jis pa listės ir solistas — tai tik
sikreipkite Į ‘'employinent office"
pirm 11 vai. rytais.
sisakė esąs bėglys iš Euro
WESTERN UNION
ra pažiba, ypatingai darc
pos ir turįs parduoti sep-t
TELEGRAPII UO.
gilų
įspūdį,
kai
jų
puikias
417 So. latSalie Su
tynis deimantus. Netrukus
CHAKI.ES p. SUROMSKIS & co,
“RIP SAVVYERS”
atsirado kitas
nepažįsta dainas palyti didžiulis radio
žaviausiam pasirinkimam
8921 So. NVestern Avenue,
SIRSEIJi.'
Patyrę vyrai.
Geras užmokestis. Tel. REP. 3713 — Vok. PRO. 1111
penkiol’kos
mas, pasisakęs dantistu; orkestras iš
BLIUSKELTŲ
Kreipkitės prie:
Kuris Padaro
PIRŠTINIŲ
PAIEŠKOMI AGENTAI
Pranešta, kad CarnegieGI LRIIANŠEN COMPANY
patyręs apie deimantus jis muzikantų, kurie nuolat da
Jus Pavargusias
KOJINIŲ
Reikalinga — gerų. teisingų vyrų,
lr Silpnas t
HI6 No. Kedsic Avenue
I
’
OCKET
’
BOOKŲ
nusprendė ju s pirkti. Tik lyvauja Budriko progra- Illinois Steel korporacijos
agentavltne, laikraėių pu. davinųjiKORSETŲ
šimtai tūkstan
me įvairiose kolonijose, šaukite —
KCDIKIAMS
DRABUŽIŲ
staiga pro šalį eidamas su muose. O Budriko kvarte fabrikams Chicagos srity
čių moterių ku
OANal 8010 numatyti pasikalbėjimo
V. VILEIŠIENE, SAV.
rios kenčia gatlaiką.
HELP
WANTED
—
MOTERYS
tas
—
tai
visad
žavingai
ii
bus didelių sunkumų vyk
stojo trečias vyras; šis pa
vaskaudj. nugarskaudj; kurios jaučiasi nuREIKALINGOS SUA ĖJOS
tiria apie demantų parda jautriai išpildo liaudies ir dyti darbus, jei ilgiau pra
silpnėjusios. nesmagios ir t.t.
BUS GIRLS”
— prie senų drapanų taisymo. I’aiš priežasties mėnesinės li
Nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Proga i šaukite telefonu: LiAFayeUe 1312 ar
vimą ir pasisako esąs ju- klasiškus kurinius, kuriais sitęs angliakasių streikas
gos. surado tikrą, palengvi
išidirbti aukštyn. Seniai įsteigta fir- asmeniškai kreipkitės po adresu: —
FROCK
SHOP
nimą vartodamos Lydia E.
ma. Kreipkitės Į;
,
4540 SO. CALIFORNIA AVĖ.
bilierius; pripažįsta, kad gėrisi ne tik lietuviai bet ir jos kasyklose.
Nes anglių
Pinkliani's Vegetable C«ni5922 W. Roosevelt Rd.
356 NO. CLARK STREET----------------------------------------------------------pounri.
_
. .....................
............. .............
REIKALINGA MOTERIS
kiekvienas deimant is esąs svetimtaučiai. Ypatingai šį atsargos mažėja.
TeL AUSTIN 1175
Reguliariai vartojant l’inkJAUNA MOTERIS,
patyrusi prie* Vidur amžiaus lietuvė moteris prie
liani
’
s
CompoMinri
palengvi

vertės 1,200 dol. Dantistas, sekmadienį jie puikiai pas:
Kitos plieno kompanijos
lengvaus namų darbo. Nereikia vir- I gaminimo paprastų valgių. Nereikia
na skausmus, sustiprina sveiti ar skalbti. Maža šeima* Gyveni- skalbti. Savo kambarts ir užlaikykatą. Vertas Pamėglnimn.
nori pirkti deimantus, liet žymėjo.
“Sakalų” gyveui- taip pat bus skaudžiai ištik
mo kambarys. Turi turėt gerus liū Vnas dūodahis. Reikia būti naktimis.
Kas trečiadienį ir kas sekmadienį
di jirnus. šaukite telefonu:
neturįs su savimi pakanka-1 ’vias — tai visų laukiamas tos.
savo laikas. Geras užmokestis. Atsi
ROCKWELL 8997
AR
LAIKAS
NAMUS
šaukite telefonu: BEVerly 0021 ar į
mai pinigų. Jis pas ūlo dei vaizdelis, buvo tikrai r e uis-1
namus: 4115 H ES I 1 i 1TH STREET,
PATAISYTI?
LEMPOMS
APDENGALŲ "TAPFINANCE AND LOANS
mantus duoti palaikyti Mrs. liekai atvaizduotas - suiošER8", Merginos prie "parehment ir CHICAGO.
“Kiekvienas žmogus alk
•’fabrlc”.
Finansai ir Paskolos
Kreipkitės prie
Wolf ir iš jjs užstalau iš-Į tas. Ištikrųjų, Budriko raCAROLINE III ItKE STUDIOS
sta Dievo”, — pasakė grai
3903 Oottage Grove Avė., 3r<l Floo-r
kaulija jos deimantini žie-|dio valanda savo skoningu
Charles Yushas
kų rašytojas Homeras.
dą vcj tčs 75) dol. Savo ir turiningu sutvarkymu,
HELP WANTED
Lietuvis Kontraktorius
GREIT IR PIGIAI
AD — DEPT
rėžtu dantisc?.- deimantų teikia garbės lietuvių išeiviIr Karpenterys
127 No. Dearborn St.
ANT 1-mų MORGICIŲ
Tel. Raodolph 9488—9489
savininkui ia,kinai užstatomai, kuri lyg atsilygindama
Klausykitės
Mėnesiniais
atmokėjimais
savo laikrod';!5. Transakci remia Budriko prekybą. Vie
UNITED
ja atlikta
Dantistas eina nybėje — galybė.
RED-rtCHY-JCALY
Mutual
Federal
STATES
atsinešti daugiau pinigų, o
S.
SAVINGS
bėglys ir jubilierius jį pa
Savings
BONDS
Rytinės Radio
Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, m
lydi.
Mrs. Wolf su “dei
ANDSTAMPS
and LOAN ASSOCIATION valdžios darbų — dabar užsiimi
Effective Home Treatment
mantais” ir netekusi žiedo
VALANDOS
visokiais namų darbais
Promptly Relieves Torture!
OF CHICAGO
eina namo ir laukia dantis
Pirmas iiitcplmas na stebėtinų
Turi
43
metų
patyrimo
ŽEMO—daktaro
Išrastas—tuojau
Iš STOTIES
2202 W. Cermak Rd.
to su pinigais.
Laukia ir
2223 West 23rd Place
Mi.-,uttNlo nepakenčiamą niežėjimą
galvos Ir tuojau pradeda engia
nesulaukia.
Ji neša pas
Tel. Canal 5014
W. G. E. S.
EEN. J KAZANAUSKAS. See.
mą Jautrios odos. Stebėtinai sėk
mingas per virš 30 metui Gauna
TURTAS VIRS *1,100,000. •
jubilierių paliktus jai “dei Du ginkluoti plėšikai įsi Kasdien nuo 8:45 v. ryto
mas visose vaisAmerica On guard!
mantus” patikrinti. Tas ran veržė į Harold Mortell au
------►
ŽEMO
Above Ia a reproduction of the
iki 9:15 vai. ryto.
da, kad tai paprasti stiklių tomobilį, kai šis sustojo
Treasury Department’s Defense
Savings Poster, showing an e.xact
Subatomis nuo 8:30
kai.
prieš “stop” šviesą Central
duplication of the original “Minute
iki 9:15 vai. ryto.
Man” statue by famed sculptor
Park ir Ogden avė., sankryDoros keliu eidami, pri Daniel Chester French. Defense
and Stampa, oi sale at your
Taipgi Pirmadieniais
žy.
Mortellį privertė vaeisime tikrosios laimės ži Bonds
bank or post office, are a vital part
7:00 vai. vakare.
•f America’* defense preparationa.
' žiuoti tolėliau Ogden avė. '
burį.
Po to atėmė iš jo 280 dol. ir
Išgirskite Vėliausias Žinias,
Muziką, ir kitus {domius Pra
jo
automoboiliu
nudūmė
pa

Fort
Sheridan šiandie
nešimus.
DINING ROOM SETS — i’AR
narnama statyti, remontuoti ar
likę
jį
gatvėje.
x
LOK SETS — BEDROOM SETS
tidaryta didelė karinė pra

J

Gražus
Apsirėdymas
-M Specialybė

• FEMALE
WEAKNESS

Plieno fabrikantams
pristigs anglių

GLAMOUR

PASKOLOS

BUY

Sophie Barčus

ECZEMA

Plėšikai atėmė
pinigus, automobilį

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

Didelė karinė
pramoga

moga tikslu civilinius su
pažindinti su naujoviniais
kariniais pabūklais ir apmo-j
kyrnais. Bus šaudymų, pa
radų ir kareivių mankšta.
Dalyvaus apie 6,000 karei
vių.
Ši pramoga tęsis per tris
dienas.

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

Miss Clara Laulenslager
30 m. amž., Wal’er viduri
nės mokyklos mokytoja, au
tomobiliu važiuodama ne*
penkis kartus panage trafi
ko ordinansą. Už tai teisnr
užsimokėjo 42 dol. baudą.

FACTORY

drausti per Federa! Savings and Loan Corporation.
8H%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

PINIGŲ,

DAUG

GERIAUSIĄ IR STIPMAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ
LINK-BF.I.T,

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

*

. I

Visiškai

BAUBO

IR

SVEIKATĄ.

JSIGVV

STOKERĮ

ŠLEGAITIS
* ĮVEDU ŠILUMA

* BOILERIUS

Nenuskriaadiiant

Nei

Keistute Savings and Loaa Association yra tymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.

Automatiška.

STOKER SALES
6921 So. Western Avė.

Mokame

MORŲ PASITIKĖJIMO IR MTVKRMĖS REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo,
Vieno KUjentot

SUTAUPYSI

BEERS

...

TAI IPYkJTP Onfl8U
Jūsų indeliai rūpeoI
T 1x1 I EZ tingai globojami ir ligi $5,000 ap

REPRESENTATIVE

Telefonas REPUBLIC 6051

t

Ambrosia & Nectar

.

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!1

6343 So. Western Avenr

DISTRIBUTOR
OF

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

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

AlfX ALESAUSKAS & SONS

LEO NORKUS, Jr.

Užmokėjo 42
dol. baudos

PASKOLOS —pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

— RŪGS — RADIOS — KEPRIGERATORS — WASHERH —
MANGKLS — STOVĖS.
• II KatlmuUIy Adverttoed limi

Tel. CALamet 4118
REPubllc 3713
IR SUTAISAU SENUS

3236 So. Halsted St

Chicago. I1L

Jos. M. Mozeris, Šec’y.

4.

DRAUGAS

s

Amerikos Lietuvi, Nušluostyk Lietuvos Našlaičiu Gailias Ašaras!

Penktadienis, spalių 31, 1941

Mr9Ko“XM^
nuidėmesiui

Tūkstančiai nauju
■I■ v■

piliečiu

a

Centralinė

stotis, i kurią

visokiais reikalais stočių
kapitonai turi kreiptis, yra
Standard Federal Savings
and Loan Ass’n,* 4192 Ar
cher Ave. Tel. Virpinta liti.

Toleikietės, skaitlingai
susirinkite

Ko Prašo Lapkričio Pirmoji Diena
Mergaitės ir moterys lie- Milžinai dėl laisvės, mirdadami už mus.
tuvių tautos gyvenime yra
sulošusios nepaprastą vaid
Taip! Lietuviai mirė už
menį. Mirga, jauna ir tau visų žmonių laisvę. Taigi
ri mergaitė paaukojo gyvy ir mūsų, nes jie visiems
bę, kad išgelbėtų Vytautą drąsiai pasakė:
Didįjį iš kalėjimo. Ir ji Vy
— Mes niekam neverga
tautą, mūsų garsų vyrą iš vome, ir jūs kovokite su
traukė iš kalėjimo nasrų. tais, kurie neša žmonėms
Gyva ir graži mergaitė Gra vergiją.
žina kovės mūšio lauke, net
Šiandien tūkstančiai lie
vyrus kai kur savo narsa ir
tuvių
Rusijos
gilumoje
ai ąsa viršijo.
šaukiasi mūsų pagalbos. Š.
Lietuvė moteris išsaugo m. lapkričio 1 d. Chicagoje
jo lietuvišką kalbą rusų ca ir Cicero bus rinkliava lie
rų priespaudos metu. Lie tuvių tremtinių ir Lietuvos
tuvė moteris 1918-1920 m., reikalams.
Todėi
visos
palydėjo savo sūnų ar vyrą ’ mergaitės ir moterys 'kvie-

Imigracijos ir natūraliza
cijos distrikto direktorius
Fred J. Schlotfeldt praneša,
kad rugpiūčio ir rugsėjo
mėnesiniais Chicagoj naturalizuota 5,201 svetimšalių.
Tarpe jų būta 188 lietu
vių.
Lenkai užima pirmą
ją vietą — 864, paskui seka
vokiečiai — 756. Tarp naturalizuotų nėra nė vieno
suomio, latvio arba esto.

Šį vakarą po pamaldų pa
rapijos salėj įvyks nepapras
SKAITYKITE “DRAUGĄ’
tas susirinkimas reikale vie
šos rinkliavos (tag day),
Apartamentinių namų, 51
kuri įvyks rytoj, lapkr. 1 d. E. 44 gat., dviejų kambarių
Prašomos susirinkti visos bute kilo gaisras. Du neg
WHOLESALE
moterys ir merginos, kurios rai žuvo ir trečiasis sužeiLIQUOR
užsiregistravo aukų rinki j stas.
ĮSTAIGA
mui, taip pat kviečiamos ir
tos, kurios norėtų pasidar
buoti šventam darbui. Su
Išvežioja me
po vl»4
sirinkime bus išdalintos dė CONRAD
Cblcago
Fotografas
žutės, ženkleliai ir bus nu Studija (rengrta pir
rūšies su mo
rodyta, kurios kuriose vie mos
derniškomis
užlai
REMKITE
ir Hollywood
tose rinks aukas. Town of domis
šviesomis.
Darbas
SENĄ
LIETUVIŲ
Lake viešosios rinkliavos ko Garantuota^
DRAUOA
W. KANTER, Sav.
misiją sudaro: kleb. kun. A.
420 W. 63rd Street
MUTUAL LIQUOR CO.
tis ir informacijos centras Linkus, Federacijos skyr 1
4707 S. Halsted St
Tel.: Biznio - ENGlewood 5883
Tel. BOULEVARD 0014
Cąnrad Studijoj, 420 W. 63 pirm. A. Dočkus, Pivariū
Rez.: - ENGIewood 5841)
nienė ir Kušleikienė.

Kolonijų stotys ir
kapitonai
Bridgeport’e stotis ir
formacijos centras pas
Ridiką, 3354 So. Halsted
Kapitonai A. Balanda,
Bubnis ir M. Vaidila.

Šį vakarą, spalių 31 d.,
po pamaldų parapijos salėj
Lietuvai Gelbėti Fondo skyrius šaukia nepaprastą susirinkimą. Visos moterys ir
mergaitės, kurios užsiregis
travo rinkimui aukų šešta
dienį, lapkričio 1 d., ir ku
rios nori pasidarbuoti Lie
tuvos ir lietuvių tremtinių
sušelpimui, prašomos susi
rinkti. Čia bus išdalintos
dėžutės, ženkleliai ir suteik
tos visos informacijos.

in
V.
St.
J.

ADRIENNE AMES
(scenos, kino ir radio

žvaigždė) aplanko daug

traineravimo stovyklų

šį&i.

kaipo pirmininkė "Enter
tainment Committee

Brighton Park’e stotis ir
informacijos centras Stan
dard Federal Savings and
Loan Ass’n, 4192 Archer
Ave. Kapitonai: K. Kamin
skas, J. Encheris, VengeLauskienė ir T. Rudokas.

Tovvn of Lake stotis ir in
formacijos centrąs pas M.
Sudeikienę, 1632 W. 46 St.
Kapitonai: B. Pivariunienė,
į Laisvės ir Nepriklausomy
čiamos į talką: pasišvęskite H. Kušleikienė, M. Sudeikiebės mūšio lauką, o pati pa ir eikite į gatves rinkti su nė ir Dočkus.
likusi viena namie dirbo dėžutėmis aukų.
Kas dar
i,
x
r
laukų darbus, kad tik Lietu- neužslregistrav0 _ kj„
Rolande stotis ir .r.formacijos centras parapijos
va būtų Laisva ir Nepri greičiausiai
registruokitės,^.
10809
Wabash
klausoma.
Taurios lietu pas savo kolonijų kapito- 1 salėj,
Ave. Kapitonai: F. Bučas ir
vaitės mergaitės bėgo iš pa- nūs.
M. Pavilionis.
gojų, kaimų ir viensėdžių
Šiandien mums nereikia
per miškus ir pavojingiau aukoti gyvybės kaip Mir So. Chicago stotis ir in
sias fronto vietas pas savo gai ir kautis fronte kaip formacijos centros pas V.
'brolius lietuvius, kovojan Gražinai, bet šią valandą Schlager’į, 8550 Houston
čius už geresnį ir gražesnį lapkričio 1 d. iš mūsų pra Ave. Kapitonai: J. Stanaitis,
gyvenimą, nešdamos žinias šo ir reikalauja pasišven K. Gaubis ir Sucilla.
apie bolševikų fronto pozi tusių mergaičių ir moterų
Marąuette Park’e stotis
cijas
rinkikių ir gausių aukų iš ir
informacijos
centras
1940 m. birželio
15
d., tų, kurie kuo
kitu negali “Margučio” redakcijoj, 6755
rusai bolševikai
Lietuvą prisidėti prie tos dienos šau So. Western Ave. Kapito
užpuolė ir ją pavergė ir te- naus ir gražaus pravedimo. nai: J. Juozaitis, G. Rudelis
riojo ištisus metus Bet lie
Mūsų
broliai
kovojo, ir L. Vanagaitienė.
tuvė bevelijo verčiau mirti kad amžiai kiltų ir būtų
North Side stotis ir infor
negu būti bolševizmo ver gražesnis gyvenimas, o mes
macijos
centras parapijos
ge. Visa Lietuva sukilo ir pasišvęskime ir duosniai išknygyne, 1644 Wabansia
sutraukė bolševizmo retė- Į tieskime aukos ranką.
Ave. Kapitonai: V. Rėkus
žiuiL
'Lietusiai
kovojo
Lietuviai didvyriai mirė, ir J. Berkelis.
ir kovoja ne tik už Lietuvos
Laisvę, bet taip pat ir už o kiti Sibire kenčia, kad
VVest Side stotis ir infor
visos žmonijos gerovę, nes gyvieji laisve džiaugtųsi, macijos centras “Draugo”
jie kovojo ir kovoja su tais, tad mes aukokimės, kad redakcijoj, 2334 So. Oakley
kurie žmogų pavergia ir kankinių kraujas būtų pa Ave. Kapitonai: C. Druktepadaro pastumdėliu.
Jie gerbtas, kad lietuviai trem nis ir C. Povilauskas.
kovojo ir kovoja, kad žmo tiniai būtų išgelbėti iš bado
Dievo Apveizdos parapijoj
gus būtų laisvas ir laisvėj nasrų ir Lietuva vėl būtų
stotis ir informacijų cen
galėtų kurti gražesnį gy Laisva ir Nepriklausoma.
tras pas K. Ivanauską, 726
veninę.
Lietuva krauju
Tepažadina į didingą dar
W. 18 St. Kapitonai: Iva
paplūdo, bet šiandien mes bą Amerikos lietuves mote
su F. Kirša galime sakyti: ris ir mergaites Mirgos, nauskienė ir Stučinskienė.
Gražinos ir mūsų taurių
kyi:
Cicero stotis ir informa
— Išnešiojo kraują visos moterų ir mergaičių pavyz cijos centras šv. Antano
dys pasišvęsti ir aukoti ar Taupymo ir Paskolos bend
upės srovės,
Išnešiojo vėjas vargą ir timui. Žmonija negali nie rovės ofise, parapijos sa
kaip atleisti tiems, kurie lėj.
skausmus, —
Kapitonai: J. MoteiTik paliko garsas, kad čia skurde ir varge apleidžia kaitis ir A. Valančius.
savo artimą.
drąsiai kovės
Englewood kolonijoj sto-

of

the Home legion". Kar

tonas Chesterfields yra
labai

lauktina

dovana

vyrams stovyklose.

Jaiz/ra

f......-si

Sekite pavyzdį Adrienne Ames ir siųskite
vyrams stovyklose cigaretę, kuris yra Aiškiai
LENGVESNIS ir GERESNIO SKONIO
Viskas Chesterfield cigaretuose ga
minama jūsų malonumui ir parankumui...

nuo jų puikių, tinkamai sudėtų tabakų

iki jų lengvai-atidaromo cellophane žakie-

M

to, kuris laiko Chesterfield visada Švie
ti

/

žesnių ir Vėsiau-Degančiu.

Pirkite pakelį ir pabandykite
juos. Jie jums patiks todėl, jog di
dis daiktas, kuris stumia Chester
field pirmyn per visą žalį yra pa

gyrimas rūkytojų kaip ^tamsta.

fc.į.
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