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Susilpnėjo kovos
prie Maskvos
KUIBIŠEVAS, spalių 31 d.
— Maskvos žinių agentūra
Tass šiandie paskelbė, jog
Maskvos fronte raudonoji
kariuomenė tvirtai ir pada
riusi vokiečiams milžiniškų
nuostolių.
Aršiausios kovos vykstan
čios Kalinino apylinkėje,
kur dažnos kontratakos iir
artilerijos bombardavimas
privertęs vokiečius pasitrau
kti.
Raudonoji kariuomenė lai
kosi savo pozicijose ir ke
liose vietose tos pozicijos
žymiai pagerėjusios.

DESTROJERIS REUBEN JAMES
LYDĖJO PREKINIUS LAIVUS
Amerikos laivą nuskandino prie
Islandijos
WASHINGTONAS, spalių
31 d. — šiandie laivynas pa
skelbė, jog šiam Europos
kare žuvo pirmasis Jungti
nių Valstybių karo laivas
destrojeris Reuben James.
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Rusai traukiasi
iš Krymo, naciai
lėktuvo

Destrojeris žuvo vakar na’’
ti nuo torpedos į vakarus
nuo Islandijos.
Pirmieji pranešimai nieko
nesako apie žuvusius įgulos
narius. Paprastai destrojeriu Reuben James keliauda
vo 114 jūrininkų ir šeši ka
rininkai.
Lydėjo laivus

Šio mėnesio septynioliktą
dieną torpedomis apšaudy
■pho«»
tas Amerikos destrojeris
Nukritusio
ir
sudegusio
arti
Fargo,
N.
D.,
Northwest
Airlines
keleivinio
Nacių linijos pralaužtos
Kearney, bet jis grįžo į uos
liekanos, šioje nelaimėje gyvas išliko tik vienas skridikas (pilotas). Žuvo 12 keleivių,
Raudonosios
aviacijos
PRIE PROGOS
BERLYNAS, spalių 31 d. tą netekęs tik vienuolikos
bombanešiai ir kovos orlai patarnautoja ir skridiko pavaduotojas. Skridikas sunkiai sužeistas.
—
Vokietijos karo vadovy-1 jūrininkų ir dešims sužeis
Tiesa, nesenai p. Mizara viai nuolatinai bombarduo- [
bė šiandie pareiškė, jog Kry tų. Tačiau Reuben James,
atliko ir neprašomas viešą?' ją vokiečių linijas ir susisie
buvo senesnis už
me vokiečių ir romunų ka- kuris
ją išpažinti. Pasipasakojo iš kimą.
Ragina anglus
Kearney,
vakar naktį nus
, riuomenės vejasi skubiai be
širdies gilumos apie savo
Kai kuriose vietose raudo
kendo.
paskelbt karą nacių suraukiančius rusus ir jog
didžiuosius darbus “literatū noji armija pralaužusi vo
Laivyno pranešimai skel
i Dono baseine raudonąją arroje, visuomeniniam darbe, kiečių frontą ir naciai pasi
bia,
jog destrojeris Reuben
miją stumia gilumon sujung
sąjungininkams
apie savo vaikystę sunkiąją, traukę apie penkias mylias.
James lydėjo kitus laivus.
tos ašies armijos.
Užsienio politika dar nepasikeitusi
apie vargo dienas ir pabrė
Paskutinysis rusų komuni
Prie Leningrado, kur ank
žė, kad jam terūpi tik Ame katas skelbia, jog trečiadie
LONDONAS, spalių 31 d. sčiau vokiečiai buvo paskel ■ Nežinia kas puolė
rikos ir Lietuvos likimas. nį prie Maskvos sunaikinta
— Užsienio diplomatai šian
Kaip gražu ir sentimentalu. keturiasdešimt septyni vo WASHINGTONAS, spalių mybių, kad būtų nutraukti die pareiškia sužinoję, kad bę apie aršų rusų paaiprie- i B praneSimu neaišku ka3
31 d. — Prezidentas Roose diplomatiniai santykiai tarp
ginimų, paskutinieji
nacių deatrojerį puol5 ir
ne8kej.
Man, paprastajam žemės kiečių orlaiviai.
Rusija reikalaujanti iš Ang pranešimai skelbia, jog ban
veltas
šiandie
pareiškė,
jog
Jungtinių
Valstybių
ir
Vo

dulkei, šiandie, lyg ir nedrą
jis nepramatąs jokių gali- kietijos, ir jis nemanąs, kad lijos paskelbti karą Suomi dytos rusų kontratakos ne biama ar priešo laivui ar
su būtų primesti p. Mizarai Sulaikyti prie Dono
Amerikos politikoje būtų jai, Vengrijai ir Romunijai. pavykusios ir rusam pada submarinui padaryta nuos
dviveidiškumą, bet prie pro
tolių.
įvykę kokių pasikeitimų są
Į pietvakarius nuo Mas
Anglų ir rasų sluogsniai ryta nuostolių.
gos tebūna leista paklausti,
Oficialus
pranešimas
ryšyj su destrojerio Reuben atsisakė tuo klausimu dary
kodėl Mizara daug daugiau kvos, prie Tūlos vykstan- Anglai Kaukaze
šiaip skamba:
James nuskandinimu.
ti bet kokių pareiškimų, bet, Apie Maskva tebetyli
susirūpinęs Rusijos likimu, tančios aršiausios kiekvie
“Laivyno departamentas
negu šio krašto ar Lietuvos nam miestelyj ir kaime.
Spaudos
konferencijoje manoma, jog kabinetas svar
LONDONAS, spalių 31 d.
Komunikatuose ir vėl nie paskelbė, kad U. S. destroKryme nacių laimėjimai — Londono laikraštis Daily Prezidentas pareiškė jis ne sto šį rusų prašymą.
kodėl jis savo skaitytojus
ko neskelbiama apie Mask- jeris Reuben James torpedų
ragina aukoti rusų paramai, I kainavę Vokietijos kariuo- Miror paskelbė pranešimų iš sitikįs, kad įvyktų bet kokių
Sakoma, jog rusai įsitiki- , vos frontą.Tik tepažymi, nuskandintas naktį iš spa
bet pamiršta, kad yra Sibi-, menei 20,000 kareivių į pen Ankaros, Turkijoje,
kad pasikeitimų Amerikos poli nę, kad karo paskelbimas kad kitose rytų fronto da- lių 30 į 31, kai jis lydėjo lai
re alkstnčių lietuvių? Kaž-1 kias dienas.
gen. Sir Archibald YVavell, tikoje ir destrojeris Reuben smarkiai paveiktų į suo lyse žygiai vyksta nustaty vus šiauriniam Atlante į va
kaip paradoksiška, p. MizaDono baseine rusai atsiė- anglų karo vadas Indijoje, James tiktai atlikęs jam pa mius, vengrus ir romunus, tąją tvarka.
karus nuo Islandijos.
ra
, mę strategine aukštumas įsakė savo kariuomenei už skirtą pareigą.
Leningrado svarbiems mi
“Vyriausias
karininkas
su kuriais anglai jau neturi
ii prie Rostovo ir vokiečių ka- imti pozicijus Kaukaze. Šie
diplomatinių santykių, bet litariniams taikiniams esą Lieut. Comdr. H. L. Ednuomene sulaikyta
prie, prane§imaį nepatvirtimi.
Įtempti santykiai
padaryta didelių nuostolių. wards, U. S. laivyno.
nekariauja.
Dono.
“Platesnių žinių šiuo me
Vokiečių radio taip pat
Paskutiniuoju metu mūsų
Nors Prezidentas ir pažy
tu
neturima, bet būb paskel
paskelbė,
jog
nakties
atakų
mėjo, kad nebūsią nutrauktautos lavonai ir šiam kraš
metu sukelta dideli gaisrai bta, kai bus gauta”.
tui svetimas gaivalas, “mū Lankėsi pas
NeQPOlY "eramU
Ragina
Amerikg
Kremliaus apylinkėje.
sų” komunistai pradėjo in
tebėjo, kad tie santykiai
tensyvią šmeižimo propa Arkiv. S. A. Stritch
Žadeikis. Norem
tartis
dėl
taikos
Stiprus
gynimasis
BERNAS, Šveicarija, spa
gandą. Sakom šmeižimo dėl
jau per kelis paskutiniuo
lių 31 d. — čia gauta žinių,
to, kad laisvą ir nuoširdų CHICAGO, ILL., spalių 31
sius metus esą įtempti.
Savo pranešimuose pasku vieši Chicagoje
kad
Neapolyje,
Italijoje,
ne
lietuvį vadinti nac'ų yra į d. — Vakar kun. Ignas
tiniuoju laiku vokiečiai dau
TOKIJO, spalių 31 d. —
Beto Prezidentas patvir
CHICAGO, ILL., spalių
šmeižimas, kaip lygiai būtų1 Albavičius, kun. Juozas Ma Japonijos Times ir Adviser tino laivyno sekretoriaus trukus po anglų bombanešių giausia mini Krymą, kur jie
šmeižimas pavadinti tą pa- ciulionis, M. I. C., prof. Ka šiandie rašo, kad Jungtinės Knox pareiškimą,- jog nebus atakų, miesto gyventojai bu pralaužę rusų linijas Pere- 31 d. — Šiomis dienomis
, . .
, , . . Chicagoje vieši Lietuvos mi
tį lietuvį ir komunistu.
į zys Pakštas ir Leonardai Valstybės parodydamos sa skelbiama ar Amerikos lai vo sukėlę didžiules demons ,kepo sąsmaukoj
ir skubiai, nisteria Wa3hingtonul puiL
Kiekvienas lietuvis, tapęs į šimutis lankėsi pas J. F vo pajėgumą tolerancija ir vai nuskandino vokiečių sub tracijas prieš karą
žygiuoją Sevestopolio lin- Povilas Žadeikis.
naciu ar komunistu, tuo pa- Chicagos arkivyskupą Sa koncesijomis galėtų praves mariną ar ne.
kun.
__
Tuo pačiu laiku Chicagon
čiu išsižada ir bet kokios muelį A. Stritch.
ti sėkmingą taikos propa
Prie Maskvos, kaip ir prie atvyko ir Amerikos Jungti
teisės vadinti lietuviu ir juo
Su J. E. Arkivyskupu pė gandą ir Japonija būtų pir Sveikiname Chicagos
Leningrado, pasak pačių vo nių Valstybių
ministeris
labiau amerikiečių.
sitarta lietuvių tremtinu moji pasekti.
kiečių, esanti sudaryta tvir Lietuvai Owen C. Norem
Mes žinome, kad “Drau-1 reikalais
Vyčių Konferenciją ta apsauga.
Norem sustojo laikinai pa
Laikraštis, kontroliuoja
gas” nėra pronaciškas, nė 1________________
p. Račkus.
mas užsienio ministerijos,
komunistiškas ir mes taip
Dalinai debesuota ir v?vėl
pakartoja
savo
seną
nu

Rytoj Nekalto Prasidėji VyėiM Chicagos apskrities y.^ nepaklausė
pat tikime tokiomis nėra ir, sįau. Rytų vėjai.
sistatymą, kad tik Amerika mo bažnyčioj, 9 vai. ryto iv. metine konferencija.
MASKVA. — Maskvos ra
“Naujienos” ir kiti tikrųjų
.
kartu
su
Japonija
tegalinMišiomis
prasidės Lietuvos
dio paskelbė, jog kovose su
lietuvių laikraščiai.
Konferencijų
programa gen. De Gaulle
čios
sudaryti
pasaulinę
tai

šiandie
tektų
labai
abejoti,
partizanais Jugoslavijoje žu
ši komunistų šmeižimo po
susidaro iš pirmosios sesi
ką.
nes
negalima
pramatyti
bet
vo virš 3,000 vokiečių ir ita
litika yra ne kas kitas kaip
atsišaukimo
jos,
11
vai.
ryto,
1
vai.
pie

Toliau
laikraštis
pastebi,
tik bailių taktika: viską: kokių galimybių, kad šią
Nepamiršk/ lietuvi tūs, 3 vai. po pietų antroji VICHY, spalių 31 d. — lų kareivių.
šmeižti, drabstyti dumblais o/engyvą pradėję anglai ga kad taikos pasiūlymų negali
ST. THOMAS. — Vakar
sesija ir 8 vai. poseiminiai Kaip jau anksčiau buvo pra
lėtų ją išlaikyti. Tam reikia teikti Hitleris, kurio kariuo
— gal kas nors ir prilips.
Lietuvi, jei pro tave pra
naktį
netoli šio miesto į Chi
daug didesnio pasiruošimo. menės esančios pačiam ko
nešta,
gen.
De
Gaulle
buvo
semi-formal šokiai Dariauseis
aukų
rinkėjai
—
nepa

paskelbęs prancūzams šian- cagą skrendąs
keleivinis
Reikia manyti, kad na vos įkarštyje, negalinti ir
Girėno salėje.
die penkias minutes pašvęs American Airlines orlaivis
ciai šiokio anglų žygio šian Anglija, nes jis susivaržiusi gailėk išmesti skatiką, nes
ANGLIJOS FRONTAS
Savo
jaunuosius priete ti streikui, kad tuo būtų pa ir kartu su juo žuvo dvideŠiuo metu plačiai rašoma, die kaip tik ir laukia, kol pasisakymais Atlanto dėklą juo gal bus sušelptas ir ta
ypač komunistinėj spaudoj, jie dar nepavargo rytuose, racijoj ir garantijomis iš vo artimas gimiaitis. Gal ta liūs ir nuoširdžiuosius Ame reikšta vokiečiams protes-i šimts keleivių.
vyriausybės. vo tėvas motina, ar brolis. rikos lietuvius, susirinku tas. Streikas turėjo prasidė
apie būtinumą anglams pra kol jų jėgos dar neišseku tremtosioms
dėti frontą vakaruose, ki sios. Šiandie anglams bene Taip pat negali siūlyti tai
sius savųjų reikalų svarsty iu 4 val P°
Ta{iau ne žmonės.
Lietuvių tremtinių šelpi tl, “Draugas" nuo4irdžian-! 0kupU-0t0j°j
taip tariant, pasiųsti ekspe bus svarbiausia palaikyti kos Jungtinės Valstybės,
Tuo tarpu Paryžiuje voPrancūzijoj
dicinę kariuomenę Europos savo jūrų imperiją kontak Rusija ar Chungkingas, nes mui rinkliava vyksta šian
prancūzai De Gaulle atsišau, kiečių vyresnybė paskelbė
žemynan.
te, kad vėliau jie galėtų su tai būtų palaikyta silpnumu. die. Būkime gailestingi, kad šiai sveikina. Tol, kol bus kimo atrodo nepaklausė,į paleidžianti du prancūzus
Tačiau tikėtis, kau ang duoti naciams lemiamą smū Belieka išvada, jog tai pada kartais nelaimėje ir mus ki gyvas mūsų jaunimas, tol nes, pavyzdžiui, Vichy tepa įkaitus, nes jų giminės pra
gyvens ir mūsoji tauta.
1 ryti galinti tik Japonija.
ti užjaustų!
lai skubėtų šį žyg* pradėti, gi
stebėta streikuojant šeši nešusios apie piktadarius.

Nenutrauksim santykių
su naciais - F. D. R.

>

most lnfluential Lithuanian
ln America.

NUSKANDINTA US- DESTROJERIS

PAMIRŠO

“Mes esame Amerikos pi
liečiai, todėl negalime dik
tuoti Lietuvos žmonėms, ko
kią santvarką jie privalo
įsteigti”... “Mes niekad Lie
tuvos žmonėms, to, beje, ir
nediktavome”, porina “Lai
svėje” Mizara.
Na, ir tikėt tu man žmo
gus, kad p. Mizaros atmintis
būtų tokia trumpa! Tai bu
vo juk taip dar nesenai, kai
Mizara su savo bendrais ruo
šė visokius kažkokiai demo
kratijai gelbėti frontus, kė
lė įvairiausius fondus. Ne
jaugi visa tai buvo daroma
tik žmonių akims dumti?
Pagaliau, ko p. Mizara taip
karščiavos ir ugnim spiaudė į visus tuos Amerikos lie
tuvius, kurie nenorėjo pripa
žinti rusų okupacijos Lietuvoje
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
KENO5HA KRONIKA
Susirinkimai

“Aguonėlės mazurka.“
Be grupė suvaidins dalį naujos
to orkestrą pritars visoms dramos “Sakalų šeimyna.“
solo ir choro dainoms. So
Tos programos
leidėjas
lo dainuos Ona Juozartienė. ’ yra Juozo Budriko krautuEudriko radio
artistų ve, 3409 ir 3241 S. Halsted

STREIKAS ATŠAUKTAS

d., lapkričio 1 d. ir 2 d. Pra
nešam, kad neįvyks, nes pa
rapijos salėj darbai nėra
baigti. Kadangi oras buvo
nepalankus, tai dažai greit
nedžiūvo. Todėl bazaras nu
keliamas: įvyks lapkričio 7.
8 ir 9 dienomis. Prašomsdimas atsiminti, atsilanky
ti ir savo draugus atsivesti.

st.

Ryt dieną po pirmųjų šv.
Mišių sodalietės laikys susi
rinkimą. Po sumos įvyks L.
R. K. S. A. susirinkimas. Po
pamaldų po piet įvyks Gy
vojo Ražančiaus dr-jos su
sirinkimas. Penktadienio va
kare po pamaldų Apaštalys
Kitą sekmadienį per pir
tės Maldos dr-ja turės su mas šv. Mišias Šv. Vardo
sirinkimą.
dr-jos nariai priims šv. Ko
muniją bendrai, šeštadieny
Šis bei tas
Lapkričio 2 d. pripuola je visi eis išpažinties. Pra
Uždūšinė Diena. Ryto iškil šome savo nariams tai pra
mingos šv. Mišios už visus nešti.
mirusius ir vakare mišparai
su pritaikintu pamokslu.
Netrukus bus ruošiama

Bukite malonūs
SAVO AKIMS!

Pranešėjas.

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

lik mena pors akiu viw.ii> <>
vknlmu,
Raujrnkl*
laa
Ipiedem’
t#«kzar»i1n>ioM 1s» nindamIRktauklp
-n.ttvH
kuria
n-.nk«l«.

aa MFTAI PATYRIMO
prlrtnk lin<- hUIiiIu Uiirlr iiaAall.i*
aklu (tempime

Dr. John J. Smetana

Pritaikina akinius
atsako mingai už
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

Dr. J. J. Smetana, Jr

3409 S. Halsted St.
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Myron C. Taylor (kairėje) ir John L. Lewis, United Mine Workers unijos preziden
parapijos metinė apyskaita. tas, spaudos konferencijoje Washingtone. Lewis šį kartą paklausė prezidento Roose
Parapijos mokyklos vidus Iki šios dienos yra keletas, velto raginimo ir atšaukė 53,000 angliakas ių streiką plieno kompanijų kasyklose. Strei
ir salė jau yra baigiama pa-! kurie dar parapijos mokes kas tik laikinai atšauktas. Bus laukiama tarpininkavimo boardo sprendimo.
gražinti. Kurie savo aukos ■ čio nemokėjo. Jei norite, kad
neįteikė, padarykite tai kuo! po jūsų pavarde būtų suma,
Helen Jonaitis — rašt., Ma- stotį bus transliuojama Bu
greičiausiai.
ry Stromeyer — iždininkė. • driko radio pragrama.
kiek aukota ir mokėta, pa
skubėkite įteikti raštininkui
Bazaras
* Geg. 25 d. draugija surenProgramoje bus patiekta
ar
klebonui.
gė
pirmą
vakarienę
ir
šodaug
naujų dainelių ir lie.
Turėjo įvykti spalių 31 į
Waterbury, Conn. — Kris kius reikalu įrengti bažny- tuvjškų me|iodijy. štai, ke.
taus Karaliaus šventėje po čioje naujus suolus. Pelno j ,etą tų dajnų {ja paminime.
pamaldų Amerikos Lietuvių padaryta $100.
“Kad aš našlaitėlė,” “Žir
Katalikų Studentų ir Profe
I tuvių tarpe nenuilstantis sionalų kuopa savo kamba Spalių 12 d. dr-ja suren gelio šokis,” “Daili teta,”
veikėjas, draugijos apdova riuose, Šv. Juozapo parapi gė bazarą parapijos naudai. “Lietuva, tėvyne mūsų,’
notas aukso retežėliu ir me joj, buvo suruošus pusry pelno padarė $185.25. Dėko “Kur banguoja Nemunė
daliu su šv. Juozapo pa- čius, į kuriuos atsilankė kie jama atsilankusiems. Dabar lis,” “Mano gimtinė.” Or
kestra atliks tokius kuri
Šv. Juozapo draugijos 40 veikslu.
bonas kun. Juozapas J. Va draugija turi 17 narių.
m. gyvavimo jubiliejus iš
lantiejus, kun. B. GaUronsSusirinkimai laikomi kiek nius: “Liepelės polka,” “Ru
, Gražiai pasirodė
kilmingai paminėtas spalių
dens polka,” “Varpelio vaiVisi nariai tą dieną, da kas, kun. A. čebatorius ir vieno mėnesio ketvirtą pircas,
19 d. pamaldomis bažnyčioj
‘Kaimo ’ .polka,”
lyvaudami “in corpore” šv. kun. A. Zanavičius, taipgi madienį. Prašoma čia auguir programa Lietuvių Audi
Mišiose, kurios buvo laiko- atsilankė Pranas Katilius iš sių jaunų lietuvių moterų
torijoj. Nors dėl nelaimės
j mos jų intencija, gražiai pa Scranton, Pa., kuris čia dar- priklausyti prie naujos veikneteko man dalyvauti šioj
sirodė. Buvo matyti žilgal- buojas Lietuvių Rymo Ka- lios draugijos.
iškilmingoj draugijos šven
Helen Talunas
! vėlių senelių, kurie daug talikų Susivienymo Ameri
tėj, vienok surinkau žinių,
koje
reikalais.
LIETUVIS
yra matę šios draugijos var
AKRJ GYDYTOJAS
kurias stengsiuos patiekti
SPECIALISTAS
Kiti svečiai buvo: dr. M.
gų ir gerovės, kurie daug
skaitytojams.
yra prisidėję prie jos palai J. Colney, S. Dumšienė, Ona
Pirmoji valdyba
kymo. Tą dieną su šypsena, Stulginskienė, M. J. Colney, BUDRIKO RADIO
Louise Luinienė, K. Gluo- VALANDA
Draugystė suorganizuota prie draugijos ženklo, pri
dėniai, A. Miklinavičiai, Agegužės 26 d., 1901 m. Pir sisegę gėlę jautėsi tiek me
nelė Vasiliauskienė, Juzė Lapkričio 2 d., sekmadie
mąją dr-jos valdybą suda tų jaunesni, ir gėrėjosi sa
Montvilienė, Jakštaitė, vie nį, nuo 5:30 iki 6:30 v.'v. Suvirs 20 metų praktikavimo aklų
rė: pirmininkas S. Eidintas, vo nuveiktais darbais, ku
taisyme ir gydyme
tinės kuopos pirmininkė ir per galingą WCFL radio GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
rie
nenuėjo
veltui.
Jie
gavice pirm. J. Zelenekas, rašpataisys kreivas akis, trumparegyste
u toliregystę;
tininkas Justinas Jnnčius,' 15l° pasidžiaugti ir draugi- centro antroji vice pirmi
palengvins aklų įtempimų, prašalinti
galvos skaudėjimą, svaigimą lr aklų
finansų rašt. K. Andrukai- T08 finansiniu stoviu ir gra- ninkė Olesė Staseliūnaitė
karšt}.
centro socialinė sekretorė CONRAD
MODERNIARIAFSI, TOBULIAUSI
tis, ižd. A. Buitkus, iždo žiu, dideliu nuosavu namu.
Fotografas
EGZAMINAVIMO UCDAI
Ona, Jadvyga ir Edmundas
Taigi
belieka
tik
palinkė

globėjai Juozapas Docis ir
Rpeclfiie atyda atkreipiama 1 valkų
Studija irengta pir
ti dr-jai ilgiausių metų ir Stulginskai, Julius Vilčiaus- mos rūšies su mo
akis.
B. Mančinskas.
tklniai pritaikomi tiktai kada reikia
derniškomis
užlai
kas, Beatriče Dumšaitė, EI domis ir Hollytvood
toliau tęsti kilnų darbą.
VALANDOS:
Iš pirmutinių draugijos j
Darbas
10-108 iki 8-tos valandos kasdien.
mira Yokšaitė, Gladys Ne- j šviesomis.
Susituokė
Garantuotas.
Sekmadieniais pagal sutartį.
narių tik du tebėra gyvi,
Spalių 25 d. Šv. Baltra krošiūtė, Milda Brazauskai
būtent Kazimieras Petkus ir
miejaus bažnyčioj Pijus Ra tė, Olin Bortier ir Mary D j 420 W. 63rd Street
Jonas Jakutis, Sr., kurie |
Tel.: Biznio
ENGIetvood 5883
yunas susituokė su Frances Pietro.
TeL YARDS 1378
buvo viešai pagerbti jubi
Rez.:
ENGIetvood
5849
Dapkiūte. Šliūbą suteikė kie
Pirm. ir programos vedė
liejaus apvaikščiojime.
bonas kun. J. Čužauskas. i ja buvo Jadvyga Stulgi nu
Nesirgę nariai
Vestuvių pokylis įvyko Lie- kaitė.
AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI
Per dvidešimts penkis tuvi>l Auditorijoj. Jaunave
Komisija, kuri pagamino o*, 6fl58 8o> Tjdmaa Are.
vei OANal 0122
metus nesirgę nariai tapo džiai Vra Sim« ir au&« ši°i gardžiai “waffle” pusryčius, Ree. TaL GROvehiU 0017
Office taL HEMIock 4848
apdovanoti: Jonas Bakšys, parapijoj, ir pavyzdingi lie susidarė iš Onos ir Jadvy
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Jurgis Kliora, Juozas Bak tuviai. Linkime ilgiausių gos Stulginskaičių, M. J.
2201 VVest Cermak Rd.
metų.
Vslsndne1—3 popiet ir 7—8 v. »
Colney,
Juzės
Montvilienės,
šys, Stanislovas Urbonas,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
REZIDENCIJA:
Valerijos Jakštaitės ir O.
Pranas Žiaugra, Pranas Bak Ačiū, ačiū
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak.
6631 S. California Avė.
Fortier.
J.
S.
Ketvirtad.
ir
Nerišliomis
anai
tania.
šys, Stan. Petrauskas (CiTelefonM REPubllc 7808
Patikus nelaimei, nesitikę
2423 W. Marquette Road
cero), Petras Urbaitis, ir jau, jog turiu tiek daug
Ofiao tel.: VIRginia 0036
Rezidencijoa tel.: BEVerly 8244
Juozapas Žilaitis.
I draugų, prietelių, “Draugo”
Nuo pat įsteigimo drau skaitytojų, kurie teikės pa
Philadelphia, Pa. — Pra PHYSICIAN AND SURGEON
gystė yra palaidojus 54 mi reikšti užuojautą asmeniai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 Archer Avenue
rusius narius. Pašalpos sir-^ir per spaudą. Tiesa dar džioje gegužės mėnesio šių 4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Ofiso
vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M.,
gusiems per tą laiką na- į teks keletą savaičių pasirg- 1941 metų šv. Andriejaus Nno 2 iki 4 ir nno 0 iki 8 vai. vak. Šeštadieniais
nuo 1 iki 4 v. popiet,
Nedėliomia pagal eutarti.
riams išmokėta $20,449.00,1 ti, vienok jūsų nuoširdus parapijoj susiorganizavo pa
Trečiadieniais pagal sutartį.
Office tel. YARda 4787
gi pomirtinių — $7,195.00. Į aplankymas mane stiprina. rapijai remti čia augusių Namų tel. PROspect 1930
TeL OANal 0267
Ren. tel.: PROspect 605
j
Taigi, lietuviškas ačiū vi- jaunų moterų lietuvaičių Tel. YARda 5921.
Buvęs pirmininkas
j siems: Zekų šeirrf&i, draugi- draugija vardu Šv. Teresės Rea.: KENwood 6107
Alekas Jankauskas, kuris jų vadams, ypatingai dr. Ze- Mažosios Gėlelės. Valdybon
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
per 13 metų ištikimai drau- kui, kurio priežiūroj tikiuo pateko šios darbščios narės:
1821 So. Halsted Street
Union Tolflnoa
A ' •TDTTOJAB IX CHIRURGAS
gijai tarnavo, ir iki šiol si greit pasveikti,
Helen Talunas — pirm., A-)ofian
nno 1_a. ntM> 8:30—8:3fl Resrldendja: 0600 So. Arteelan Ar
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popi*
yra stambus rėmėjas ir lieEmikua melia Nolan — vice pirm., į 756 West 35th Street
I iki 9 vnL vakare.

Kaip šventėm Kristaus
Karaliaus šventę

KAS GIRDĖT VVAUKEGAN'E

Prisiminus 40 metų
jubiliejų

DR. VAITUSH, OPT.

Radio

4/12 So. Ashland Avė.

DR. S. BIEŽIS

DR. J. J. SIMONAITIS

Nauja draugija

DR. STRIKOL’IS

DR. A. J. BERTASH

-n

LCieyuov

DR. T. DUNDULIS

OR. P. Z. ZALATORIS

ADVOKATAI

DR. SELMA SODEIKA,

VVHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

O. D.

CENTRINIS OFISAS:

AKIS IŠTIRINEJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

3133 SO. HALSTED ST.
(lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mos iki
vai. vak.

Tel. CALumet 6877
134 NO. LA SALLE ST.,
Room 2014
Tel. State 7572
REZIDENCIJA: —
3149 SO. HALSTED ST.
Tel.: Vietory 267#

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

8-toa

Tel. PROspect 3526

137 No. Marion Street
Oak Park, Illinois

V. W. RUTKAUSKAS

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

ADVOKATAS
6158 So. Talman Avė.

Chicago, Hl.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
A A TJTT flT A fl

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Treėiadieuiais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.
Telefonas- CICero 4276

YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12
šeštadieniais: 11—12 ir 7—9
Sekmadieniais 11 iki 12

lTel.
.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi akinius pritaikau.

3343 So. Halsted Street
Tel. CANal 5969

DR. F. C. W1NSKUNAS Dr. Walter J. Phillips
PHYSICIAN AND SURGEON

2158 VVest Cermak Road
OflM teL OANal 284*
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—4
Trsfitodlentals murai sutarti,
Rea. Tel.: —gSflfc «1M

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS

Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais
ANTRAS OFISAS

Tai. YARda 2846

DR. G. VEZELIS

2017 S. VVestern Avė.
TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

VIRglnia 1186

vai.: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal Autartį.
Telefofnas; HEMIock 584a

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYT0JA8 IR GHIRURGA8

6757 So. VVestern

Ofbo TeL:

Avė.

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 8! Vak. 7 Iki a
Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas CANal 4796

OR. PETER J. BARTKUS

1853 VVeat S5th Street
IJUONIUS PRITMAi
Kasdien aun 2:00 iki

8:00

’aL

Trečiad. lr Sekmad. tik susitariu*.

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.

(2-troe luboe)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS « TaL MIDway 2880
Ohicago, OL
1913 So. Halsted St.
OFISO VALANDOS:
Ofisaa virš Boehm’s Drug store Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki •
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 esi. vak.
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
ir pagal sutartį.
Rea. telefonas SEEley 0434.
Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.

Kamp. 15tos gat ir 49th CL

Tel. YARda 0994
Rez. Tel. KENvrood 4300
VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. diena

OFI80 VALANDOS:
Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir pairai entartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TELEFONAI:
Office: HEMIock 5524
EMERGENCY: cail MIDway OOO1
Rea.: HEMIock 1643

2500 VVest 63rd Street

DR. ALBERT J. VALIBUS

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir ano 7—9 vakare
Taipgi pagal retartį. ____

PHYSICIAN AND SIJRGEON
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

Ofbo telefonai PROapeet 1717

2408 VVest 63rd Street

> /

Diuma

šeštadien.*, lapkr. 1 d., 1941

— Berno laikraštis “Deri
Bund” įdėjo tokį straipsnį
apie lietuvių deportavimą iš
Lietuvos:
“Trumpai prieš vokiečių
rusų karą lietuvių tauta, iš
buvusi bolševikų okupacijo
je vienerius metus, išgyve
no tikrai šiurpias dienas ir
naktis.
Tūkstančiai GPU
agentų, kurie specialiai tuo
tikslu buvo atsiųsti iš so
vietų valstybės gilumos, su
ėmė visame krašte civilinius l
I
gyventojus ir tarp birželio
13 ir 17 d. masiniai trans
portavo Rusijon. Ne tiktai
vyrai buvo gabenami į gy
vulinius
vagonus; ištisos
šeimos - moterys, vaikai, se
niai ir ligonys — buvo kiša
mi į vagonus ir gabenami1

rovietų Rusijon.
Kiek to- j
kiu būdu žmonių išgabenta, !
šiuo metu dar tiksliai nega- i

M. Chernauskas, savininkas
naujos įstaigos, “o naudin
giausias įrengimas yra vir
tuvėje, kur gera šviesa vi
suomet reikalinga.
Gražus Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos
virtuvėje 24 colių ilgumo
Knygvedystės
“fluorescent” šviesos įtaisy
Stenografijos
mas kainuoja tiktai $8.75.”

Fluorescent šviesa naujas elektros
BUY išradimas!

Šveicarai apie Lietuvą
— Bazelio laikraštis “Bas
ler
Nachrichten”
rašo:
Baltijos valstybių
pasiun
tiniai Londone, kur jie vis
dar turi diplomatinį rangą
ir figūruoja
diplomatinia
me sąraše,
įteikė Foreign
Office notą, kurioje jie iš
naujo protestuoja prieš jų
šalių okupaciją ir pareiškia
viltį, kad po karo jos vėl
atgaus visišką politinę ne
priklausomybę.
šis pareiš
kimas įteiktas
ryšium su
Atlanto pareiškimais tarp
Churchillio
ir Roosevelo,
pagal kuriuos nebus pripa
žinti jokie teritorialiniai pa
keitimai, kurie nebus lais
vai priimti paliestųjų tautų.

rv

ro rėžimo laikais ilgU3 me
tus gyveno Šveicarijoje kai
po politinis emigrantas ir
Berne studijavo.
UNITED
Bolševikai jau buvo ėmę
STATES
si žygių tarp birželio 26 ir
SAVINGS
29 d. išgabenti antrą “liau
m, /bonds
[AND STAMPS
dies priešų” partiją Točiau
birželio 22 d. prasidėjo ka
ras, o birželio 23 d. sukilo
visa lietuvių tauta, norėda
ma nusikratyti teroro rėž mo. 4,083 užmuštųjų, 8,000 America On Guard!
sužeistųjų — tai šios tautos
Above ls a reproduetion of the
Treasnry Department’! Defense
sukilimo
balansas lietuvių Savings Poeter, showing an exact
duplication of the original “Minute
pusėje. Karo veiksmai tx^p Man
” statue by famed seulptor
Daniel Cheeter French. Defense
vokiečių ir rusų kariuome Bonds
and Stamps, ot sale at your
nių Lietuvoje
netruko nei bank or post office, are a vital part
•f America’* defense preparations.
vienos savaitės, tačiau šio
trumpo laiko užteko sunai
SKAITYKITE “DRAUGĄ’
kinti ištisiems miestams.

Dabar galima įsigyti
lietuvių įstaigoje

išradimas, kuris, ilgo tyri ir tavernose, kur papuoši
mo elektros ekspertų, ge mas ir gera šviesa traukia
rai išbandytas. Dabar jo daug dėmesio.
Specialės
įrengimas,
pardavinėjimas
kainos
siūlomos
tokioms
plačiai visuomenei.
įstaigoms.
Pasak ekspertų,
‘ ‘Fluo
Dėl imformacijų skaityki
rescent” šviesa duoda dides
te
šiandien “Drauge,” Chern
nę ir geresnę sviesą ir var
tojimas jos kainuoja tiktai Fluorescent Light Co. skelpusę tiek, kiek dabar kai- ,bimą.
nuoja vartojant paprastą
elektros šviesą.

Žymūs daktarai liudijo,
kad “fluorescent” šviesa
yra daug sveikesnė akims,
nes ji nespindi taip, kaip
paprasta elektros šviesa ir
tokiu būdu yra raminanti
akims.
Nepasilikdami užpakaly
je kitataučių, įsikūrusi nau
ja lietuvių įstaiga, CHERN
FLUORESCENT
LIGHT
CO., adresu 1900 So. Union
Avė., yra pilnai prisirengus
aprūpinti plačią lietuvių vi
suomenę “fluorescent” švie
sos įrengimu.
“Fluorescent” šviesos įren
girną galime tiesiog įtaisy
ti į dabartinius
elektros
fikčerius,” praneša Jurgis

Prezidentas
Rooseveltas
per vadinamąjį
“Office of
Civilian Defense” praeitą sa
vaitę visai šaliai paskelbė
minėti Civilinę Apsaugos
Savaitę (Civilian Defense
Week).
šios savaitės tema
bus: “Vienatinis atsakymas
pilnąjam karui yra pilnasis
apsaugai pasiruošimas.”
Chicagoj yra
sudarytas j
“Chicago Committee on Na
tional Defense.“
Jo pirmi
ninkas yra Chicago miesto
mayoras Kelly.
Mayoras
Kelly
dabar
praneša,
kad Civilinė Ap
saugos savaitė
įvyks lapkrišio 11—16 d.
imtinai.
Dalyvaus kiekviena miesto
bendruomenė ir visos, kaip
vyrų, taip moterų organiza
cijos.
Bus paskirti atitin
kami kalbėtojai.
Kiekvie
na diena bus skiriama nuro
dytiems tikslams. Būtent:
Antradienis, lapkričio 11
d. bus Paliaubų Diena.
Trečiadienis, lapkričio 12
d. — Diena Kovai Prieš Vi
sokį Eikvojimą.
Ketvirtadienis, lapkr. 13
d. — Diena Jungtis Ap
saugom

Įima
pasakyti.
Lietuvos i
Raudonasis Kryžius sudarė
sąrašą iš 30,000 žmonių Iš
rastųjų lydraščių matyti,
kad vien tiktai per Naujotios Vilnios geležinkelio sto
tį išvežta
871
gyvulinis
vagonas, prigrūstas žmonių.
Į kiekvieną vagoną buvo
sukemšama po 40—70 žmo
nių.
Iš lydraščio taip pat
matyti, kad vagonai turėjo
būti išsiųsti į Altajaus kra
štą (Rytų Sibire), Kazach
Penktadienis, lapkr.
14
staną, Medvežją Gora (Ry
d.
—
Sveikumo
ir
Gerovės
tų Karelijoje) ir tt.
Mes esame gavę Lietuvos Diena.
Šeštadienis, lapkr. 15 d.
Raudonojo Kryžiaus pirmi
ninko dr. A. Garmaus ra •— Civilinės Globos Diena.
Sekmadienis, lapkr. 16 d.
portą.
Tenka
pažymėti,
Laisvės Diena.
kad d: A. Garmus dar ca-

Paliaubų Dieną
įvyks
milžiniškas paradas, ku
riam dalyvaus kariuomenė,
jūrininkai ir civiliniai. Kaip
11:00 prieš piet visi atsi
suks veidu rytų pusėn ir
momento tylėjimu susikau
pę pagerbs žuvusiuosius pa
sauliniam kare.
Tą laiką
mieste visoks judėjimas ir
darbas momentui bus sulai
kytas.

LIQUOR
ĮSTAIGA
Uveilnjame
po Vl3*
Chicago

o

W. KANTER. Sav.

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

•
ŠV. PETRO KLAVERIO
SODALICIJA
AFRIKOS MISIJOMS
•
DEPARTMENT C.

AMERIKOS LIETUVIŲ

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

MOKYKLA
816 VV. 33rd Place,

Chicago, III.

Muzika tai meilė, ieškanti žodžių.

Gausite ĮQQ% daugiau šviesos vartojant

“FLUORESCENT” šviesą

ir

Jūsų Elektros Bilos Sumažės Per Pusę!

"FLUORESCENT" ŠVIESOS
NEABEJOTINAI APSIMOKA U2 SAVE
Virtuvine
šviesa -

i.......

i

- $8.75,
pilnai įrengta

Leiskite Mums Įrengti Gražius Moderniškus “FLUORESCENT” šviesos Įtaisy
mus Jūsų Namuose ar Jūsų Biznio Vietoje.
Kainos

Krautuvėms

ir

Tavernams)

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

MA

Atidaryta Nauja Budriko Krautuvė!

REMKITE
SENĄ
.LIETUVIU

_

(Niekad nereikia atnaujinti)

CHERN FLUORESCENT LIGHT CO.

WHOLESALE

Civilinė Apsaugos Savai
tė kiekvienam bus svarbi ir
reikšminga.
Ne tik atski
ros bendruomenės, bet visa
šalis per tą savaitę pasiryž
prezervuoti tuos visus idet
lūs, ant kurių ši didinga j
respublika įkurta.

ŠV. MIŠIŲ VIENYBES
•
ĮSTOJIMAS 25c

GERESNE ŠVIESA!
DAUGIAU ŠVIESOS!
MAŽESNES ELEKTROS BILOS!

Specialės

Kiekvienai savaitės die
nai bus paruošta atitinka
ma programa ir kiekvienai
bendruomenės grupei bus
nurodyta kokią programos
dalį vykdyti.

gyviems ir įnirusiems nariams

Mašinėle Rašymo
Aritmetikos
Pilietybės

“Fluorescent” šviesa ypa
“Fluorescent” šviesa yra
naujauasias elektros srityje tingai naudinga krautuvėse

CIVILINE APSAUGOS SAVAITĖ
CHICAGOJ LAPKRIČI011-16 D.

Kasmet 300 Šv. Mišių

PAMOKOS

DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 8. Halsted St
Tai. BOULEVARD 0014

M. DZIMIDAS
Berghoff Alaus Išvežiotojas
Pristato geriausios rūšies
Berghoff Alų į Alines, kitas į-

staigas, piknikas ir t. t.

Reikale

kreipkitės

pas

M.

Dzimidą, — gausite greitą ir ’

Vienintelė Lietuvių
Wholesale Liquor
Įstaiga Chicagoje

sąžiningą

patarnavimą.

SUDIO COUCH padarytos iš minkštos ir geros medžia
4138 Archer Avė.

Tel. LAFayette 0401

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

gos kainuoja po................ ..................................... $39.50
OIL BURNERS - dėl keturių kambarių, po . . . $28.50
1942 m. RADIO F. M. gražiuose kabinetuos, po $89.50
PORTABLE RADIO, su elektra ir baterijinės, po $16.95

itargutu

ŽEMOS IR PRIEINAMOS KAINOS ANT VISŲ GRAŽIŲ PARLOR SETŲ,
BEDROOM SETŲ IR DINETTE SETŲ

J

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl
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lietuvių katalikų dlenraifilo ‘‘Draugo" rSmSJama lr skaitytojam*
siunčiu sveikinimus lr geriausius llnkSJlmual
Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja akaitytojama. Informuodamas
apie 'vairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie.
aaa, gina Ir saugo las nuo amilnojo išganymo priešų.

Daugortopal lapadaurtla joaų aatallklAko dlearaičlo akaltytojų akaiAlsai
AMLETO GIOVANNI CICOGMAN1.
Laodloea Arkivyskupas,
Apaštallškaa DHeaataa

Mūsų veikimo centro sekcijos ir jų tikslas
Niekuomet dar nėra buvę didesnio reikalo Amerikos
lietuviams katalikams stipriai susiorganizuoti ir tiksliai
darbais pasidalinti, kaip šiandien, šių dienų gyvenimas
mums stato didelius reikalavimus, į kuriuos mes jokiu
būdu negalime neatsiliepti. Stato mums reikalavimus
pavergtoji Lietuva ir po visą pasaulį išblaškyti jos
žmonės, stato juos ir vietos lietuvių reikalai, nuo ku
rių tinkamo aprūpinimo labai daug pareina visas šian
dieninis lietuviu tautos judėjimas ir jos tikslų siekimas.
Nuo praėjusio A. L. R. K. Federacijos kongreso mū
sų, Amerikos lietuvių katalikų veikimas arba, tiksliau
pasakyti, to veikimo centras, ryškiai skiriasi į šias la
bai svarbias sekcijas:
Kunigų Vienybė, sutraukdama vieningon glaudumon
visus lietuvius kunigus, giliai sielojasi ne tik grynais
lietuvių tikybiniais reikalais, bet taip pat visu nuošir
dumu rūpinas aiškiais tautiniais klausimais. Kunigų
Vienybė stovi aukščiau visų organizacijų, bet drauge
per savo narius yra įsijungusi į visuomeninį gyvenimą.
Šiandie katalikas negali būt užsidaręs tik grynai tiky
binėse draugijose. Katalikų akcija yra pastačiusi jam
plačius uždavinius išeiti į viešumą ir laimėti aplinku
mą Kristui.
I. L. K. Federacija jungia visas lietuvių katalikų
draugijas — centralines ir vietines. Ji, būdama arti
mame santykiavime su Kunigų Vienybe, vadovauja vie
šajai lietuvių katalikų visuomeninei veiklai. Ji buria
visus lietuvius katalikus ir jų draugijinius vienetus į
vieną tamprų centrą, iš kurio trykšta reikalingos veik
los nesustabdomas šaltinis. Ji rūpinasi, kad visos or
ganizacijos, ypač L. K. Susivienijimas, gražiausiai kles
tėtų.
Reikia neužmiršti ir to, kad Amerikos Lietuvių R.
K. Federacija yra legalizuota Amerikos Katalikų Baž
nyčios hierarchijos įsteigto veikimo centro (N. C. W.
C.) šaka ir, be to, keliolikos arkivyskupų ir vyskupų
užgirta. Nuo 1932 metų ji yra afilijuota su Nacionaline
Katalikų Gerovės Konferencija — National Catholic
Welfare Conference.
II. L. K. Federacijos įsteigtas Lietuvai Gelbėti Fondas
išimtinai rūpinasi ir rūpinsis Lietuvos tremtinių ir pa
bėgėlių šelpimu. Tuo reikalu dabar vedamas platus va
jus, kuriam užtikrinti kruopščion talkon stojo kun.
Kazys Barauskas ir dr. Petras Vileišis. Užsimota gau
ti iki birželio mėnesio bent 10,000 narių. Šiomis dieno
mis sušelpta keletas lietuvių tremtinių šeimų Sibire.
Ruošiamasi plačiam sušelpimo darbui, kai tik atsida
rys platesni keliai. Lietuvai Gelbėti Fondui surinktos
lėšos laikomos visai atskiroje sąskaitoje ir nejungia
mos su paprastomis Federacijos įplaukomis.
Lietuvai Gelbėti Fondas yra registruotas Jungtinių
Valstybių užsienių reikalų departamente — Depart
ment of State. Registruotas per N. C. W. C.
III. — L. K. Federacijos įkurtas Lietuvių Kultūrinis
Institutas, prof. dr. Kazio Pakšto vadovaujamas, turi
atsakingą patikėtą pareigą — skleisti mokslinę ir kul
tūrinę žiniją apie lietuvių tautą ir Lietuvą. Šiai įstai
gai taip pat patikėta ir kultūrinės kovos už Lietuvos
nepriklausomybės atsteigimą vadovybė. L. K. Institu
to pareiga ieškoti Lietuvai gausiausio draugų skaičiaus
reikšmingiausių asmenybių tarpe.
Lietuvių Kultūrinio Instituto išlaikymui yra ieškoma
lėšiį atskirais keliais. Jo darbo pradžiai Federacija ga-

skyrė lėšų iš savo fondo. Tolimesniam instituto palai
kymui rūpinsis prie jo paskirta speciali finansų komi
sija. Be to, yra vedami pasitarimai, kad Lietuvių Kul
tūrinis Institutas pereitu Amerikos Lietuvių Tarybos
žinion ir būtų finansuojamas ne vienos, bet visų lie
tuvių grupių.
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Apie šių Amerikos lietuvių katalikų veikimo centro
sekcijų paskirstymą buvo plačiai kalbėta Federacijos
Tarybos suvažiavime spalių mėn. 26 d. Morrison vieš
buty Chicagoj. Tų sekcijų veikimas užgirta. Užgiria jas
ir plačioji mūsų visuomenė ir joms teikia savo pazamą,
nes jų tikslas ir veikimas yra reikalingas ir nepapiastai svarbus.

Aukokimės ir aukokime
Didžiojo karo metu ir Lietuvos laukuose mušės ir
kovės rusų caro ir vokiečių kaizerio kariai Ir nepa
prastai Lietuva buvo nualinta karo. Amerikos lietuviš
kos visuomenės vadai ir pati visuomenė giliai susirū
pino ateiti lietuviams į pagalbą. Todėl iš Jungt. Ame
rikos Valstybių prezidento Wilsono prieš dvidešimt
penkerius metus buvo gauta Lietuvių Diena, kurią bu
vo renkamos aukos visoj Amerikoj Lietuvai sušelpti.
Toji diena vadinos lapkričio 1 diena. 1916 metais lap
kričio 1 dieną viena Chicaga sukvietė kelis tūkstančius
mergaičių ir moterų su dėžutėmis rinki'. aukų Lietuvos
šelpimo reikalams. Tada visoj Amerikoj Lietuvių Diena
šauniai pavyko ir gausiai buvo surinkta aukų

Šiais metais birželio mėnesį sus’pešė Stalinas su Hit
leriu ir Lietuva vėl skaudžiai paliesta karo audrų, o,
be to, prisiminkime, kad tūkstančiai mūsų biolių iš
vežta į Rusijos gilumą, kur jie kenčia skurdą ir badą.
Ir vėl Lietuvoj skurdas ir vargas, o kokia baisi ir skau
di nelaimė ištiko mūsų brolius lietuvius, kurie' prievar
tos keliu bolševikų išvežti iš Lietuvos, kurioj jie gimė,
augo ir pasišventė geresniam ir žmoniškesni am gyve
nimui. Amerikos lietuviškoji visuomenė jų skaudžią
dalią labai jautriai pergyvena ir atjaučia Ne tik lietu
viškoji visuomenė atjaučia žiaurių. Lietuvos ir lietuvių
dalią, bet taip pat ir Amerikos plati visuomenė Lietu
vai rodo gilias simpatijas ir užjaučia baisią būklę. To
dėl Chicagos majoras Kelly ir Ciceic miesto valdyba
leido šiais metais lapkričio 1 dieną Chicagos ir Cicero
gatvėse padaryti viešą rinkliavą Lietuvos ir jos trem
tinių reikalams. Tat visi į darbą, į didelį artimo meilą darbą, į savo tautos gelbėjimo darbą drąsiai sto
kime ir nesigailėkime šiandien sušelpti vargstančius
lietuvių tremtinius Sibiro dykumose.
Grakščios mergaitės ir šaunios moterys, tą dieną
nieko nesigailėkite ir eikite į gatves su dėžutėmis rink
ti aukų Lietuvos ir jos tremtinių sunkią dalią sušvel
ninti.
Garbingi lietuviai, nesigailėkite šiandien įmesti vieną
kitą dolerį į aukų dėžutę, kad mes savo brolius lietu
vius iš skurdo ir bado išvaduotumėm.

Po svietą pasidairius
Tūla Margaret BourkeWhite, fotografuodama Masvoj Staliną ir aprašydama
jį “Life,” sako, kad Stali
nas yra “magnetiška asme
nybė.”
Margaret ne moteris bū
David I. Cooper, Ameri tų, jei kitaip apie vyrą racan Airlines skridikas. Jo šytų. Ale ne tame čia rovairuojamas keleivinis lėk kunda. Stalinas paėmė Ma
tuvas, skridęs iš New Yor skvos gynimo vadovybę. Bū
ko į Chicago, nukrito ir su damas “magiška asmeny
degė arti St. Thomas, Ont. bė” jis gali dar greičiau naŽuvo jis ir 19 kitų asmenų. zius pritraukti, kad jie
Maskvą paimtų.
r

Svarios mintys
.. Apie save nesakyk |iei
gero, nei blogo. Jei imsi gir
tis, žmonės tau netikės; jei
save peiksi, jie manys tave
esant blogesniu, negu sakai
si. Tai geriausiai nieko apie
save nesakyti.
Tolstojus

Žmogaus prigimimas —
teisumas. Jeigu tas jam
tasis teisumas nustojamas,
žmogus negali būti laimin
gas.
O moterystė,
kokia tu didelė
tuomet, kuomet
deda prižadą, o
risi.

“Draugas” yra šviesos ir
tiesos nešėjas. Dėl to ir švie
sa ir tiesa mūs žingsnius
telydi.

Spicpirvirvio Dumkos
Vokietijos juodas aras
gerokai rusų mešką jau apgnaibė ir apipešiojo, bet ar
įstengs praryti ir suvirš
kinti?
Džiaugsmas ima Vilnies
namą:
Cvirka siuntęs telegramą:
Bet — netikėliai Tamošiai
Sako, čia melų kermošius.
Tai pasaulis! Kiekvienas
krikščioniškos Amerikos ir
Anglijos tankas Sovietijai
kovos už bedievišką valsty
bę!

t

Lietuvos bolševikai per
Maskvutės radijušą nors
Gedimino ir Keistučio dva
sių šaukiasi Stalinui padė
ti, o mūsų bolševikai nei
ambulansinio draiverio sa
vo “saulei” nėra pasiuntę.
Ar tik nebus slapti hitleri
ninkai?

Amerikos policija arešta
vo vyriausią Hitlerio pro
pagandininką
Amerikoje,
Vierecką. Įdomu — jis ir
jo tėvas buvo geri socialis
tai.

"Kai trys stos - visados darbą padarys"...

Jau tikrai akmeninės širdies žmogus turčių būti, jei
jis šaltai praeitų pro aukų rinkikes ir nė cento neįmes
tų į aukų dėžutę, kad mūsų brolių lietuvių skaudi ir
tragiška būklė būtų prašalinta.

y

Lietuvos žemė krauju aptaškyta, Sibiro dykumos
mūsų brolių lietuvių tremtinių ašaromis aplaistyta;
aimanomis ir sielvartais nusėta. Lietuvio džiaugsmą
ir šiandien kraujas taško, o širdį kalavijai skrodžia.
Tik ką lietuvis sudraskė bolševizmo retežius, o šiandien
ant jo rankų uždėti nacizmo pančiai. Skriaudos ir žiau
rumai lietuvį iš pusiausvyros bloškia, bet ir dabar jo
vienintelis troškimas būti laisvam, ir nepriklausomam.
Kad jo šis troškimas įvyktų šimtu procentų, mes Ame
rikos lietuviai sukruskime, aukokimės ir aukokime, kad
mūsų tremtiniai iš bado nasrų būtų išgelbėti ir po
visą Lietuvą vėl skambėtų ir aidėtų laisvės ir nepri
klausomybės gyvenimas.
Mes aukojamės, dirbame ir dedam savo uždarbio da
li į aukų dėžutes, kurias šiandien gatvėse matysi mo
terų ir mergaičių rankose, kad Lietuvos ir lietuvio nie
kas daugiau neskriaustų.

Svarbus sąjūdis
Amerikos Pilietybės Komisija (Commision on Ame
rican Citizenship) atspausdino antrą metinį savo dar
bų raportą, iš kurio matyti, kad praėjusiais metais
daug nuveikta.
Šios svarbios komisijos
kupas Juozapas Corrigan,
Connery, Ph.D. Komisijos
versitete Vašingtone. Prie
raščio redaktorius.

moterystė,
nelaimė esi
rankos su
širdis biau-

Virginia valstijoj vienas
gyventojas turėjo šunį, ku
ris, sakoma, staiga nei iš
šio, nei iš to pradėjo kaukti
be jokio perstojimo. Apy
linkės gyventojai reikalavo
šeimininko, kad arba šunį
nuštidyti, arba nužudyti,
kad nebūtų girdėt to kau
kimo.
šuns savininkas
viską darė, ale nieks nemačijo — kaukė ir gana. Pa
galios, kaž kaip jam atėjo
į galvą mįslė — šuns būdoj
pastatyti laikrodį - budelninką. Kaip tik tai padarė,
šuo nustojo kaukęs.
Balšavikiškai
šnekant.
Amerike yra nemažai “šu
nelių,” kurie vieni kaukia
už Hitlerį, kiti už Staliną.
Daugelis žmonių piktinasi
tuo kaukimu, ale neranda
rodos numalšymui to kauki

mo.
Ar nereiktų, tavorš
čiai, kiekvienam naziui ir
balšavikui užfundyti po budelninką,
gal jie nustotų
kaukę?

pirmininkas yra J. E. vys
direktorium — Robert H.
centras yra Katalikų Uni
jos priklauso ir mūsų dien

Pilietybės Komisija buvo įsteigta Popiežiaus Pijaus
KTtojo patai imu.
— -J.—i—- t
•» i. .
M. y . J _ - __ j
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienraštis
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė
(Tęsinys)

RIMTIES VALANDĖLEI
Kelias į šventumą

n

Kandidatas j Teisėjus

Pakelini į biblioteką aš prisivijau vyrišku, nauja uni džiautus ką tik išskalbtus,

Ar Jūs Galite Pasistatyti Sau Namą?
ARBA ATNAUJINTI DABARTINI SAVO NAM>.

!

Futbolo žaidimas tiesiog
virte virė. Vienas vaikų ypatingai pasižymėjo vikrumu. Nelaimei, bespirdamas
futbolą pataikė į kieme pa-

S

Mes parūpins me jums Statybos Medžiagą, o jūs galėsite
išmokėti lengvais mėnesiniais mokėjimais. Nereikj*. nieko
■mokėti.

vaikai, tinkamai išauklėti
darys kaip Stasys kad pa
darė. Mokės skirti juokus
ir skriaudą; žinos kaip są
žiningai gyventi.
Laike metinių misijų jau
nuolia iitikimai kiausSsi „
komų pamokslų. Gaila tik
kad sau įaikal{ galvQn

PASISTATYKITE SAVO NAM£ PATYS
PLANAI DUODAMI DYKAI

DOUGLAS LUMBER COMPANY
2709 VVEST ROOSEVELT ROAD

marškinius. Sūnelis, kieme .
PRONE: KEDZIE 3840
forma: žalia liemene, tamsiai mėlynos kelnės ir blizgą
radęs naują žais.ą, .ąsė
juodi lako pušnys. Aš nežianu, kodėl jis man krito j marškinius po žemę kol suakis, kai dabar veik visi uniformose laksto. Bet buvo plėšė.
S
kažkas pažįstamo, taip kad aš pralenkiau vyriškį, norė Vaikams nesmagu. Vie — kaaiikui uždrausta pa
Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius
silinksminti, reikia visur
dama jam pažiūrėti į veidą.
nuolė seselė, jų mokytoja,
Moderniškai Gražūs —Gerai Padirbti — šilti Visokiam Ore
— Povilas Ivanovičius! — surikau džiaugdamos. Tai juos dažnai mokindavo apie rimtumas užlaikyti, ši ir
John C. Lewe
buvo ankstyvesnis inžinierius Bojaržinovas, kuris nepra- atlyginimą padarytos skriau panašios mintys nėra mums
DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ
svetimos.
Klaidingas
supra

Sportiškų Viršutinių Vyrams Marškinių, baltų ir
leisdavęs nė vienos savaitės, mūsų neatlankęs; jis buvo dos. Vaikams nedera kal
Visi Cook apskričio lietu
timas daug žalos padaro ka
spalvuotų. Vilnonių šveterių. Panėekų, Pirštinių
vienas geriausių draugų mūsų šeimos.
tinti nežinomą valkatą, ku
viai yra raginami ateinančio
ir Kepurę;. Vilnonių A natinių Vyrams Marškinių. ?
talikų
eilėse.
— Povilai Ivanovičiau,—tęsiau toliau,—kaip džiau ris galėjęs pavogti iškabin
antradienio (lapkričio 4/
giuos, kad čia esate! Kaip seniai? Ką vekiate?
Šiandien minime Vistu teisėjų rinkimuose Laisuoli
tus marškinius. Dar nesma
BRIDGEPORT KNITTING MILLS
Bet laukinio džiaugsmo nepastebėjau; priešingai, jo giau jiems, kad marškiniai Šventus, kurių vaidus ga! už gerą lietuvių draugą, tei
504
WEST SSrd STREET----------- Arti Normai Avė.
veide pasirodė apsigynimo išraiška ir baimė.
seno nervuoto pikčiurnos, niekas nežino, apie juos ne sėją John C. Lewe.
Jis
Telefonas: VICTORY 3486
F. SELEMONAVICH, Sav.
— Aleksandra Lvovną, — tarė jis užsikardamas, — kuris ne kartą pašaukė po girdėjęs. Kiekvienas pate kandidatuoja antram termi
Atdara kasdien, vakarais ir Sekmadieniais
SS
Ši nui Cook apskričo Superior
Jūs čia? Ką čia veikiate?
liciją, kad vaikus išbiašky kęs danguje šventas.
šventė
primena
kitą
sunke

— Dabar mes gyvename vagonų mieste. Jūs turė tų.
teisme.
tumėte su manim tuojau eiti. Kaip džiaugtųsi visi!
Kaltininkas, Stasys, iš nybę — kaip žmogus gali
■Jisai yra demokratų re 1
PROGRESS KRAUTUVĖS 1
— Ne, aš ... aš negaliu pas Jus eiti, — mikčiojo drįso nueiti pas žmogų pr? derinti tobulybę, šventumą
miamas koaliciniame tikiete,
Povilas Ivanovičius droviai.
nešti jam apie nelaimę. Se su paprastu kasdien.niu gy
į kurį įeina ir demokratai ir
— Kodėl?
nis grąsino vaiką kalėjimu, venimu. Šventi stebuklingai
i’i
— Ak, pasakoti būtų per ilga! ... Aš . . as su sa- kitomis bausmėmis. Stasys gyveno, karžygiškus darbus i epublikonai.
iš visų kandidatų į te>ėiš taupmenų atsilygino už atliko, kaip aš galiu net no
į vo žmona persiskyriau!
rėti
panašiai
elgtis.
— Ką?
Persikyrėte?
Nuo Veros Aleksandov-1 marškinius. Piktasis vyras
jds visuose sąrašuose teis
nos, su kuria Jūs 30 metų pragyvenote? Tai visai ne-1 nusistebėjo tuo mandagiu
Jeigu katalikas sąžiningai i Lewe yra aukščiausiai rekc
galimas daiktas!
vietai.
elgesiu, atsileido, pradėjo pildys pareigas, laikys vi menduojamas tai
— Taip, paskutiniu metu mes visai vienas antram klausinėti apie mokyklą, sus įsakymus, bandys sau Chicagos advokatų draugi
ir Paroda Naujausių Namam
netikome!
žaislus, galutinai, pažadėjo gotis kiekvienos mirtinos ir ja (Chicago Bar Associa
Reikmenų
Mano nustebimas buvo dar didesnis, ir negalėdama vaikams įtaisyti gerą fut atleistinos nuodėmės, links tion) pravedė tarp savo
m:
nė žodžio ištarti, įsmeigiau į jį akis.
bolą.
mas pasiliks kada dera — narių šiaudinius balsavi
Skaitlingas Pasirinkimas !--Nepalyginami Bargenai!
— Taip, ir aš vėl vedžiau. Mano dabartinė žmona
n]
Lengvos Sąlygos!—Dovanos su Kiekvienu Pirkiniu! X
Doros supratimas, tikėji bus šventas. Gyvenk tinka mus, ir jie parodė, kad di
ne daugiau aštuonilikos metų, bet ji yra labai drąsus su mo pareigų stropus išpildy mai kiekvieną minutę čia delė didžiuma pasisakė už
tvėrimas. Ir graži!
Jisai ne vien
mas, mandagus apsiėjimas, žemėje, gyvensi amžinai teis. Lewe.
0
Valandėlę ėjome šalia vienas antro tylėdami. Priė nėra vienos dienos darbas danguje.
A.B.C.J. gavo daugiausiai balsų, bet
v
•
jus parką, Povilas IvanOvišius pasiūlė:
taipgi gavo įdraug.ijos re
Aimete, sėskimės ant suolo parke. Aš turiu su Jukomendaciją, kaipo “ypatin
ŽINIOS IŠ LIETUVOS
miss pasikalbėti. Dievas, bausdamas mane, leido su Ju
gai kvalifikuotas teisėjo
V
š
—Gaunama žinių, kad at-, nonosios armijos reikalams yįetaį
mis susitikti. Aš čia esu tik pakeliui, vienai valandai, ir
gaivinta Lietuvos ugniage-^ buvo laikomos didelės mai
kaip tyčia Jūs turėjote mane pamatyti.
šių sąjunga.
Daroma žy- sto atsargos, kurios apgin-1 Nors jisai yra kitatautis,
Aš į jį klausiamai pasižiūrėjau.
Vokiečių kariuomenė, v*en°k t^3- Lewe per pažin— Na, aš negaliu toliau meluoti! Aš žinojau, kad gių skubiai suorganizuoti j tos.
su lietuviais įėjo į lieŠių Dienų
Jūs čia esate, ir kokioje būklėje, o vis tik vakar parda įgniagesių būrius visoje į Mažeikius atėjo tik liepos
■
tuvių
gyvenimą, dažnai daLietuvoje
ir
aprūpinti
juos
3
d.
viau Jūsų daiktus!
lyvauja lietuvių parengiSensacija
reikalingiausiomis gesinimo
— Mūsų daiktus?
Lietuvių visuomenės įtū- j muo3e ir atydžiai
,'lc.
— Aš juos pardaviau, kad savo Marusiai galėčiau priemonėmis.
Šimas prieš bolševikus da- tuvių veikimą
Jiaaj ne
apsiaustą .nupirkti, šikšnosparnio stiliaus, kaip ji norė — Gauta papildomų žinių rosi suprantamas jau vien kartą yra pri£id5ję3
pne
Šis Gražus Naujos Mados su Mohair dengtas Parlor
jo, ir naujus pušnis. Mano Dieve, Jūs neprivalote man apie nepaprastą lietuvių su todėl, kad trumpai prieš ka- lietuviškų darbų starefcio.
fi] Setas vertas $150.00 Progresą
zy
f*/A
daugiau rankos ištiesti. O kad Jūs žinotumėte, koks aš kilėlių narsumą kovoje su rą, birželio 14-17 d. GPU bu- mis aukomis
Yra artlnia8
Krautuvė parduoda tik
e 7(7 ’TJ
esu niekšas! Aš sau dažnai įsikalbu, kad dėlto aš pats bolševikų okupantais Mažei deliai surengė Mažeikiuose ; rtral)gas standard Federa,
❖
nekaltas, bet laikas; garbingas žmogus turėtų visada kiuose ir apylinkėje. Nors ir
apylinkėje
baisiausią s=ving3 and Loan Assccia$85 vertės 2-jų dalių nau $5.00 gražios, naujos
garbingu palikti, nors laikai taip pasileidę! Aš Jus ap ginkluotų sukilėlių buvo ne žmonių medžioklę. Griebtu
tion
prezidetno
Justino
Macjos mados Parlor Setai— mado3 Plieninės Lovos— 1
> vogiau, suprantate, Jus apvogiau! . . . nors esu bajoriš daug, nes stigo ginklų, bet Kiekvienas labiau žinomas kiew*ch) kurig
jį daugiau
$59.50
$3.55
kos kilmės!
jie ištisas 10 dienų karžy lietuvis. Tokiu budu iš šios šiai su lietuviais ir supažin ♦>
II
— Jūs mus apvogėte? — klausiau nustebusi, nesu giškai kovojo su GPU žval vietos išvežta Maskolijon
$17.50 Springsiniai
dino.
<55 $90 riešuto medžio 3 dalių
prasdama jo iškrikusios kalbos.
z
gybininkais
ir vietiniais net 15 prekinių vagonų,
Miegamųjų Kamb. SetaiMatrasai—
— Aš Jums papasakosiu viską.
Buvo taip. Mūsų okupantų pasekėjais, kurių prigrūstų nelaimingų mūsų
Teis. Lewe gyvena River$59.75
$10.95
ešalonas paskutinis prieš raudonarmiečius apleido mies daugumą sudarė nelietuviai. tautiečių.
Kai birželio 17 sidėje su žmona ir deiern
tą. Aš sužinojau, kad Jūs pabėgote, nieko su savim ne- Bolševikai norėjo išsprog d. šie vagonai buvo vežami, vaikais.
Jisai gimė Oak
$55 parceliuoti, pilnos $60.00 vertės 5 kambariu
pasiimdami.
Jūsų namai visai netoli nuo geležinkelio; dinti “Lietūkio” kooperati buvo girdėti, kaip deportuo- Lown miestelyje 1889 me
Šildytuvas—
mieros Gesiniai Pečiai—
aš greitai paėmiau keletą darbininkų, nubėgau su jais į nį sandėlį, bet sukilėliai jį - jamieji geidojo Marija, Ma tais, išėjęs iš pradinių mo
$39.95
$39.75
Jūsų butą, ir man dar pasisekė keletą baldų sudėti į ve apgynė.
kyklų
tuojau
pradėjo
dirbti
Sandėlyje raudo- riju” . . .
žimą. Maša koliojosi ir nenorėjo išdouti, mes turėjome
$69.00 Aliejiniai
j
1942 Metų Zenith
ir liuoslaikiu išėjo advoka
Šildytuvai
—
Radijai
—
panaudoti jėgą. Kai kuriuos baldus, pijaną, kilimus ir
tūrą Kent College o f Lavv,
TIK VIENAS IŠLIKO GYVAS
dėžę su sidabriniais indais sukrovėme į vagoną.
Ligi
$37.50
|
Kurią yra baigęs ir ne vie
$18.95
r*
Tiunmeno aš Jūsų žiūrėjau kiekvienoje stotyje, paskui aš
nas
lietuvis
advokatas.
$3.50 šiltos, gražios
$5.00 vertės 9x12 pėdų
pamečiau pėdsakus, ir buvo pasakojama, kad Jūsų šei
Prieš įeinant į teisėjus jisai
Kaldros—
Gražios
Klijonkės
—
ma patekusi tarp susidaužusių traukinių; kiti tvirtnę
attsovavo dvyliką valdiškų
$3.49
$1.95
j
kad Jūs visi išmirėte dėmėtąja šiltine, taip pradėjau Jū
:staigų teismuose kaipo jų
sų daiktus pardavinėti. Mano žmona dėl to labai smar
advokatas, o 1930 metais
$55 vertės chromium
$185 Kombinuoti
kiai protestavo; bet Tiumene aš susipažinau su dabar
buvo paskirtas Circuit tei
t:
5 dalių Breakfast SetaiPečiai, po
tine mano žmona ... Po to greitai persiskyriau. Taip
smo “Masteriu.” Į Superior
$37.75
$119.50
viskas vyksta paprastai . . . Mano dabartinė žmona yra
teismą pirmam terminui bu
j
komunistė ir man parūpino vietą. Rytoj mes važiuoja
vo išrinktas 1934 metais.
ŠIMTAI KITŲ PANAŠIŲ BARGENŲ —
me į Maskvą . . . Ak, dar tik vakar aš pardaviau Jūsų
Per šią tarnybą jisai dau
Lengvais Išmokėjimais
knygas ir piešimo reikmenis!
giausiai prisidėjo prie išnaiDidelė Nuolaida už Senus Baldus
— Bet, Povilai Ivanovičiau, negali būti! — pertrau
Į kinimo vagių gaujų, kurios
šis Pasiūlymas Yra Geras Tik Vieną Savaitę
kiau jį.
i specializavosi
automobilių
Pasinaudokite šiomis Mažomis Kainomis Dabar!
—
— Teisybė, Aleksandra Lvovna! Dovanokite, kad aš
vogimu.
Jus dar taip vadinu.
Aš esu niekšas, paprastas niek
Jisai užsipelno ne vien
šas ... Jei Jūs norite, spiaukite nors man į veidą, aš to
Į
lietuvių,
bet ir visų Chica("Uraiigas” Acme teiepnotot
užsitarnavau! . . . Taip, bet šie laikai yra dėl to kalti, šie
Kap. Clarence Bates (dešinėje), skridikas, kurs vienų j gos bei Cook apskrič’o gylaikai! Ak, papročiai, gyvenimo būdas, kultūra, viskas
! ventojų paramos antradieatmesta, viskas praėjo, dabar viskas leista, viskas! Ar vienas išliko gyvas nukritus ir sudegus Northwe3t Air
1 nio rinkimuose. Galima spė
negaliu ir savo senos žmonos išvyti?
Kodėl negaliu lines keleiviniam lėktuvui arti Fargo, N. D, Patarnau
ti, kad tą paramą gaus.
3222-24-26 South Halsted Street
savo seno bičiulio daiktų parduoti? Dabar viskas kitaip, toja (stevvardess) Bernice Bowers (kairėje) ir 12 ke

i Mas METINIS RUDENINIS DIDIS į

IŠPARDAVIMAS

viskas praėjo!

leivių žuvo. Be to žuvo dar ir skridiko pavaduotojas.

SKAITYKITE “DRAUGI”

DRAUGAS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Pavykęs N. P. Seselių
parengimas

I Pranešimas

Chicagoj faksų
rata didinama

turtų
Cook
apskrities
įkainotojas John C Clark
paskelbė, kad personalinių
nuosavybių vertė už 1941 mc
apskrityje
įkainota
tus
12.3 nuošimčių mažiau pa
lyginus su 1940 m. įkaino
jimu.
Po šio paskelbimo apskri
ties rūmuose imta kalbėti,
kad taksų rata Chicagoj už
1941 metus
bus padidinta
ir gal bus 9 dol. 83 centai
kiekvienam
įkainotam 100
dol.
Kaip žinoma anksčiausia
taksų rata buvo 9 dcl. 53c.
1936 metais ir pagaliau to
kia pat už 1940 metus.
Dabar žengiama fiic dar
didesnės ratos, kai f» deraliNorime čionai nuoširdžiai nių taksų našta
smarkiau
padėkoti Antaninai Leščins- ima spausti žmones
kienei, kuri tiek daug šir
dies įdėjo į šį parengimą;
taipgi ačiū Pijui Plečkaičiui
Mrs. Genevieve Havvking,
už $10.00 anka dovanoms, ir
1435 Shak.esvisiems podraug seselių prie 33 m. amž.,
su
keturiais
teliams, kurie tik kokiu bū peare avė.,
du prisidėjo. Mes esame tik- mažais vaikais išmesta gat
ri kad viršminėtos seselės vėn už nemokėjimą nuomos
'užmirs
geradarių
savo ; už keturių kambarių butą.
'•arštose maldose kelti prie jos vyras uždarytas j BriDievo mūsų intencijom.
dewell už 50 dol.
teismo
Č. A. iškirtos baudos nemokėjimą

Pereitą šeštadienį Aušros
Vartų parap. salėje įvyko
N. P. Seselių naudai paren
gimas. Parengimas gražiai
pasisekė, buvo daug užjau- j
čiančių žmonių, kurie viso- Į
keriopais būdais parėmė mi
nėtas seseles.
Buvo išlaimėjimas $10.00
dovana Ipaskfirstyta į tris
laimėjimus:
pirmas $5.00;
antras — $3.00 ir trečias —
$2.00. Vienas laimėjimas ra
dosi salėje ir atsiėmė savo
dovaną. Kiti du randasi pas
kleboną. Kurie iš laimingų
jų turite sekančius nurr.e
rius: No. 732 ir No. 865, ma
lonėkite kreiptis į Aušros
Vartų parapijos kleboną ir
gausite skirtas dovanas.

Išmesta gatvėn

j

šeštadienis, lapkr. 1 d., 1941

I am mindful
of
the
splendid work
that your
on, not
Teisėjų rinkimai įvyksta
October 30, 1941 pape is carrying
ateinantį antradienį, t. y. ’yhe Reverend Peter Cinikas, only in behalf of the people
extraction,
lapkričio 4 d. Iš priežasties 2324 South Oakley Avenue, of Lithuanian
būt
in
behalf
of
the
vvelfare
pertvarkymo politinių kvar-' Chicago, Illinois,
of Chicago and particularly
talų Chicagoje, noriu pra-; Dear Father Cinikas:
the vvelfare of the nation I
nešti II wardo, 16 to pre- j lt was so kmd of you to knov/ of your untiring fight
cinkto balsuotojams, kad 16 invite
me to the tvventy- to uphold the principles of
precinkto balsavimo
vieta tifth jubilee celebration of Democracy in these troubl(Polling Place) randasi da |“Draugas.”
ed times.
bar adresu 3414 S. Lituani-I The privilege of breaking
a United America can be
ca Avė Toj vietoj balsuos bread with the3C fine Pe9P'e achieved only through the
visi tie kurie evvena tarne and listeninS to the in3Pr' co-operation of such publi•
11 ing address of his Excel- j cations
as the Lithuanian
Lituanica Avfc ir Morgan iencyi the Archbishop, was j Daily Draugas
and I am
St. ir tarpe 35 tos gatvės ir a rare treat,
1 proud to be
able to call
33rd PI.
I cherish the enduring many of those men associatfriendship
whieh I
have , ed with this fine paper my
B. J. Jakaitis,
made
among the
Lith ' friends, and to assure them
kapitonas 16 prec.
uanian people.
| of my sincere desire of coby p’acing
at
Thanking you again, I am, Į operation
Sincercly yours,
their disposal my time and
Superior Court of
Cook energy.
County
The attendance
of the
splendid
gathering
Sunday
John Charles Lewe, Judge
Swift and Cc. ir kitos
night represented the lead: ers
of
Chicago’s
civic,
keturios stambiosios maisto
cultural
and
business
word
kompanijos kreipės teisman,
October 30, 1941 and it v/as truly indicative
kad atgauti
110,615
dol
Reverend Peter Ciniks,
. of the high regard the Lith
klaidingai sumokėtų valstyLithuanian Daily Draugas uanian
people of Chicago
nei sales” taksų.
2334 South Oakley Avenue, are held.
Per praeitus kelerius me- i Chicago, Illinois,
Believe, me, I am gratei fui to have had an opportus
minėtos
kompanijos i jjy jear Father:
klaidingai mokėjo
“sales
I vvould be remiss if I did ! tunity to be a small pari of
taksus parduodamos maisto not take this onpoortunity this ^splendid gathering.
With
kidnest
personai
produktus ligoninėms, mo to thank you for the very
Į '’egards.
kitoms vieši į splendid hospitality extendkykloms
ed to me on Sunday evenRespectfully yours,
sioms įstaigoms. Sako, pa
...
iing, on the occasion of the
Michael J- Plynu,
gal.au apaiziureta, kad s.uos dinner celebrating the 25th
County Clerk.
taksus turėjo mokėti
tos į Anniversary of the Lithįstaigos.
uanian Daily Draugas.

jleisėjo Lewe padėka

Nori atgauti
110,615 dol. taksų

TURTAS VIRŠ ..

$6,000,000

APART APSAUGOS, TURIME
tfCOC 000
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ.................. $535,U UŪ

Pinigu
ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo

MES MOKAME

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

EEDJ
tOAN ASSOOAnONofOiMr
JUSTIN MACKJEVVICH, Pre*.

4192 Archer Avenue
yiRginia liti
z?

•A*T, DTD. LAIDOTUVIŲ DEEUBKTORIAI

KELNER - PRUZIN
OtortanalM Patoraarū&M — Motoru patarnauja

Phone 9000

620 W. 15th Avė.

Michsel J. Flynn dėkoja

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
a
I-............ III............ ——■■■■

■■I

MENIŠKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

f

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT
CO.

PADĖKONĖ

L
JUOZAPAS

M

ABROMAVIČIUS

Bfi

(Gyveno: 3465 So. Lituanica Avė.)

y

Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugsėjo 7 d., 1941 m. sulaukęs
22 metų amžiaus. Tapo palaidotas i šv. Kazimiero kapines
Rugsėjo 11 d. Jis dabar amžinai nutilęs negalėdamas atsidė
koti tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą nulydėdami ji j amžinasties vietą.

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

A M P

PASITIKftJIMO MUMIS
REKORDAS
šeimynos rankose!
Ši firma virš 50 m. tos pačios

PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

O Tu mielas mūsų Sūneli, užgesai kaio aušrinė žvaigždelė
ir palikai mus nuliūdusius. Dieve Visagalis, suteik jam ramy
bę.
Liekame nuliūdę Tėvas, Motina, Brolis, Sesutė, marti Mari
jona ir žentas James.

KREIPKITĖS Į

LIETUVĮ VICE PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS

Doros keliu eidami, pri
eisime tikrosios laimės ži
burį.

OFISAS IR PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPublic *4298

Marti. fivogoils,
Glmlnlės.

Pusbrolis

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Laidotuvių direktorius Ant.
B. Petkus, tel. Orovehlll 0412.

AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. I^tbanauskas
H. Rajevvskl
“Shorty”

MUSŲ
NAUJAM VARTOTŲ
KARŲ SKYRIUJE

935 VV’est 35th Street
Chicago, UI.

irt*

JOHN F. EUDEIKIS

Laidatuviu Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tek 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. Šaltimieru.

I KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIEN4 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

MILDA BUICK SALES

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

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

VIENTNTGLP LIETUVIŲ RITTCK’O AGENTŪRA

I. J. ZOLP
1646 VV’est 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

ANTANAS M. POTLLIPS
8307 Lituanica Avenne
Tel. YARda 4908

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

LACHAVVICZ IR RUNAI
2314 VVest 2Srd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

Nauja

Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022
iii

&

Rez. Tel. VICTORY 2*»9

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų

Ir

PAGERBIMAS

z?

(Gyv.: 6550 S. Campbell Avė.)

Nullūdlę: — Moteris. Kūnai,

Mirė spal. 30. 1941, 2:20 v.
popiet, sulaukus pusės amž.
GiiMdis Lietuvoje.
Kilo iš
Tauragės apskr.,
Nemakščių
parap., l’abaltės kaimo.
Amerikoje išgyveno 37 m.
Paliko dideliame i. uliūdime:
vyrą Augusta; 4 dukteres, fi
ną ir žentą Mykolą l'ielj, Sta
nislavą ir žentą Vincentą Macijauskj. Petronėlę, Marijoną lr
žentą Joną Naudužą: 2 sūnus.
Augustą ir marčią Kotriną ir
Kazimierą; 2 anūkus, Krtuardą ir Petrą č’ielius; 3 brolius,
Stanislovą ir brolienę Putli,
Vladislovą ir Pranciškų Šau
lius; pussesere
Veroniką ir
švogerj Juozapą Stačauską; 4
pusbrolius, Petrą. Pranciškų ir
Jokūbą Vizgirdus ir Juozapą
šaulius;
švogerj
Antaną
ir
švogerką Oną Butkus ir jų
šeimą; ciocę Veroniką Vizgir
dienę; ir daug kitų giminių,
draugų ir pažjstamų.
Kūnas pašarvotas namuose:
385(1 So. Union Avė.
Laidotuvės jvyks pirmadienj,
lapkr. 3 d. Iš namų 9:30 vai.
ryto bus atlydėta j šv. Jurgio
par. bažnyčią, kurioje jvyks
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą.
Po pamaldų bus
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: — Vyras. Dukterys,
Sūm.-.i. Anūkai, Broliai ir Gi
minės.
lgiidotuvių direktorius Ant.
M. Phillips, tel. Yards 4908.

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

JONAS KESERAUSKAS

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;
švogerj Joną Pužauską; pus
brolį Augustą Keserauską Ir
jo šeimą. Ir daug kitų giminių,
draugų ir pažjstamų.
Lietuvoje paliko brol) Anta
ną ir jo šeimą; seserj Oną; 2
Svogerius. Antaną Pužauską Ir
jo Seimą. Juozapą Pužauską ir
jo Seimą; 2 švogerkas. Mari
joną ir Magdaleną.
Kūnas pašarvotas namuose:
6559 S. Campbell Avė. laido
tuvės jvyks antrad., lapkr. 4
d. Iš namų 8; 30 vai. ryto bus
atlydėtas j Gimimo Panelės
švenčiausios parap. bažnyčią,
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą, ru
pamaldų bus nulydėtas j Jv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

(po tėxnis šauliūtė)

MENIŠKI — VERTINGI

Todėl mes jo artimieji, išreiškiame nuoširdžiausią padėką
jo pusbroliui Kun: Edvardui Abromavčiui už atlaikymą ge
dulingu šv. Mišių ir įspūdingą pamokslą bažnyčioje. Dėkoja
me Aušros Vartų parap. klebonui Kun. J. Dambrauskui už
šv. Mišias ir gražų pamokslą kapinėse. Dėkojame už šv. Mi
šias Kun. Michael Jutkui. Ačiū Aušros Vartų, parap. vargo
nininkui .1. Brazaičiui, Ačiū visiems šv. Mišių aukotojams ir
suteikusems gėles. Ačiū grabnešiams ir Laidotuvių Direkto
riui Lachavičiui ir Sunams už malonų patarnavimą laidotu
vėms. Pagaliaus reiškiame nuoširdžiausį ačiū visiems dalyva
vusiems šermenyse ir laidotuvėse.

PASKUTINIS

PETRONĖLĖ BUTKIENĖ

'—u

DRAUGAS

šeštadienis, lapkr. 1 d., 1941

ATVIRAS LAIŠKAS Į CHICAGO LIETUVIUS

nai atsilankyti, nes susirin sekmadienį, lapkr. 2 d., 2:30 atsivesti naujų narių. Vajus
kimas bus labai svarbus.
vai. popiet, parapijos salėj, baigiasi, gera proga įstoti
Komisija Visos rėmėyjs prašomos at-. į garbingą draugiją.
silankyti ir atsivesti naujų
Valdyba
Bridgeport. — Draugijos narių. Turime svarbių rei
Šv. Petronėlės susirinkimas kalų svarstymui.
Valdyba
Smulkūs ‘•Drauge’’ skelb’
įvyks sekmadienį, lapkričio
----------mai nedaug kainuoja, bet
2 d. 1 vai. po pietų, para
Brighton Park. — Di stė rezultatai esti geri. Bile ko
pijos svetainėj. Narės malo Sald>ausios širdies V. J. kiu reikalu pasiskelbk ‘Dnv
nėkite susirinkti.
No. 1 laikys mėnesinį susi- go’ “Classified” skyriuje,
A. Laurinaviclie, rašt. rinkimą lapkričio 2 d., 2 vai.. toms turtus krauna.
po pietų parapijos mokyk-,--------------------Town of Lake. — Moterų los kambary. Prašoma na- REMKITE IR PLATTNKlTb
rių skaitlingai susirinkti ii ' KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ
Sąjungos 21 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks sek
CLASSIFIED
madienį, lapkr. 2 d., 1 vai.
popiet parapijos salėj. Visos
NAMAI — FARMOS
narės prašomos susirinkti ir
Kas ką turit mainyti arba norite pi
“DRAUGO”
giai pirkti, greitai parduoti, naują
atsivesti naujų narių. Yra
namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
DARBŲ SKYRIUS
kitės pas C. P. Sbirontskis Compan.v.
daug svarbių reikalų svars
Taipgi turime dideli pasirinkimą s»nešinų narnų. ant lengvų išmokėtymui.
Valdyba REIKALINGI DARBININKAI
Jlmų

IŠLIKAS GY VAS

Antra sesija bus 3 valandą
po piet.
Pirmieji lietuviai, atvykę
Pasitikime, kad dalyvaus
į Jungtines Amerikos Val
Lietuvos konsulas P. Daužstybes, įsteigė parapijas, or
vardis, J. M. prel. Mykolas
ganizacijas. Daugelis lietu
Krušas, dvasiškija ir Kuni
vių pradėjo apsigyventi Chi
gų Vienybės išrinkti kun.
cago mieste ir au laiku pa
Grinius, kun. Dambrauskas
darė jį lietuvių centru Air kun. Katauskas geriau
merikoje. Čia įsteigė paro
suorganizuoti mūs jaunimą.
pijas, įsteigė pradžios mo
Pasitikime, kad atvyks tei
kyklas, pastatė gražias baž
sėjas John Zūris, profesio
nyčias, vėliau akademiją
nalai, biznieriai ir visi vei
mergaitėms ir kolegiją ber
kėjai.
naičiams, kad teikus moks
Iš organizacijų bus atsto
lą jaunimui, kuris pasižv
vaujamos Ateitininkų Drau
mi moksle, kad jis turėtų
govė, Studentų ir Profesio
geresnes progas, negu pa
nalų Są-ga, Šv. Vardo dr-ja,
tys yra turėję.
Sodalicijos, chorai, C. Y. O.,
Pasirodė reikalas savo ir kitos. Bus atstovaujamos
13 cottagiai nuo 32,500 ir aukšč.
HELP VVANTED — VYRAI
18 bungalų nuo 34,700 ir aukšč.
I
mokytojų. įskilo Šv. Kazi L. R. K. Federacija, Susi12 2-fletų nuo 36.500 ir aukšč.
Town of Lake. -- ARD 1 ■ eat’HE HAND", pilnai patyręs ta9 3-fletų nuo 39,500 ir aukšč.
miero vienuolynas. To neuž vienymas ir kitos didelės or
16 4-fletų nuo 313.500 ir aukšč.
skyriaus susirinkimas įvyks
^tp^s Se °-kk8°
3 8-fletų nuo 316.500 ir aukšč.
,
_ I
NEVV.MAN METAI. COMPANY
teko: šalę Chicago iškilo ganizacijos.
7 10-Setų nuo 322.500 ir aukšč.
veiepuou*.
<$o. Cllnton Street
Taipgi turime visokių bizniavų na
Marijonų seminarija.
Taip, viskas prirengta pa
mų. visokio didumo su visokiais biz
Kap. Clarence Bates, kurs išlikęs gyvas nukritus ke- į
niais. Kam reikalinga gerų farmų,
Lietuvių parama pradėjo darymui seimelio reikšmin leiviniam lėktuvui arti Fargo, N. D. Jis yra Moorehead, . Jūsų Gražus
mažų arba didelių, galima pirkti
HELP
VVANTED
—
MOTERYS
arba mainyti.
Su visais reikalais
eiti dienraštis “Draugas,” gu. Tikimės seimelis padės Minn., ligoninėje. Žmona sužeistąjį skridiką ramina.
kreipkitės prie; —
“BUS GIRLS”
savaitinis "Laivas", pasi re- Pagrindą Chicago mieste rė
CHAItI.ES P. SUROMSKIS & COų
Apsirėdymas
0021 So. VV estėm Aventie,
Nuo
18
iki
25 metų amžiaus. Proga
dė jaunimo "Vytis" ir kiti kreaciJ03 centrui didžiau- kričio 2 d., parapijos mo-’ Simono Daukanto draugi-!
išidirbti aukštyn. Seniai įsteigta fir Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. 1111
Kreipkitės į;
-Mūsų Specialybė ma. 356
laikraščiai.
I siam mūs turtul ~ Jauni~
PAIEŠKOMI AGENTAI
NO. CLARK STREET
kyklos
kambaryje
2
valan-'jos
mėnesinis
susirinkimas
mui.
Reikalinga
— gerų. teisingų vyrų,
Buvo reikalas ir nuosavos,
JAUNA
MOTERIS,
patyrusi
prie agentavime.
laikračių pu.davinųjidą po pietų. Nuoširdžiai įvyks sekmadienį, lapkričio
Širdingai
prašome
dalylengvaus namų darbo. Nereikia vir- | me įvairiose kolonijose. Saukite —
ligoninės ir, štai, pastaty
kviečiame visas nares susi- 2 d. 12 vai. dieną, Chicagos
ti ar skalbti. Maža šeima. Gyveni- j OANal 8010 numatyti pasikalbėjimo
mo kambarys. Turi turėt gerus liū- laiką.
ta Šv. Kryžiaus ligoninė. vauti ir žinome, kad jauni rinkti.
Valdyba Lietuvių Auditorijos svetaidijimus. Šaukite telefonu:
REIKALINGOS SI IV FU OS
Seserys Kazimierietės paro mas visad pasiliks jums dė
ROCKM ELL 8097
----------! nėj. Susirinkimas svarbus,
kingas.
— prie senų drapanų taisymo*. Pa
dė savo gabumus kaipo ve
LEMPOMS
APDENGAL.Ų “TAP- šaukite telefonu: LAFayette 1312 ar
Lietuvių Keistučio Pašai-1 todėl kiekvienas narys priERS", Merginos prie “parchinent ir asmeniškai kreipkitės po adresu: —
Su vytiška pagarba,
dėjos ir dėlto kad kard. Jur
4510 SO. CAI.IFORNIA AVĖ.
I “fabric”.
valo būtinai dalyvauti. Tu
ŽAVIAUSIAM PASIRINKIMAM
I
CAROLINE IU TIKĘ STUDIOS
Liet. Vyčių Chicago apskr. pos Klūbo mėnesinis susi
gis Mundelein pavedė joms
SUKNELIŲ
REIKALINGA MOTERIS
' 3903 Oottage Grove Avė., 3r«l Floor
rime svarbių klausimų svars
BIJUHKKLIŲ
per J. R. Cherry, v. pirm. rinkimas įvyks lapkričio 2
Vidur amžiaus lietuvė moteris prie
vadovauti Lorreto ligoninę.
PIRŠTINIŲ
gaminimo paprastų valgių. Nereikia
d., Hollyvvood svetainėj — tymui, taipgi išgirsite ra
KOJINIŲ
HELP WANTED
skalbti. Savo kambaris ir užlaiky
POCKET’BOOK Ų
Visa tai bedirbant pasi
AD — DEPT
mas duodam!). Reikia būti naktimis.
2417 W. 43rd St. 12 vai. portą iš buvusio metinio ba
KORSETŲ
Kas trečiadienį ir kas sekmadienį
127 No. Dearborn St.
girdo šauksmas iš Lietuvos,
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ
liaus.
P. K., sekr.
dieną.
savo laikus. Geras užmokestis. Atsi
Tel. Randolpb #488—948#
šaukite telefonu: BEVerly 0021 ar į
V. VILEIŠIENE, SAV.
kad ten reikia pagalbos. Gei
namus 4113 MESI IIITH STREET,
Helen Rimkus, rašt.
CHICAGO.
bėjom, kiek galėjom. Atsi
Brighton Park. — ARD
GLAMOUR
----------Moterų Sąjungos 49 kuo
rado du drąsuoliai — Da 6 skyr. susirinkimas įvyks
Draugystė
Gaidžiausios pos mėnesinis susirinkimas
FROCK SHOP
rius ir Girėnas. Lėktuvu per sekmadienį, lapkr. 2 d., 3
Širdies Viešpaties Jėzaus įvyks antradienį, lapkričio
1945 We.t 31* Street
GREITUI palengvinimui —
5922 W. Roosevelt Rd.
skrido Atlantą. Jiems pa vai. p. p., mokyklos kambapatrinkite su Muatcrole. Iš
laikys mėnesinį susirinkimą 4 d., 7:30 vai. vak., šv. JurTel. AUSTIN 1175
braukimas su šiuo “CtMinterminklą matom Marąuettei ryje. Prašome rėmėjas skait
I r ritant” aktualiai gelbėja ir
lapkričio 2 d., 1 valandų pojgio parapijos salėje. Visos
gydo skaudančius museulus.
MoruiRM
lingai susirinkti.
J. R. pietų, Chicago Lietuvių Au-' sąjungietės prašomos būti
parke.
Geresnis negu “mustard plasMPitit
.
ter”! Daromas 3-jų stiprumų.
Su miesto augimu kilo ir į
ADVANCED PHOTOGRAPHY
ditorijoj. Malonėkite visi na-;_________________________
AR LAIKAS NAMUS
l.<W£3T POSS1BI E PKICFS
lietuviai ir žengė pirmyn į
Tovvn of Lake. — Drau- riai atsilankyti, nes randasi
PHONą I AFAYFTTF 2413
FINANCE
AND
LOANS
PATAISYTI?
tapdami kunigais, profesio gystė šv. Agotos moterų ir; daug svarbių dalykų aptarti
Finansai ir Paskolos
nalais, biznieriais, amatinin merginų laikys mėnesinį su- draugijos labui.
Kreipkitės prie
kais ir t.t. Kiti prasimušė į sirinkimą sekmadienį, lapCharles Yushas 1--------------------------------------------------- ----------------------Nut. rašt. Frank Bakutis PASKOLOS
politikos viršūnes.
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
Lietuvis Kontraktorius
GREIT IR PIGIAI
Pastarasis bendras visų
geria ir mėgsta AMBROSIA Aly, bet, prie to, išdirbė
Ir Karpenterys
ANT
1-mų
MORGIČIŲ
jai
nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
TI
lietuvių darbas — seneliams II
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų
prieglauda, kuri jau stato
Mėnesiniais atmokėjimals
Sleep Better Tonight...
pirmo*
rūšies produktų.
ma. Tai lietuvių darbas ir
Mutual Federal
jų uždirbti centai visa tai
padarė.
Savings
Taip praeitis mums spin
Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, III
DISTRIBUTOR
di! Bet kas padaryta mūsų
and LOAN ASSOCIATION valdžios darbų — dabar užsiimi
OF
visokiais namų darbais
jaunimui? Nieks juo nesi
OF CHICAGO
Turi 43 metų patyrimo
rūpino. Mūs jaunimas dar
2202 W. Cermak Rd.
2223 West 23rd Place
ir šiandie neturi vietos, cent
Tel. Canal 5014
EEN. J KAZANAUSKAS, See.
ro susirinkti, žaisti, spor
TURTAS VIRŠ >1,100,000.
tuoti, linksmintis.
BEERS
Taigi, mylimas lietuvi ir
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
lietuve, jaunimas prašo ta
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
vo pagalbos. Jis pasitiki,
* •
WHOLESALE
kad dalyvausi Lietuvos Vy
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
čių Chicago apskrities sei
FURNITURE
........ - ...... -.Į,.
melyje rytoj, lapkričio 2 d.
BROKER
Jis prašo devintą valandą
f
ryto atvykti N. P. P. Š. baž
O — namams statyti, remontuoti ar
DINING ROOM 8EST8 — PAR
LOR
SETS
—
HKDHOOM
SET8
»
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
nyčion, prie 44 ir Fairfield
— RŪGS — RADIOS — RE"RIOEHATORS — VVASHEK8 —■
Avė., ir pasimelsti už jau-'
VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
MANGEL8 — STOVĖS.
nimą, kad jis daugiau dirb
AU Aattonally Adverttoed K
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI
tų Dievui ir Tėvynei; kad
niekad neužmirštų tėvų kraš
Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!
to — Lietuvos; kad visad
rūpes
palaikytų kalbą, dainą ir
TAI
IDYI/ITP
mQsų
Jū8,
i 1ligiindeliai
I
r\\J\
I
1x1
I
U
tingai
globojami
ir
$5,000
ap
šokius, kuriuos tėvai mokė
FACTORY REPRESENTATIVE
drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
Mokame
jo ir iš to turėjo daug
SH<&. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
6343
So.
VVestern
Avenr
džiaugsmo.

Gerbiamieji!

Susirinkimai

ACHING-STIFF
SORE MUSCLES

LEO NORKUS, Jr.

Ambrosia & Nectar

PAČI/ I

70

PILOREST MATTRESS

Vienuoliktą valandą ryto
bus pirma sesija American
Legion Dariaus - Girėno na
me, 4416 So. Westem Avė.
Čia galėsi užsiregistruoti ir
užsimokėjęs $1 gausi seime
lio ženklelį, bilietą pietums
Jucius seserų valgykloje,
prie 47 gatvės arti Ashland
Avė., ir bilietą vakare į Se
mi-Formai Convention Bali.

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY, Ine.

2310 West Roosevelt Road
Tel. SEEley 8760-8732

AL£X ALESAUSKAS & SONS

MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

Telefonas REPUBLIC 6051

46 Metai Sėkmingo Patarnavkno,
Vieno Klljentol
SUTAUPYSI PINIGŲ, DALO DARBO
GĖRIAI ŠIĄ IB STIP- CTf'lVFRT
KIAUSI A ŠIŲ DIENŲ OIVMiIU

LINK-BFLT,

Visiškai

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.

Automatiškas

Tel. CALomet 4118

STOKER SALES
6921 So. VVestern Avė.
« BOILERIUS

Net

Keistuto Savings and Loea Association yra šymiausia, seniau
sia lr tvirčiausia lietuvių finansinė ištaiga.

ŠLEG AITIS
4c ĮVEDU ŠILUMA

NenaskrlandBaat

3236 So. Halsted St.

REPnMIe 3713
d

Chicago, IU.

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

IR SUTAISAU SENUS

U?!

DRAUGAS

šeštadienis, lapkr. 1 d., 1941

Amerikos Lietuvi, Nušluostyk Lietuvos Našlaičių Gailias Ašaras!
Ko Prašo Lapkričio Pirmoji Diena

Kun. P. Juškaičiui ir
kun. A. Martinkui
dėkui

Kolonijų stotys ir kapitonai

’ to Gimimo P. š. parap. baž
nyčioje. Jaunoji yra baigusi
Šv. Kazimiero akademiją,
gabi muzikė, ypatingai pijano skambinimo srity.

Bridgeport’e stotis ir inNorth Side stotis ir inforNuoširdų tariame ačiū
formacijos
centras
pas
V
J
macijos
centras parapijos
dami už mus.
tuvių tautos gyvenime yra
X Visų Šventųjų draugys
'
gerb.
kun.
P.
Juškaičiui
ir
sulojusios nepaprastą vaid Taip! Lietuviai mirė už Ridiką, 3354 So. Halsted St.' knygyne, 1644 Wabansia
tė, Ciceroj, gyvavimo 25 me
I
kun.
A.
Martinkui
už
pri

menį. Mirga, jauna ir tau visų žmonių laisvę. Taigi Kapitonai A. Balanda, J. Avė. Kapitonai: V. Rėkus
tų jubiliejų švęs nedėlioję,
siųstus
linkėjimus
ir
dvide

ri mergaitė paaukojo gyvy ir mūsų, nes jie visiems Bubnis ir M. Vaidila.
ir J. Berkelis.
X Šiandie aplink mus ant šimts penkių dolerių auką lapkr. 2 d. Ryto per 7:30
bę, kad išgelbėtų Vytautą drąsiai pasakė:
Mišias šv. nariai eis “in corBrighton Park’e stotis ir
West Side stotis ir infor-‘vi8ų gatviy’ ypatingai kur dienraščio “Draugo” jubilie
pore” prie šv. Komunijos
Didįjį iš kalėjimo. Ir ji Vy — Mes niekam neverga informacijos centras Stan
.
„ eina didesnis žmonių judė- jaus proga.
macijos
centras
“
Draugo
i
*
J
intencija
mirusių narių, o
tautą, mūsų garsų vyrą iš vome, ir jūs kovokite su dard Federal Savings and redakcijoj, 2334 So, Oakley1 Jlmas' P^entusios moteKun. P. Juškaitis
yra vakare 7 vai. prasidės va
traukė iš kalėjimo nasrų. tais, kurie neša žmonėms Loan Ass’n, 4192 Archer
Ave. Kapitonai: J. Drukte- ryS >r merS n°8 rinks aukas
Cambridge, Mass. lietuvių karienė, kurios programą iš
Gyva ir graži mergaitė Gra vergiją.
Avė. Kapitonai: K. Kamin uis ir C. Povilauakas.
į ^'P1™1
žina kovės mūšio lauke, net
1 tų į Sibirą. Aukokime, kiek parapijos klebonas, o kun. pildys Rožių ir Lelijų Klu
Šiandien tūkstančiai lie- skas, J. Encheris, VengeA. Martinkus neseniai pas bas iš Dievo Apvaizdos par.
vyrus kai kur savo narsa ir tuvių
Dievo Apveizdos parapijoj kas galime.
Rusijos
gilumoje l'auskienė ir T. Rudokas,
kirtas Dievo Apvaizdos pa
oi ąsa viršijo.
stotis ir informacijų cenX K. Antanaitienė sochišaukiasi mūsų pagalbos. Š. | Town of Lake stotis ir in- traa pas K. Ivanauską, 728 ' * Cl“™ 8paln) 3°.d' Sv’ rapijos, Chicago, klebonas.
Lietuvė moteris išsaugo m. lapkričio 1 d. Chicagoje
cagietė, begalo džiaugiasi
.
,
Antano lietuvių gražioj saformacijos centras pas M. „r -.o n, T. -x
“
Draugo
”
administracija
W.
18
St.
Kapitonai:
Iva-i,_.
.
,
7
®
T
J
.
A
jo lietuvišką kalbą rusų ca ir Cicero bus rinkliava lie
turėjus progos dalyvauti
,. . .
...............
leje įvyko prakalbos LietuSudeikienę, 1632 W. 46 St.
nauskiene
ir
Stucinskiene.
..
.
a
.
.
rų priespaudos metu. Lie tuvių tremtinių ir Lietuvos
dienraščio “Draugo” 25 me
į vos ir musų tremtinių klauKapitonai: B. Pivariunienė,
nigystės
sukaktį.
Įšventin

tuvė moteris 1918-1920 m. reikalams.
Toda
tų jubiliejaus bankiete, kur
visos H. Kušleikienė, M. SudeikieCicero stotis ir informa- simais. Nors ir lynojo, bet
palydėjo savo sūnų ar vyrą mergaitės ir moterys kvie
tas
Lietuvoje
ark.
Pr.
Kare*
teko pasimatyti su jaunų
cijos centras šv. Antano žmonių susirinko į prakal
nė ir Dočkus.
į Laisvės ir Nepriklausomy čiamos į talką: pasišvęskite
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