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Naciai atakavo Kremlių
NEUTRALITETAS
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Atmeta sovietų
kvietimą

VIESULO AUKA

Vokiečiai praneša apie savo
laimėjimus Kijevo fronte

BERLYNAS, rūgs. 28. —.žti iš spąstų. Bet jie naikiVokiečių vadovybė oficia- narni, pareiškia vokiečių va
liai pranešė, kad vokiečių' dovybė.
INDIANAPOLIS,
Ind.,
karo lakūnai užvakar naktį
rūgs. 28. — Maskvoje su
puolė Maskvą ir didelius
rengtas antinacių jaunimo
Sovietai nugalėti,
nuostolius sukėlė ten istori
suvažiavimas. Sovietų am
niam Kremliui. Ten gyvena
basada Washingtone
pa
sako naciai
diktatorius
Stalinas
ir
ten
kvietė suvažiavime dalyvau
BERLYNAS, rūgs 28. —
yra centriniai sovietų vy
ti Amerikos Legijono sūnų
Vokiečių vyriausios karo
riausybės komisarijatai.
organizaciją, turinčią apie
Vokiečiai dar pažymi, kad vadovybės pranešimai apie
50,000 narių.
Kremlius /ra Maskvos rau vokiečių laimėjimus Kijevo
Šios organizacijos vado
fronte visoj Vokietijoj per
donoji ši s.
ft
vybė paskelbė, kad ji neda
radiją pranešta su didžiau
i
lyvaus komunistų jaunimo
siu bombastiškumu. Pasa
Paimta 665,000
sąjūdy Maskvoje.
Sako,
kyta, kad ten vokiečių ka
Amerikos jaunimo idealai
riuomenės laimėjimai neturi
sovietų kareivių
nesuderinami su komunistų
sau lygaus pasaulio istori
BERLYNAS, rūgs. 28. — joje.
jaunimo
idealais.
Sako,
Vokiečių vyriausioji karo
imant apskritai, Amerikos
Oficiali nacių spauda pa
vadovybė pareiškia, kad Ki reiškia, kad Kijevo fronte
jaunimas neturi pasiryžimo
cTiruuraa" aciuo teiepaoy*
jevo apylinkėse vokiečiai sunaikintos penkios sovietų
dalyvauti svetimų šalių jau
nimo sąjūdžiuose.
Iš Mexico įlankos smarkaus viesulo dalis pasiekė net Didžiųjų Ežerų apylinkę ir laimėję iki šioliai istorijoje armijos. Laimėtos kautynės
negirdėtas kautynes. Pen vokiečiams užtikrina visam
Ohio upėje sulamdė ir nuskandino laivą, Bob Hassell.
kios sovietų armijos sugrie Rusijos fronte pirmenybę.
INSINUACIJOS
Mažina duonos
btos į spąstus ir baigiamas
Sako, sutriuškinus ten so
Rodos, apie komunistų
jų
triuškinimas.
Iki
vakar
vietų penkias armijas vo
Pasauly
vartojimą
665,000 sovietų kareivių pa kiečiai dabar turi progos,
insinuacijas nevertėtų nė
kalbėti. Tačiau atleis mums
imta nelaisvėn. Kuone toks savo dalį kariuomenės iš
ROMA, rūgs. 28. — Itali
BERLYNAS.
—
Teismas
mielas skaitytojas, jei jam jai trūksta duonos. Tad vy
pat skaičius nukautų ir su- ten nukelti į kitas karo
nuteisė du vokiečius mirti žeistų.
brangų laiką pagaišinsim. riausybė imasi priemonių
fronto dalis
Visi prekiniai; iš jų penki skiriami mi už tai, kad jie per radi Vokiečiai sako, kad so Naciai dar pabrėžia, kad
Kartais ir apie nieką įdo mažinti duonos vartojimą.
mu ir pravartu pakalbėt.
Gyventojams dalinami duon
ją klausėsi iš užsienio pra vietų nuostoliai bus dar di Anglijos ir 'Amerikos para
Anglijai
• Paskutiniuoju laiku mū ženkliai. Nurodyta,
nešamų žinių ir girdėtas ži desni. Nes kai kurie daliniai ma raudonąja Pi Maskvos
kad
sų kpmunistai paskelbė lai kiekvienas asmuo per dieną
dar giansi ir neturi noro režimui jau nereikalinga,
nias skleidė.
I pasiduoti. Jie bando išsiver- nes suvėlinta.
WASHINGTON, rūgs. 28. glijai, kuri, kaip žinoma,
škus apie blogybes Lietuvo gali suvartoti ne daugiau
rejįįHąJįągar pręfeipių. 'BRIUSELIS, Belgija. —
je._Gal ir bloga dabar Lie-1 kaįp tik puseptįntos .uncijos — J.v A. Valstybių vadina- J ląbai
■r- ■
ma jūreivijos komisija va laivų.
tuvoje. Mes to neginčijame, duonos.
Vokiečių režimas pranešė,
Masinio laivų įleidimo į kad sušaudyta 20 belgų ko
nes Lietuva negyvena savu
Vyriausybė pranešė, kad1 kar turėjo didelę šventę.
gyvenimu. Tačiau, kai mes šiemet Italijoje buvęs men- Keliose Atlantiko ir Pacifi vandenį proga prez. Roose munistų. Jie pripažinti kal
paskelbėm pranešimus iš j.kas javų derlius. Iš kitur ko pakrančių laivų dirbtu- veltas per radiją kalbėjo iš tais sabotažu.
Lietuvos apie besitraukian gi javų grūdų, o ypač kvie- v®se įleista į vandenį net 14 Baltųjų Rūmų. Prezidentas
čių bolševikų padarytąsias čių, negalima pakankamai nauJU prekinių laivų, išviso sakė, kad Amerikos laivų
NEW YORK. — Iš Vokie
101,600 tonų. Tai pirmieji statyboje ši diena (rugsėjo tijos per radiją paskelbta,
blogybes — mus komunis gauti.
Atrandami vis nauji nužudytųjų
Be to, Italijai stinga ir laivai tų, kurių net 200 bu 27 d.) bus atmintina. Nes kad praeitais trimis mėne
tai atvirai pavadino mela
vo užsakiusi komisija. Arti tai Amerikos susimetimas siais vokiečiai
giais — ir tiek. Nė daugiau kitų valgomųjų produktų,
sunaikino
kapai
moj ateityje bus daugiau ginti savo šalį ir tautos lai 931,730 tonų britų laivų.
nė mažiau. Na,
tebūna
mums leista sužinoti, kaip Įrane sukilo kurdai laivų pastatyta. Komisija svę. Laivų statymo progra
BERLYNAS. — Lietuvoje po šiai dienai tebeskaitikisi, kad iki ateinančio ma ir toliau skubiai ir ener
musų brokai
komunistai
HELSINKIS. — Suomių tomos bolševikų teroro aukos. Lietuvos Raudonojo Kry
šias žinias gavo, jei jų ma TEHERANAS, rūgs. 28. — gruodžio 31 d. dar apie 17 gingai bus vykdoma iki bus kariuomenė paėmė Praega žiaus žinios paskutiniuose rugsėjo numeriuose pranešė anymu joks susisiekimas su Irane (Persijoje) sukilo kur laivų bus suspėta pastaty atsiektas spartumas kasdien miestelį, per kur eina Pet pie naujai atrastas bolševikų teroro aukas. Kauno apy
vieną, arba du laivus įleisti rapilio . Murmanskio geležin
x ■ . I ’’
dai. Bolševikai ir britai at ti.
Lietuva negalimas?
linkėse ties Sargėnais ir už Devintojo Forto rasti nauji
Pranešta, kad iš 14 įleis į vandenį, sakė prezidentas. kelis. Tas yra apie nž 20 sušaudytųjų kapai, kur atkasta dvidešimt trys lavonai
sisako sukilėlius malšinti.
Sako, tas yra Irano vyriau tų laivų penki skiriami An- Tai visa yra šalies apsaugai. mailių pietvakarų link nuo nužudytieji neatpažinti. Ties Petrašiūnais atrasti politiGERIAU TYLĖTI
sybės
pareiga. Tad vyriau
“Dirvoje” vėl keliamas
Petrozavodsko.
nių kalinių kapai kur birželio aštuoniolikta dvidešimta
klausimas, kas
pasiryžo sybė prieš sukilėlius į Kur Žurnalas puola
Bandoma vaduoti
dienomis buvo sušaudyti dvidešimt penki asmenys jų tar
perleisti Rusijai Lietuvą be distaną pasiuntė gausingą
BERLYNAS. — Naciai pe viena moteris.
pasipriešinimo. Mes nenorė kariuomenę.
neutralumą
skelbia, kad Kronštato tvir
ištarmę
PAKELY BOLŠEVIKAI TREMTINIUS ŠAUDĖ
Kurdai susimetė įkurti
tumėm nė su “Dirva”, nė su
tovės apylinkėse, Suomijos
WASHINGTON, rūgs. 28. Į WASHINGTON, rūgs. 28.
jos bendradarbiu, labai ar nuosavą nepriklausomą Kur
Raudonasis Kryžius buvo išsiuntęs trijų asmenų eks
įlankoje, vokiečiai nuskan
—
Praeitą birželį Naujosios j — Kongrese organizuojama
timu p. Smetonai asmeniu, dištano valstybę, Turkijos
dino vieną sovietų kruizerį pediciją, kad ji vykdama keliu kuriuo buvo vežami trem
kurdai eina pagalbon saviš Anglijos pakraščiuose, At-1 opozicija atkakliai pasiprie- ir 8 kitus karo laivus su tiniai iš Lietuvos galėtų ką norš tikresnio patirti apie
ginčytis.
ne
neutralumo ak- gadino. Juodijoj jūroj gi nu jų anuometinį likimą. Ekspedicija išbuvo kelionėje ke“Dirva” kalba apie šiltas kiams Irane. Jie Irano kur-, lantike, nuskendo U. S. sub
dams
pristato
ginklų
ir
marinas
O-9.
Žuvo
visa
33
.
.
.
.
, ,
vietas, apie pataikavimą,
i
,
,.
to atšaukimui, bet ir jo pa skandinta 4 sovietų karo lioliką dienų ir buvo nuvykusi iki Smolensko. Visą kelią
vyru
įgula.
Nebuvo
galimu»
J r
amunicijos.
1
net apie išdavimą. Tačiau
rado nušlakstytą mūsų tautiečių krauju, nes vežamieji
laivai.
taisymui.
mų vaduoti dėl per didelės
"Dirva” niekur nė žodeliu
visą laiką pakelėje buvo šaudomi. Ties Cernave BoltguU. S. neutralumo aktą at
vandens gilumos. Karo lai
neprisimena apie pirmąjį Svetimi laivai
BERNAS, Šveicarija. — dijoje užtikta trisdešimt dviejų lietuviu kapinės. Iš viso
vyno tardymų teismas nėra šaukti nori administracija, Zagrebo
pabėgėlį iš Lietuvos. “Dir
laikraštis
Novi ekspedicijai pavyko nustatyti, kad pakeliui iki Smolens
do to įvykio kaltininkų. Jis kad ji galėtų apginkluoti į List praneša, kad kroatų ko bnvo sušaudyta per 100 iš Lietuvos gabenamų tautiečių.
vos” dėti mes apie visą įvy U. S. uostuose
išsprendė, kad submarine Angliją siunčiamus preki kariuomenė po trijų parų
kį tylėtumėm ausis suglau
Vaikų, kurie buvo išgabenta iš Druskininkų ir Pa
WASHINGTON,
rūgs.
28.
nius
laivus
su
karo
reikme

sąlygos
buvo
patenkinan

dę.
atkaklios kovos nugalėjusi langos vasaros kolonijų, niekur nesurasta. Išgabentų iš
Kitaip gali kartais iškilti — Laivyno departamentas čios, kad įgula buvo pakan nis.
serbus sukilėlius arti Doboj. Lietuvos vaikų tarpe yra ir generolo Raštikio trys duk
*
labai nemalonių faktelių, ku pianešė, kad britų kruizeris kamai apmokyta.
Opozicija pareiškia, kad Daugiau kaip 300 serbų nu relės. Jaunesnioji iš jų dviejų metų amžiaus.
rie nė “Dirvai”, nė jos gina Newcastle taisomas Bosto
Army and Navy Journal toksai žygis reikštų įsivėli kauta.
LIETUVOJE ŠIEMET DAUGELIUI ŽIEMA BUS BAISI
miems
asmenims nelabai no uoste. Neiškeliama aik dabar atakuoja tą nuospren mą karan ir darbuojasi prie
štėn,
kas
įvyko
su
tuo
lai

skaniai kvepėtų.
Besiartinanti žiema daugeliai tūkstančių pastogės
dį. Jis parėiškia, kad teis šintis neutralumo akto at
MASKVA. — Sovietai
vu, kur ir kaip jis sugadin
Sapienti sat!
netekusių
lietuvių šiemet bus baisiai sunki. Raudonasis
mui buvo žinomi šie faktai: šaukimui.
skelbia, kad Petrapilio fron
tas.
laivas buvo senas ir atre
te vokiečių atakos atmuš Kryžius Išleido atsišaukimą į ūkininkus, kad jie, būda
Newca8tle yra
28-asis
TURKIJOS NUOSPRENDIS
montuotas
; submarino an CIO steikas plieno tos ir daugiau kaip 4,000 vo mi palyginti geresnėje padėtyje, priglaustų mūsų miestų
britų ir prancūzų laivynų
trasis karininkas buvo at
Paskutiniuoju laiku, sa
kiečių nukauta. — Paimta ir miestelių gyventojas. Žemės Ūkio rūmų pirmininkas
laivas priimtas taisymui J.
koma, Vokietija daranti di
sarginis ir vos išėjęs iŠ sub dirbtuvėse
34 tankai ir daug karo me Fležinskis įteikė generaliniam komisarui Renteln meA. Valstybių uostuose.
morijalą dėl jo išleisto žemės įstatymo. Fležinskis prašo
deli spaudimą į Tunriją,
marinų mokyklos; dvi treč
džiagos.
greičiau sutvarkyti, nuosavybės klausimą žemės ūkyje,
kad ji bent atsisakytų są
dalys personalo (įgulos) ne BIRMINGHAM, Ala., rūgs
BERLYNAS. — Vokiečių pašalint bolševikų įstatymų liekanas, kartu nurodo rei
Turkai aiškiai jaučia ne- turėjo patirties submarino 28. — Tennessee Coal, Iron
jungos su Anglija ir už tai
lakūnai praeitą savaitę Juo kalingumą pakelti žemės ūkio produktų kainas.
and Railroad Co. fabrikuo
žadama
nepriklausomybės ocilgai galėsią išsilaikyti j tarnyboje
dojoj jūroj nuskandino lai
Lietuvą, atrodo, pamažu įjungia į vokiečių finansinę
Paskelbdamas savo ištar se sutreikavo CIO darbinin
garantija ir laisvė Juodojoj neutralūs, bet pranešama,
vų apie 50,000 tonų.
sistemą.
Lietuvos banke vokiečiai įsteigė reichskredistekad
jie
pasiryžę
netr*f<us
kai.
Tas
įvyko
Steel
Worjūroj. Tačiau, jei Turkija
mę teismas nesiskaitė su
HELSINKIS. —x Petroza lie, o komercijos bankas paverstas Dresdeno banko skyr.
sutiktų stoti ašies pjsėn, aiškiai pasisakyti prieš uo tais faktais, sako žurnalas. kers Organizing Committee
Netolimoje ateityje vykstu Lietuvon, tada tikiuosi
tai priedo jai dar žadama kiečius ir stoti Anglijos pu
nusprendžiu. Fabrikai uždą vodsko apylinkėse suomiai
jus
galėsiąs
išsamiai jus painformuoti apie tenykštę pa
Chicago ir apylinkės. — ryta. Apie 19,000 darbinin sunaikino sovietų diviziją ir
Sirija, Armėnija ir Rusijos sėje. Kaip ištikrųjų yra padėtį.
Ancevičius.
Šiandie debesuota ir vėsu.
Turkestanas.
1 ai?Kės netolimoj ateityj
kų neturi darbo.
vieną šarvuotąjį pulką.

Buvo žmonių, kurie ka
daise tikėjo, kad Europos
karui besiplečiant Jungti
nės Valstybės
išsilaikys
neutralios. Girdi, kas Ame
rikai, kad ten kažkur už
Atlanto Europoje Hitlerio
legijonai siaučia. (Tuo ypač
anais laikais pasižymėjo
mūsų komunistai).
Tačiau . buvo
pamiršta,
kad Amerika ne kažkur
Marse, bet toj pačioj žemėj,
kur modernioji civilizacija
paskiras valstybės taip su
jungė bendrumon, • kad noro
mis nenoromis jos turi ben
drauti. Štai ir Amerikoj
šiandie jau plačiai kalbama
apie neutraliteto įstatymo
panaikinimą. Labai galima
tikėtis, kad jis netrukus ir
bus panaikintas.

Keturiolika J. A. Valstybių
laivų įleista į vandenį

BAISOS BOLŠEVIKŲ ŽIAURUMAI
LIETUVOJE
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Pirmyn gi, vyrai ir moterys už tėvynę!
Be jūsų duoenios rankos,
mes bejėgiai, todėl nuo spa
lių mėn. prasideda antras
didis ir galingas aukų rin
kimo vajus, Lietuvai gelbėti

Rusai bolševikai keliasde
šimt tūkstančių lietuvių iš
trėmė į Sibirą, kur šaltis ir
skurdas viešpatauja. Ten
šiandien au badu ir skurdu
kovoja ne tik senos Lietu
vos motinos, bet ir maži
vaikučiai, daugelis atskirti
nuo savo tėvų. Ten Sibire,
kur mūsų brangių lietuvių
knygnešių kaulai ilsisi, kur
prie carų lietuvis už lietu
višką knygą ir lietuviškąjį
žodį skaudžias dienas išgy
veno, dabar mūsų geriausi
ir gražiausi broliai lietuviai
kenčia ir skursta atskirti

tremtiniams

lr lietuviams

sušelpti. Kiekvienas lietuvis
išties pagalbos ranką, įsi
rašydamas į Lietuvai Gelbė
ti Fondo narius, įmokėda
mas bent 1 dolerį.

nuo savųjų tik todėl, kad
jie nebuvo bolševikų ver
gais.
Iš tolimo Sibiro ateina
baisus mūsų brolių lietuvių
tremtinių šauksmas:
— Lietuviai amerikiečiai,
padėkite
ir
pagelbėkite
mums, nes sunkias ir bai
sias dienas gyvename. Mes
laukiame jūsų geraširdiškos
pagalbos rankos. Taip pat
kasdien gauname lietuvių
tremtinių sąrašus.
Tokių dalykų akivaizdoje
mes negalime tylėti, mes
negalime sau ramiai gyven
ti, kada mūsų broliai kovo
ja su šalčiu ir badu. Užtat
Lietuvai Gelbėti komitetas
dirba ir pluša, kad pagelbė
ti lietuviams tremtiniams.

Kad sėkmingiau pavyktų
autų vajus, kalbėtojai aplankys įvairias kolonijas,
Nuo spalių mėn. 1 d. iki šv
Kalėdų kalbėtojai apsilan
kys Chicagos, Pittsburgho,
Detroito ir Clevelando apy
linkėse; 1942 m. sausio ir
vasario mėn. — Schuylkill
ir Wyoming klonyse; kovo
ir iki 15 balandžio — Bal
timore, Md., Philadelphia,
Pa., New York ir New Jer
sey; nuo balandžio 15 d. iki
birželio 15 d. kalbėtojai ap
silankys Naujoj Anglijoj.
Maloniai visi prašomi į
talką: sudarykite kolonijo
se aukoms rinkti komitetus
ir platinkite mintį, kad da
bar mes turime parodyti
gražią lietuvišką širdį mū
sų broliams lietuviams, ku
rie išgyvena skaudžias die
nas. Tat viri į garbingą tal
ką:

vo pažįstamų ir draugų kle
bonas susilaukė daug užuo
jautos ir nuoširdumo, mal
dų ir gelių, už ką jis visiems
prašo Dievo gausiai
atly
ginti.
Estrellita.

' Marijonų Misijų
Ivarkraštis

“Pirmyn gi, vyrai už tėvynę
Už brangią žemę Lietuvos!
Ją bočių bočiai amžiais gy
nė,
Už ją ir jų vaikai kovos!“

kam leista lankyti, išskyrus važl#vo
skaitllngaa bOrys
artimiausius
gimines
ir
draugus - kunigus.
Visi
apylinkės lietuviai kunigai
1
parodė daug
nuoširdumo I ALL M AKIS - NIW
TYPEVVRITfRS
Gavę žinią tuoj skubinosi
tėvelį aplankyti, suraminti
A O O I N G M A C H . N t S
ir palaiminti. Jų tarpe ma
—IMAll MOMTfllY PAVMINTS-

kurių vardų neteko sužino
ti. Bet didžiausią malonu

mą jam suteikė J. E. vys-

OR. J. J. SIMONAITIS

Šiose pamaldose taipgi
dalyvavo nemažai svetim
taučių.
Jie gėrėjosi mūsų
lietuviškomis
giesmėmis,
gražiai išlavintais balsais,
ir pareiškė pageidavimą,
kad šis choras dažniau da
lyvautų
pamaldose
šioje
bažnyčioje.
Tenka pasvei
kinti parapijos chorą ir va
dą, kad. taip gražiai užsire
komendavo
svetimtaučių
tarpe.

SAVO AKIMS

(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo ♦1-mos Iki
vai. vak.
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GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Ofiso vat nuo 1—3; nao 0:30—8:30

. 1801 Sto. Ashland Avenue
Kampaa

Tel. PROspeęt 3525

retefoiuM

OFISO

V. W. RUTKAUSKAS

Kasdien

Treč.

lr

a.■ iki

6eAt:

»:S0

o

8.30

DR. P. ATKOČIŪNAS

a.

p. m

m.

iki

DANTISTAS

m

ADVOKATAS
6158 So. Talman Avė.

1446 So. 49th Court, Cicero

Chicago, UI.

JOS. F. BUDRIK
DR. VAITUSH, OPT.

Furniture House

LIETUVIS

3409 S. Halsted SL

GYDYTOJAS

Didelis pasirinkimiM laikrodėlių

metų

20

GERAI

lr

gydyme

PRITAI KINTI

kreivas

pataLnys

Akiniai teisingai prirenkami
per patyrusį lietuvį daktarą.

Akie

praktikavimo
ir

taisyme

akis,

AKINIAI

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.

įtempimų.

akJų

prabaltas

svaigimą

akaudCJimų,

galvos

akių

lr

k&rfttj,
MODERNIftKIAUSI,

atyda

Speciali

BODAI

atkreipiama

tiktai

pritaikomi

|

vaikų

kada

reikta

VALANDOS:

10-tos

Iki

8-tos

valandoe

Sekmadieniais

pagal

kasdien.

sutartj.

4712 So; Ashland Avė.
Tel. YABDS 1373

k

PHYSICIAN AND SURGEON

2158 VVest Cermak Road
OfiM M. OAHal 8MB
Ofiso Vati 8—4 iz 7—8
TM.:

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

—

ROOM

SETS

RIJOS

—
—

8HT8

Budriko

DR. PETER T. BRAZIS

Radijo Progoramal:

WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
vai. vakare
6757 So. Western Avė.
WHPC 1450 K. Ketvirtadieniais
Ofiso
valandoe:
7 vai. vakare.
Popiet — nuo
1 iki 11 Vak. 7 iki t
Nedėliomis
pagal eutart}
WAAF 950 K. Hawaian — sekma
dienyje 4:30 po pietų.

Telefonas CANai 7899

>

DR. PETER J. BARTKUS

—

-4

■

2202 West Cermak Road

t “

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal antartį.
Ras, teletonae 8BBley 0434.
Tek Cicere 1484

DR. S. R. PALUTSIS

MANGELS

—

Umokėtt

—

RB-

STOVĖS.

Ki

MftbTl.

typevvritir
COMPANY

BOMVT C. •OtMtAff.

w. MAMOM

Tel. Cicero 1484

8
Apkainavlmaa

Mmm
SV.

n » OFARSCKN

P 14 4

IITIMATIS—FREE-DIMOHiraATION

Pardavėjas

Mtvrtaas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue r
Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M.,
šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Trečiadieniais pagal sutartį.
TeL OANal 0257
Rea. tel.: PROapect 665

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Reaidendja: 6600 Sa ArteHan An
VALANDOS: 11 v. ryto ild 3 popia
6 iki 9 vaL vakaro

TeL YABds 8146
VALANDOS: Nue 11 iki 12,
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniaia: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS t
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS <
Taipgi akinius pritaikan.

3343 So. Halsted Street
Tel. CANai 5969

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija

2156 West Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais
ANTRAS OFISAS

2017 8. Western Avė.
Tek Canal 7171
* į
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

OflM Tek:
Barid. Tekt
m<lal» 1886
PBOepert UM

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS

IB CHIRURGAS

1853 Wwt 35th Street
LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien ane 2.-09 iki
Trečiad.

Ir

Sekimui.

tik

8:00

vaL

susiu rius.

DR. y. E. SIEŪLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFsyette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
PenktadieniaiL

4631 Sa Ashland Avė.
Tek YABds 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Aeitadieoiais.

DR, CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB OHIRUROA8

4729 So. Ashland Avė.

pastatymų ai

dykaL

atsalti

+ CTAD

—

.

(2-troe labos)
Tek MIDiray 9888
Chicago, UL
Kamp. 15tos gat ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:
OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 19 vai ryto, nno 2 iki f
Noo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. vai. popiet ir nno 7 iki 8 JO vai. vak.
ir murai sutarti.
Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto.
Res. 1625^0. 50th Avenue

PRIOERATORS — WASHERS —

SU

OR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 8

PAR

BEDROOM SETS

RADIOS

Ofiso tel.: VlRginia 0036
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

arti 47th Street
vai: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

DINING

metai

SOLD, KENT E D
AND REPAIRED

CICero 1276

TrlefoTnas: HEMtaok &SM

akla
Akiniai

Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pašaukite Yards 3088.

TOBULIAUSI

EGZAMINAVIMO

Telefonas REPubllc 7868

UR. F. C. WINSKUNAS Dr. Walfer J. Phillips

toliregystę;

palengvins

VOK

namų

-

4645 So. Ashland Avenue

trumparegyste

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

Finansuojame

3147 S. Halsted St, Chicago

TsL YABds 9846

MATYKITE MUŠI

DIDŽIAUSIAS PAŠTRINKIM AS

Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 Eit

__Telefonaa;

SPECIALISTAS

Suvlrft

6631 S. California Avė.

O8SS — Ctalcaca

VALANDOS

»mio a,

v-ae

AgJV

2201 VVest Cermak Rd.
Vaiandoa: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
REZIDENCUA:

LIETUVIAI DAKTARAI

18-toa

CANAL

PIRKSITK

LENTOJ, METMHO REIKMENŲ
STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

756 VVest 35th Street

DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

OPTOMETRISTAI

pataisymų — Nlako įmokėti —

AU MAKM

Phc

DR. ALBERT J, VALIBUS

DR. STRIKOL’IS

RIBUIIT

daug svetimtaučių kunigų,

Waterbury, Conn. — Mū
sų miestas pagarsėjęs vario
ir
misingo
dirbtuvėmis,
Šiuo metu dirbtuvės dirba
dieną ir naktį be pertrau
kos. Dirbtuvėse dirba daug
darbininkų,
privažiavusių
net iš kitų miestų ir valsty
bių.
Daugelis darbininkų
negali net gauti gyvenimui
kambarių.
„• Pragyvenimas
žymiai pabrango.
Tačiau nors darbai eina
gerai, bet viena didžiausių
kompanijų Scouill Mfg Co.
dirba tik 4 dienas.
Žmo AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NAR1AZ
nės ateitimi turėtų susirū Ree. 0968 So. Talman Ava.
Tet OAVal 6188
pinti ir pradėti taupytis da Ree. Tek GROvehiU 0617
Offlca teL HEMIock 4848
bar,
Sunaskinis.

V. S. Conn. Provincijos
koncertas

Lietuvai Gelbėti Fondas,

Per kelias dienas jo gyvy- ir žmonės laukė Sios nepabė buvo kritiškoj
padėty, prastos progos,
sapną ligoni nebuvo nie- 1 Ketvlrtadienio vakarc 8U.

K. Strimaitis, J. Bakšys, A.
Orvidas, B. Liubauskas ir

sirinkimas. Dalyvavo sąjun-1 OSLO. — Vokiečiai įsakė
gos centro pirm. komp. A. Norvegijos gyventojams ir
Aleksis, muz. J. Balsys, mu- krautuvėms iki rugsėjo 30
dienos atiduoti vokiečiams
zikas A. Stanišauskas ir ki
visus vilnonius apklotus.
ti. Pasitarta dėl ateinančio
rudens chorų provincijos
TELEFONAI:
koncerto. Bridgeporto, Hart'
Office: HEMIock 5524
A
fordo ir Waterburio chorai
EMERGENCY: call MlDway 0001
sudarys jungtinį chorą iš Ree.: HEMIock 1643
kokio pusantro šimto dai- j
nininkų. Dainų programa1
nustatyta ir chorai pradės ‘
tuojau mokytis. Bridgepor-i physician and subgeon
VALANDOS:
te koncertas Dus lapkričio Nuo 1 OFISO
iki 3 ir uuo 6 iki 8 vai. vak,
23 d. parapijos salėj.
2408 West 63rd Street f

dd. — Youngstown, Ohio,
dv. Pranciškaus parap. baž
nyčioje — kun. Jonas Jan
čius, M.I.C.
3. Spalių 19 — 26 dd. —
las sužadinti prie dangiškos Lowell, Mass., dv. Juozapo
laimės troškimo, ir juos parap. bažnyčioje — kun.
nuteikė šventoj nuotaikoj. Kazimieras Rėklaitis, M.I.C.
Už valandėlės choras galin
4. Lapkričio 24 — 30 dd.
gai užgiedojo Suplikacijas, — Chicago, BĮ., Dievo ApGYDYTOJAS nt CHIRURGAS
maldaudami
pagelbos
iš yaizdos parap. bažnyčioje
VaL: 2—4 ir 7-9 vak.
dangaus ne tik savo dva — kun. Antanas Mažukna,
Ketvirtad. ir Nedėliomia susitarus.
sios vadui, bet taipgi ir mū M. I. C.
2423 W. Marąuette Road
Bridgeport, Conn. — Pas
sų tėvynei Lietuvai, kurią
A. Stanišauską įvyko Conn.
jis taip karštai myli ir sie
provincijos vargonininkų su
ADVOKATAS
PHYSICIAN AND SURGEON
lojasi jos padėtim.
Labai
4645 So. Ashland Avenue
gražiai sugiedota “Veni Je WHITNEY E. TARUTIS
OFISO VALANDOS:
ADVOKATAS •* '
su Amor mi“ ir kelios ki
* Bukite Malonus
Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vaL vak.
CENTRINIS OFISAS:
tos giesmės.
3133 SO. HALSTED ST.
Nedėliomis pagal sutartį.

Šių jautrių
giesmių ir
maldų žodžiai prasiskverbė
2334 S. Oakley Avė.,
I pro tūkstančius mirgančių
Chicago, UI.
< žvaigždžių takus, pro pla
čius dangaus skliautus ir
ia kun. J. Židanavičius
pasiekė gailestingojo Dievo
Paskutinėmis dieno
apsilanky Sostą.
Amsterdam, N. Y. — Šv. kupo Gibbons
mis gerb. klebono sveikata
Kazimiero parapijos klebo mas ir palaiminimas.
žymiai pagerėjo,
jaučiasi
nas,
kun. J. Židanavičius Lietuviška giesmė
linksmesnis ir gal neužilgo!
kurį laiką sirguliavo ir gy garsioje šventovėje
galės grįžti namo. Nuo sa
dytojų patariamas buvo iš
Rugsėjo 11 d., ketvirta
vykęs mėnesio laikui atsil
artistas J.
sėti ir sustiprinti savo svei dienio vakare,
Liaten to
katą.
Dvi savaiti atgal, Olšauskas buvo Tėvų Jėzu
itų
pakviestas
su
choru
grįžus namo, jo sveiktata rim
PALANDECH’S
tai
pablogėjo ir kuogrei- dalyvauti Šventos Valandos
čiauaia buvo nuvežtas ligo- i Pamaldose gargtoje AuruesRADIO BROADCAST
ninėn.
Kitos dienos ryte,lviUe shrine <Penki9 Ame‘
Featuring a Program of
vikaraa, kun. J. Raitutis1rikos
Koplyčioj),
YUGOSLAVFOLK MUSIC
suteikė paskutinį Patepimą Sioa Pamaldos buvo speciaEvery Šatu r day, 1 to 2 P. M.
ir bažnyčioje
Laike mišių iiai lietuviams skirtos, iš
STATION WH1P
savo
viešai meldėsi, kad gerasai prašymui sveikatos
1520 kilocyeleg (Top of the DiaI)
Per dvi
Dievulis grąžintų sveikatą ParAp\JOS vado.
šios parapijos įsteigėjui ir dieni žinia pasklido po mie
daug nusipelnusiam vadui. stą, choras susiorganizavo

tėsi kunigai: B. M&iekaitis,

2. Rugsėjo 28 — spalių 5

IS DARBO LAUKO

5HJ

Gruoboniški Stalino ir jo
sėbrų apetitai per ištisus
metus Lietuvą smarkiai api
plėšė ir nualino. Daugeliui
sugriovė gyvenamas pasto
ges, birželio mėnesį praūžu
si per Lietuvą karo audra.

lietuvių, visi choristai, iš
skyrus tuos, kurie nugalėjo
pasiliuosuoti iš darbo. Pas
laptingoje rudens vakaro
tyloje, ardvioje bažnyčioje
pasklido švelnūs vargonų
balsai, iš geraširdžių para
pijiečių širdžių plaukė nu
žeminta malda, iš jaunų lieviškų krūtinių žavingai pas
klido Sosnausko jaudinančiorf giesmės žodžiai: “Me*
klystanti žmonės, maldau
jam malonės, Marija mal
dų neatmesk.“ Darnus, maldingas
choro giedojimas
tikrai sugebėjo žmonių sie

—

Vedėjas

Carr-Moody Lumber
Company
3039 So. Halstod St.
VIC. 1272

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

Tai. YARda 0994
Rez. Tel. KENwood 4300
VALANDOH
Nue 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomia nno 10 iki 12 vai. dieng

GYDYTOJAS IR CHTRURGA8

2500 West 63rd Street

6343 So. Western Avenf

OF1HO VALANDOS:
Nuo 1—4 iz ano 7—6 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofln Mefeuae Fl

Telefonas REPUBLIC 6051
J?'

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VMM

4631 Sa Ashland Av&

PLATINKITE "DRAUGĄ >«

Pirmadienis, rūgs. 29, 1941

DSXVBX8

K. Barsis

Lietuvos žmonių Golgotos dienos
•>1

Alia Rachmanova

Studentai, Heile Ir Ceka

(Tęsinys)

Romanas ii Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonis

1940 metais birželio 21 d. rašytojas J. Marcinkevičius
n. TOMAS
nuėjo į prezidentūros rūmus ir norėjo pasikalbėti su nau
ju Lietuvos “valdovu” J. Paleckiu. Laukė svečių kamba
(Tęsinys)
ry keletą valandų, bet neteko J. Marcinkevičiui matyti
J. Paleckio ir negalėjo savo įspūdžių patiekti spaudai.
“Papa, mes važiuojame su geležinkeliečių ešalonu;
Išėjęs iš prezidentūros, spaudai parašė:
mama pakeliui susirgo dėmėtąja, šiltine.
Kati* ir Tą

•«

-4

y*

BUDRIKO

Iš pabėgėlio atsiminimui ir pergyvenimų

— Naujose sąlygose prezidentūros rūmai dvelkia lais
ve ir demokratiška atmosfera, ne taip kaip seniau, kada
negalėdavai įžengti į prezidentūros rūmus, nes saugiai
dabojo policija kiemo vartus, o dabar gali laisvai žengti,
niekas tavęs nekliudo. Negalėjau asmeniškai matyti nau
jo prezidento J. Paleckio, matyti labai darbais apsikro
vęs ir daug rūpinasi žmonių reikalais.
Labai skaudžiai apsiriko J. Marcinkevičius taip rašy
damas apie J. Paleckio demokratiškumą. Nė vieno pre
zidento nebuvo Lietuvoje tokio biurokratiško ir užsida
riusio kaip J. Paleckis, kurį bolševikai iškėlė į viršūnes.
Artimiausi draugai ir geri pažįstami neturėjo progos su
juo pasikalbėti opiausiais reikalais. Jo draugų ir pažįsta
mų neleisdavo rusų bolševikų slaptosios policijos agen
tai matytis su J. Paleckiu, matyt, bijodavo, kad nepaža
dintų to žmogaus širdyje lietuviškumo ir žmoniškumo.
Jo tarėjais ir “draugais” patapo visokie Pozniakovai, De
kanozovai ir kiti rusai bolševikai, atsibastę iš Rusijos
gilumos. Tų J. Paleckio “naujų draugų” tikslas — jo ran
komis pasmaugti Lietuvos Laisvę ir išvyti žmoniškumą
ir kultūrą iš Lietuvos gyvenimo. Kiekvienas, kuris pa
tenka į rūstį bolševikų pinkles, jis netenka savistovaus
galvojimo ir veikimo laisvės. Žmogus, patekęs į bolševi
kų rankas, negali nė savos kalbos savistoviai pasakyti,
jam pakiša Maskva parašytą raštą ir jo uždavinys —
tik perskaityti. Į tokią būklę buvo patekęs nė tik J. Pa
leckis, bet ir visi kiti, kurie garbino ir šlovino Staliną,
kuris Lietuvai nieko daugiau neatnešė, kaip betvarkę,
vargą, skurdą ir žmogaus asmens laisvių paneigimą.,

sią Djakonovos.”
■‘Kolia!
Mes pabėgome paskutinę minutę ir apie
tave nieko negalėjome sužinoti, todėl esame labai su
sirūpinę. Mes važiuojame į Čitą. Tavo tėvai Trofimovai, Jekaterinburgas.”
Tačiau pranešimai daugiausia i&šomi šitokiu bū
du, kuriuo ir mes pasinaudojame:
‘‘Daktaro Rachmanovo iš X... šeima važiuoja sa
nitariniu traukiniu į Irkucko pusę,
vagonas 72.532
Nr.”.
Šitie rašteliai — tai maži, bet šiurpūs liudininkai
audros, kuri siunta po rusų žemę ir blaško žmones, kaip
rudens vėjas pageltusius lapus.
Liepos 7 d.
Šiandien vėl susitikome su universiteto
ešalonu.
Vagonų sukratyta, Jakaterina Pavlovna turėjo gimdy
ti pirma laiko ir kūdikis gimė negyvas.
Ji guli neju
dėdama vagone ir pati atrodo kaip negyva. O kaip ji
vaikučiu jau iš anksto džiaugėsi!
Kalbėjusi su keliomis profesorių žmonomis.
Jų
beveik negalima pažinti;- apsivilkusios skarmalais, su
išsuodintais veidais šokinėjo apie nedidutę ugnelę, stengdamosios nors šį tą išsikepti ar išsivirti. Vagonuose ant
narų guli vyrai ir rėkia vaikai, kurie tarp savęs ginčinasi, plūstasi ir landžioja tarp visur padžiautų skarmalų.
Liepos 8. d.
Mama krizį persirgo, bet dar tiek silpna, jog vos
begali pasijudinti.

Liepos 9 d.
12. Neik su "velniu" riešutauti, nes...
Mes iš čekų už žiedus išsimainėme sviesto, cukraus
ir konservų. Mamai dabar reikia labai gero maisto, o
Tautininkams valdant Lietuvą, lietuviškoji spauda, ku- mes negalime niekur gauti ir būtiniausių, re&menų.
ji bandė prabilti aktualiais ir svarbiais ekonominiais, so
Liepos 11 d.
cialiniais, moraliniais, religiniais ir kultūriniais klausi-*
Viena buvusioji tėvelio pacijentė mums padovano
mais, labai daug vargo ir rūpesčių sulaukdavo iš span- jo mažą bubenėlį ir vyriškus marškinius.
Tuo būdu
dos priežiūros įstaigos, kuri labai dažnai užgniauždavo tėvelis galės nors sykį pasikeisti baltinius.
lakesnę ir svarbesnę mintį gyvybiniais tautos reikalais.
Tėvelis yra nežmoniškai prislėgto ūpo, labai įpy
Daug gražių minčių ir šaunių projektų, kuriais norėta kęs ir visą laiką keikia; taip pat, kur tik nusitverda
sukurti gražesnę Lietuvą, nepasiekdavo plačios visuome mas, gerią su inž. Vesnovskįu, kuris nežinia iš kur vis
nės, nes cenzoriaus pieštukas trumpai tardavo:
gauna vodkos.
Tai jnane visai varo į desperaciją.
— Neleidžiama. Prašau tokį ir tokį straipsnį iš laik
Liepos 12 d.
raščio išmesti. Prašau iš ano straipsnio išmesti tokias
Šiandien vėl ploviau sužeistųjų baltinius.
Balti
ir tokias eilutes.
niai ! Vienas purvas, bet ne baltiniai, tai tik pūliai ir
Laikraštis skaitytoją pasiekdavo ne toks, koks jis bu srutos.
Nežmoniškų: pastangų reikia jau tik norint
vo redaktorių suredaguotas, bet toks, koks išeidavo iš juos paliesti. Nedaug ką padės ir skalbimas, nes ir vėl
po cenzorių rankų. Sunkios buvo spaudai dienos prie tau beregint jie susiterš. _
‘ .
tininkų rėžimo, bet dar galima buvo šiaip taip ir aktu
Nėra tokios valandos, kad mūs traukiny nemirtų
aliausiais klausimais miglotai svarbesnes mintis praves žmogus.
ti ir pasakyti plačiajai visuomenei. Prie tautininkų val
Liepos 13 d.
džios dar galima buvo su spaudos prižiūrėtojais kalbėtis,
Marijinskas, Bogotolis, Atčinskas jau liko užpaka
tartis ir šį tą išsiderėti. Jei nieko nelaimi su spaudos ly.
Tačiau raudonieji partizanai darosi vis baiseni.
prižiūrėtojais — galima buvo kreiptis į vidaus reikalų Žmonės čia yra labai ant baltųjų įsiutę, o ypač ant če
ministerį arba ministerį pirmininką ir šį tą laimėdavai.
kų, kurie saugoja traukinius ir visą geležinkelio lini
Rusams bolševikams okupavus Lietuvą, tuojau spau ją.
Pasakojama, jog jie, karšindami, kad raudonieji
dos cenzūrą į savo rankas pagriebė bolševikai. 1940 m. partizanai norėjo vienoj vietoj išardyti ;geležinkelio
birželio 19 d. rytą ateina į spaudos priežiūros įstaigą Kė- bėgius, netoliese sudegino kelis kaimus, nors gyvento
žinaitis, buvęs socialistiškojo jaunimo vieno laikraščio jai dėl to buvo visai nekalti.
Ypač pavojingos vietos
redaktorius ir šio jaunimo organizacijos pirmininkas, ne yra apie Taišetą.
pasakęs nė “labas rytas”, atsisėda į spaudos priežiūros
Liepos 14 d.
direktoriaus minkštą ir patogią kėdę, ir sako:
Taišetas. Mums pranešė, kad priešais ėjusį ešalo— Prieš eidamas į šią įstaigą, susitikau su Pozniakovu, ną partizanai nuvertė nuo bėgių ir kad visi juo važia
Maskvos pasiuntiniu Lietuvai, jisai liepęs man šios įstai vę žmonės, moterys ir vaikai, buvo sutriuškinti.
Kai
gos reikalus tvarkyti. — Tada atsistoja buvęs spaudos mes ėmėm prašyti, kad sulaikytų mūsų traukinį bent
priežiūros direktorius Stankūnas ir klausia:
kol bus pravalytas kelias, stoties viršininkas atkirto:
— Ką aš turiu veikti.... Kėžinaitis trumpai ir piktai
— Bet aš dėl jūsų negaliu sustabdyti viso susisie
Stankūnui atrėžia:
kimo! Bėgiai reikalingiausiose vietose jau vėl sutaisy
— Išeik.
ti; todėl jums gal ir pasiseks kaip nors pralįsti!
Tyliai duris atsiveria ir Stankūnas atsiduria gatvėje.
Į mūsų vagoną, kaip ir į visus kitus, įsisėdo pora
Spaudos reikalai pateko į naujo ir jauno, bet energingo čekų, kurie turės mus apsaugoti nuo raudonųjų užpuo
ir giliai atsidavusio Maskvai vyro rankas. Dabar lietu limo.
Gal ir aš dabar savo dienoraštį rašau jau pas
viškoji spauda ne tik vaitojo ir aimanavo, bet cypė ir kutinį kartą.
Bet kaip keista, kad mirties visai nesi
rėkė, nes ji buvo smaugiama ir mindoma bolševikiškais bijau.
Vadims negyvas, tarp gyvųjų taip pat nėra
batais. Su naujais spaudos priežiūros cenzoriais negalėjo nei dėdės, nei tetos, nei senelių ir visos eilės mūsų ge
būti jokios žmoniškos kalbos. Jokių apeliacijų, jokių iš riausių draugų ir pažįstamų; aplink mane kas valan
sisukinėjimų, net ir miglotai nebegalėjai pasakyti pla dą miršta vis nauji žmonės . . . Tad kurių galų dar mes
čiajai visuomenei tiesos žodžio. į laikraštį turi dėti ne turime likti gyvi? Aš jau nebeprašau Dievo, kad mane
tokią medžiagą, kuri įdomi visuomenei ir skaitytojams, paliktų gyvą, bet tik paprastai meldžiuosi, kad teįvyksta
bet privalai grūsti ir užpildyti laikraščio puslapius tokio Visagalio valia!
mis žiniomis, kurias Maskva įsakė dėti.
(Bus daugiau).

(Bus Baugiau.!

RUDENINIS

IŠPARDAVIMAS
/
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Dviejų dalių gražūs
PARLOR SETAI

tvirti ir gražiai
padaryti po

$68.50

TRIJŲ KAMBARIŲ VISAS ĮRENGIMAS. Vertės $395.00,

parsiduoda už ..................................................................................

$225 00

Dėl Gerų RAKANDŲ — PEČIŲ — STALŲ — LOVŲ — Gražių PARLOR SE
TŲ — Patariame Jums atsilankyti į BUDRIKO RAKANDŲ IR RADIO
KRAUTUVĘ:

3409 So. Halsted Street
BUDRIKO RUDENINIAME IŠPARDAVIME Jums yra gera proga nusipirkti
daug pigiau. BUDRIKAS turi visokių prekių — pigių ir brangių. BUDRIKAS
suteikia visems LENGVUS IŠMOKĖJIMUS.
BUDRIKO KRAUTUVĖJE rasite didžiausį pasirinkimą žieminių Pečių, kūre
namų su anglimis ir su gazu. Katrie norite būti šiltai per visą žiemą, be dul
kių ir pelenų, tai įsigykite Naujausį Aliejinį Pečių iš Budriko Kratutuvės.
Be to, jisai jums kainuos pigiau, kaip su anglimis kūrenami.
BUDRIKO KRAUTUVĖJE galite pirkti gražių Laikrodėlių ir Auksinių Plunk
snų — Vilnonių Blanketų —' Kaldrų — Rašomųjų Mašinėlių ir gerų Elektrikinių Dulkių Valytojų. Kas link RADIO, tai pas Budriką rasite 500 geriausių
1942 metų modelio visų išdirbysčių: RCA VICTOR — ZENITH — PHILCO
— ir kitų.
Dabar patartina įsigyti gerą RADIO, o gerą radio tiktai galite gauti iš BUD
RIKO su pilną garantiją per daugelį metų. Jums bus maloniau klausytis pro
gramų su NAUJU RADIO, nes dabar yra permainoma stotys, ir tik su Nau
ju Radio yra galima gauti programą aiškiai ir gražiai.

MAŽI RADIO, kainuoja po ..................................................................

$..ę gQ

PORTABLE RADIOS, po .....................................................................

$'|9 50

RADIO, gražiuose kabinetuose po..............

C32L AA ’r

AUTOMATIŠKI RADIO su VICTROLA, po..............................
(ir dvylika Rekordų dykai)

$150 00
*rr

BUDRIKO KRAUTUVES BRIDGEPORTE
•' ©......

DUODAME NUOLAIDĄ UŽ SENĄ RADIO AR PIANO

JOSEPH F. BUDRIK,
FURNITURE HOUSE
3409-H S. Halsted St.

Tel. Yards 3088

Budriko Radio Programai iš:
WCFL, 1000 kil. — Sekmadienio vakarais 6:30
WHFC, 1450 kil. — Ketvirtadienio vakarais 7:00
WAAF, 950 kil. — Sekmadieniais 4:30 vai. po piet.
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Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig
nuožiūros.* Korespon
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skaitytojams

kams, bet kairiesiems — Lietuvos liaudininkams ir
socialdemokratams.

Popiežius ir taika
Praėjusią savaitę visi anglų kalba spausdinami ka
talikų Laikraščiai įdėjo ir lš Vatikano ir iš Vašingtono
pareiškimus, gautus iš tikrų šaltinių, kad dienraščių
paskelbtos sensacijos, būk Prez. Rooseveltas reikala
vęs iš Šventojo Tėvo per savo asmeninį atstovą Vati
kane M. C. Taylorą, kad karą prieš nacius apšauktų
teisingu, neturi jokio pagrindo. Prezidentas Roosevel
tas, kaip mes ir spėjome, jokių reikalavimų Jo Švente
nybei nestatė ir dėl to Popiežiui nebuvo jokio reikalo
s r vienaip ar kitaip pasisakyti. \
Šventojo Tėvo nusistatymas yra aiškus, nes daug
kartų yra "pareiškęs, kad pasaulis yra ištroškęs pasto
vios ir teisingos taikos. Be to, yra paskelbęs penkis
taikos punktus, kuriuos įgyvendinus, neabejotinai tai
ka užviešpatautų.
Taip pat Jo Šventenybė prašo viso pasaulio tikin
čiųjų visą spalių mėnesį — Šv. Rožančiaus mėnesį pa
švęsti maldai už taiką.

Jūsų dlonražtis ne vten tik patarnauja skaitytojam a Informuodamas
apie Įvairius katalikams {domius dalykua bet nurodo tikėjimo tie
sas, gina Ir saugo Jas nuo amžinojo liganymo prleSų.

Daugeriopai tepadaugtja Jflsų katallkl&ko dlenraAčlo skaitytojų skal
sinsi
* AMLETO GIOVĄNNI CICOGMAN1.
Laodloea Arkivyskupas,
ApaktaUikas !><*tr«.atae

Vyrai, čia ne Sovietu kraštas
Bolševikai dideliu įniršimu puola dr. Praną Ancevi
čių, darydami jam tokių priekaištų, kurie neturi jokio
pagrindo. Jie jau surado, kad Ancevičius yra nacių
agentas, kad jis yra Hitlerio apmokamas ir t.t.
Gal būti ponai bolševikų laikraščių redaktoriai, kai
po vakarykščiai Hitlerio draugai ir bičiuliai, ir žino,
kad dr. Ancevičius yra nacių apmokamas agentas. Mes,
niekuomet neturėję ir nenorį turėti su Hitleriu jokių
reikalų, tų dalykų visai nežinome. Jei jūs tokių žinių
turite, susimildami, praneškite mums, kad mes galė
tume išbraukti jį iš savo korespondentų tarpo. Mes,
žinoma, norime tikrų įrodymų, bet ne tuščių bolševi
kiškų plepalų.
Jūs, ponai bolševikų ąįąmštų redaktoriai, vadinate
dr. Ancevičių nacių agentu dėl to, kad jis, vokiečiųrusų karui prasidėjus, pranešė Amerikos lietuvių vi
suomenei, kiek daug skriaudų Lietuvai ir Lietuvos
žmonėms padarė okupantai bolševikai. Tos žinios ne
buvo prasimanytos: Jas patvirtino ir švedų, ir švei
carų laikraščiai ir laiškai, gauti iš privačių žmonių.
Jas patvirtino ir žinios, gautos net iš pačios Sovietų
Rusijos. Amerikos dienraščių korespondentai tą patį
pranešė.
.............................
■ Jus, ponai bolševikų laikraščių redaktoriai, įtariate,
kad visi pranešimai apie bolševikų terorą Lietuvoje
buvo prasimanyti, bet kodėl jų nepaneigė nei Maskva,
nei jos agentai užsienyje? Jei tai neteisybė, kad bol
ševikai ištrėmė Rusijos gilumon daugybę lietuvių, net
senų moterų ir vaikų, kodėl Chicagoje gyvenantieji as
menys gauna Iš savo motinų kablegramas ne iš Lietu
vos, kur jos buvo prieš rusų okupaciją, bet iš Bamaulo
ir kitų Sibiro miestų? Kas ne kas tik jau tos senutės
nekeliavo iš Lietuvos į Sibirą savo laisva valia. Bol
ševikų komisarai jas vežė gyvuliniuose vagonuose
drauge su kitais tremtiniais. Jau prašo pagalbos.
Nė kitos Ancevičiaus žinios nebuvo pramanytos.
Jis pranešė apie Lietuvos žmonių sukilimą prieš oku
pantus — tai buvo gryniausia teisybė; jis pranešė
apie sukilėlių vyriausybę ir apie nepriklausomybės atsteigimą — tai patvirtino patys bolševikai; jis prane
šė apie Lietuvos miestų ir miestelių išdeginimą — ir
to nieks neužginčijo. Ir visos kitos jo praneštos žinios
pasitvirtino.
V
Ne tik Ancevičių, bet kiekvieną žmogų, kurs išdrįs
ta teisybę pasakyti apie Sovietus, bolševikų šlamštų
redaktoriai pravardžraoja pronaciais ir kitaip.
Suprantama, jūs, ponai bolševikai, norėtumėte už
čiaupti burnas visiems, kurie praneša buvusias baise
nybes Lietuvoj Sovietų okupacijos metu. Jūs norėtu
mėte uždaryti visus laikraščius, kurie tuos pranešimus
paskelbia, o redaktorius bausti stalinišku būdu.
Bet čia, vyrai, ne Sovietų Rusija ir ne naciška Vo
kietija. Čia yra Amerika, kurios konstitucija garantuo
ja pilniausią spaudos laisvę. Net ir jūsų bolševikiški
šlamštai, persunkti melagystėmis ir insinuacijomis,
naudojasi ta laisve.
Dr. Ancevičius nereikalauja, kad kas jį gintų. Mes
jo čia ir neginam. Tiek tik galima pasakyti, kad jis,
gyvendamas sunkiose sąlygose ir pavojuose, nemažai
pasitarnavo savo tautai. Kas jį pastaruoju laiku pa
žino, pažino kaipo gerą lietuvį, stovintį už nepriklau
somą Lietuvą ir visuomet pasirengusį savo tautai pa
sitarnauti. Be to, galima pridėti dar ir tai, kad dr. An

Mokyklų klausimas Meksikoj
Meksikos konstitucijos 3-oias paragrafas griežtai
draudžia dėstyti tikėjimo tiesas mokyklose. Tačiau
duoda valią mokytojams kitokias idėjas platinti. Dėl
to ten mokyklose įžūliai platinamas komunizmas ir ateizmas.
>
Šiomis dienomis atsirado vilties, kad toji blogybė
gali būti pataisyta. Meksikos vyriausias teismas išspren
dė, kad tasai konstitucijos paragrafas yra griežtai
priešingas krašto ir žmonių gerovei. Pasitikima, kad
naujai persitvarkiusi švietimo ministerija į tą teismo
nuosprendį atkreips savo dėmesį ir atitaisys tą skriau
dą, kokia ligšiol buvo daroma Meksikos. katalikams,
kurie sudaro to krašto gyventojų milžinišką daugumą.
Kaip nė viename kitame krašte, taip ir Meksikoj
katalikai, ar apskritai, tikintieji žmonės, sau jokių pri
vilegijų nereikalauja, bet kovoja už savo šventas teises.
Visa Amerikos lietuvių katalikų visuomenė yra su
sidomėjusi dienraščio “Draugo” jubiliejiniu bankietų,
kuriame dalyvaus ir kalbą pasakys garsusis kalbėto
jas J. E. Arkivyskupas Samuel A. Stritch,

"Bombastiški pasigyrimai''
Suprantama, kad ir anglai ir šio krašto politikai nu
sivylė bolševikų nepajėgumu karianti prieš Vokietijos
nacius. Karo pradžioj Maskva tiek daug gyrėsi savo pa
jėgumu ir tiek daug rodė optimizmo, kad talkininkai
nematė reikalo siųsti Rusijon greitą pagalbą. Pasiro
dė, kad tai buvo paprastas komunistiškas bliofas. Net
socialistų dienraštis “Naujienos” matė reikalo dėl to
padaryti tokią pastabą:
“Bombastiški Maskvos pasigyrimai, kad ji neduos
nacių “bestijoms” nė vieno colio sovietų žemės arba
kad ji netrukus “sudaužys į skeveldras” visas Hitle
rio motorizuotąsias divizijas, atliko lokio patarna
vimą demokratijoms. Rusijos fronte naciai, galų ga
le, dar pasipelnys, pagrobdami kalnus sovietų gink
lų ir mašinų.
“Optimizmas,

paremtas

pagyrų pasakomis,

gas

trukdo

tuščiomis

svajonėmis

(“Draugas” 1916 m. rug
sėjo 29 d.)
Tautos Fondo skyrių vei
kimas... Daugelis skyrių per
vasarą snaudė, ypač rugpiū
čio mėnuo visuotinu snau
duliu pasižymęjo. Nuo pu
sės gi rugsėjo kai kurie
skyriai su nauja energija
pradeda dirbti. Gal neužil
go atbus ir kiti skyriai, ku
rie ligšiol snaudžia.
Labai svarbu, kad visi
dirbtumėm ir nuolat dirbtumėm. Geruose darbuose
privalome lenktyniauti, o
šiuo laiku nėra didesnio ir
prakilnesnio darbo už Lie
tuvos gelbėjimą. Todėl šian
dien tas naudingesnis Lie
tuvai bus, kuris daugiau jos
žmonių iš vargo ir bado iš
trauks.
•
Kiek automobiliai užmu
ša žmonių... Š. Amerikoj au
tomobilių katastrofose labai
daug žmonių žūsta. Chica
goje per pastaruosius metus
automobiliai užmušė 205
žmones, New Yorke — 158,
Detroit — 63, Los Angeles
— 57 ir Columbus — 40.
Pereitais metais ir iki š. m.
rugsėjo 1 d. visoj Š. Ame
rikoje automobiliai užmušė
l, 040 žmones ir 8000 sužei
dė. Anglijoje vokiečių cepe
linai per tą Laiką 368 žmo
nes užmušė ir 870 sužeidė.
••
Rusijos apšvieta... 1915
m. Rusijoje buvo 15,253,700
mokyklinio amžiaus vaikų, o
mokyklas telankė tik 7,781,400 vaikų. Visi vaikai ne
gali lankyti mokyklų, nes
jų Rusijoje labai stinga.
*

Popiežius rūpinasi taika..
Popiežius deda visas pastan
gas, kad tik kuo greičiau
siai baigtųsi karas ir prasi
dėtų teisinga taika.
•
Leidžia kareiviam rūkyti

pypkes... Prancūzų karo mi
nisteris leido kareiviams rū

kyti gatvėse pypkes, iki šiol

buvo griežtai draudžiama.

Spicpirvirvio Dumtos

Iš aptrūnijusiu lapu

Ispanijon už Staliną ko
voti mūsų raudoni barsčia’
pi įkalbino keletą jaunuolių.
Bet už Staliną Sov. Rusijo
je kovoti ne tik patys nesi
ruošia važiuoti, bet ir “leLietuviški balšavikai dan gionų” neorganizuoja
gum vadina Sov. Rusiją,
Net lenkai čia smarkesni
tačiau nei vienas nenori į už mūsų bolševikus: tie Ka
jį patekti.
Koks tad jų nadoje jau du pulkus suor
protingumas?
ganizavo.

“Dangus, vienintėlis dan
gus, yra čia ant žemės, ne
kur kitur, ir visi protingi
žmonės jo čionai trokšta”
(“K.” 1918 m.).

“Amerikoniškas apskelbi
mas” Vienas žmogus pasi
garsino
laikraščiuose
ši
taip: Kas prisius dolerį,
tam duosiu
pamokinimą,
kaip tapti turtingu. Daugu
mas, paskaitęs, kad už to
kią pigią lekciją galima tur
tus įsigyti, naudojasi pro
ga. Kada skelbėjas buvo
surinkęs keletą šimtų dole
rių, pasiuntė savo klijen
tams štai sekantį patarimą:
Darykite taip kaip aš pa
dariau, tada būstte ir jūs'
turtingi.” “Sūkurys” 1'914
m.).
“Chicagoj, greta “Nau
jienų” ofiso atsirado nau
jas cicilikų
universitetas.
Vienas žydas tūri čia svai
ginančių gėralų
sandelį, į
kurį visos apylinkės cicilikai sueina ir tariasi, kaip
sugriauti bažnyčias ir pa
naikinti kunigus, bet trio
pačiu
laiku nepasijutftk,
kaip jų galvos apsvaigsta
ir pavirsta į seną ropę.”
(“Žvirblis” 1916 m.).

“Amerikos socialistai ki
tiems skelbia 'laisvę, ligybę
ir brolybę’ o patys tarpe
savęs pešasi, kad net ilgieji
plaukai rūksta; kovoja už 8
valandas darbo dienos,
ir
didesnę mokestį, o savo už
vedimuose dirba po 16 va
landų į dieną ir menkiau
apmoka negu kapitalistai.”
(“Dagis” 1910 m.).

*

Prūseika rašo; “50,000
lietuvių mušasi Raudono
sios Armijos eilėse.” Gali
būti, ir mušasi, bet viena
aišku: tose eilėse nėra nei
Prūseikos* nei Jagminukot
nei Abeko, nei kitų raudo- «
nųjų liežuvplakių.

---------------

r

Prašau Nesijuokti

(

Mūsų bažnyčioje pareitą
sekmadienį buvo paskelbti
pirmi užsakai JonoBindzinė
lio su Mary Singelaite. Kaip
paprastai,, kūftigas, baigęs
užsakus sakyti,
prideda:
“jei kas žino kokių kliūčių,
prašomi pranešti Bažny- y
Čiai?’
Po Mišių kunigui vos iš
ėjus iš zokristijos, pribėga
vienas jaunas vyrukas, paptelėja kunigui į ranką ir sa
ko:
— Tėveli, paskelbei užsa»
kus Jono Bindzinėlio su Ma- /
ry Singelaite. Aš žinau vie
ną kliūtį.
Taip, tėveli, ži
nau labai Svarbią kliūtį . . .
Jie negali ženytis . . .
— Na, sakyk,
greičiau,
sakyk, — ragino klebonas.
—- Kokia toji kliūtis? Ko
kia?.
, — Ne gi, tėveli, aš noriu
Mary Singelaitę ženytis ... f
—- Tai dėl ko nesiženijai?
— paklausė klebonas.
— Kad ji "manęs nenori...
atsakė vytukas.
Remkite “Draugą”, nes jis

tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei

ir Jūsų reikalams.

ir
PRISTIGO

apsiginklavimo pastan-

VANDENS

o
J.

J,

Gerai, bet.
Aną dieną buvo paskelbta spaudoje, būk Sovietų Ru
sijos ambasadorius Londone IVan Maisky gavęs Sta
lino leidimą pareikšti, kad Sovietų Rusija sutinkanti
remti Roosevelto-Churchillo pasitarime priimtuosius aš
tuonis punktus. Tuo pačiu ji atsisako bet kokių pre
tenzijų į Baltijos valstybes.
“Amerika” pastebi, kad toks atsisakymas dar ne
visai pilnas. Reikia tikėtis, kad Jungtinės Amerikos
Valstybės visa tai tinkamai išryškins.
Jei Stalinas pasflfktų Rusijos valdžios priešakyje,
jis ir po karo be prievartos nepfldys savo duoto ž>
džio ir pažadų. Kaip visi kiti diktatoriai, taip ir Sta
linas visas savo sutartis su kaimynais yra sulaužęs.
Jo žodis nėra vertas nė surūdijusio skatiko. Jis tik ta
da galės skaitytis su savo duotais pažadais, kai talki
ninkai, laimėję karą, jam pasakys, kad tarptautinės
sutartys būtų išpildytos; kad jisai kartą ant visados
išsižadėtų savo imperialidtiškų siekimų ir duotų Rusi
jai nepriklausančioms tautoms visišką laisvę ir nepri

'/f
(••nrniiEa«“ Acm« r«iephoxo»

Mount Holyoke kolegijos, Massachusetts, studentėms

pristigo

pumpuojamo

džiais vandens. Tad jos vieną dieną buvo priverstos net skalbti ežere.

klausomybę.
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BBAUOA8

PRAŠOME J

>1

MOTINA

MOŠŲ
VIRTUVĘ

IBiUiai

AUKLĖTOJA

Moterys

Mūsų

2 svogūnai smuTkiai UupiauStyti
4 riekelės lašinių, smul2 morkos smulkiai sukiai sukapotų
3 šaukštukai sukapoto į Pjaustytos
pusė puodelio smulkiai
svogūną
3 šaukštai sukapoto Žalio kapotų salierių
pusė puodelio supiaustypipiro
tų grybų
1 šaukštelis druskos
1 šaukštelis druskos
pusė šaukštelio pipirų
truputis pipirų
3 puodeliai virtų ryžių
4 šaukštai rūgščios grie
1 puodelis išsijotų miltų
1 šaukštelis bakino (bak- tinės.
ing powder)
Virinti kruopas dviejuose
1 puodelis per sietelį iš •puodeliuose buliono kol su
spaustų virtų tomeičių.
minkštės ; pridėti sviestą.
Pakepinus lašmiukus, pri Virinti daržoves likusiame
dėti prie viršmmėtų dalykų bulione kol suminkštės, pri
ir gerai viską išmaišyti. Dė dėti virtas Kruopas ir li
ti po šaukštą į tirpytus la kusius dalykus. Duodant į
šinukų tankus ir kepti abi stalą pridėti rūgščią grieti
P™es kol gražiai paruduos nę.
Ryžių Blyneliai

>

Rūpestingai žiūrėkite, ar
vaikas nekankina gyvulių,
(Tęsinys)
ne tik didelių, bet ir ma
Pirmas
žingsnis į arti žiausių vabalėlių, ar nenai
SILKES
mo meilę yra užuojauta.
kina paukščių lizdelių. Tai
Todėl žaiAakime vaiko visuomet yra negeras ženk
(Tęsinys)
sias silkes išsirinksi. Kas žodis. Daugiau nė vieno
užuojautą,
atidarydamos las, rodąs, kad vaikas lin
- Pa1ai<hme! - Štai kad * nup,rkB blog,8? ~ m"r- kiaušinio nepridėsiu.
jam akis, kad regėtų žmo kęs būti nuožmus.
Už to
nių vargus, kurių jis pats kius darbus reikia bausti, duosiu kukurėn ,tai žinosi! ma Kušlius.
— Kad nors silkės būtų
— Nieko, paims žmonės geros, — palaikė ją marti.
nemato.
Ne tik artimieji, nes tas palinkimas, neonai- — bara ji pareidama pie
ir blogas, kai nebus gerų.
bet ir tolimesnieji žmonės i kinamas, gali privesti ilgai- menį.
Eidama į verpstį, pavartė
Gerdvilienė
išsirinko
sau
turi jam rūpėti ir juos turi | niui prie baisių darbų. Gegulinčias ant suolo silkes.—
— Per trumpos rankos.
penkias
silkes
ir
atsidėjo
jis dėkingai minėti. Nes ir rai padarytų motina, dova- Ar ne Kušliaus marti nori
Mažos, menkos, lyg mekš
jas
ant
suolo.
jie, būdami vieno Tėvo vai nodama tokiam vaikui gy- jJoūti, kad už jį taip stoji?
rukai.
—
Kiek
gi
tu
nori
už
jas
kai, yra mūsų broliai, ir jie vulėlį tą sąlyga, kad jis ge- j— pasityčiojo ir iš jos pie— Kad aš taip gyvas bukiaušinių? — paklausė ji
yra surišti su mumis nere rai jį prižiūrėtų, pavyzdžiui muo.
tau, kaip man pačiam bran
gimais siūlais: jie vargsta šuniuką ar katinėlį. Jei no- I — E, varliušis, dar šai- Kušlių.
giau atsieina.
— Kiek kiaušinių? kiau
dėl mūsų, nors mes to ir ne rime išnaikinti kokį negerą posi, kaip pelė žirnmose.
Kušlius sukrovė silkes
šiniai dabar labai pigus, o
matome, nes mūsų vartoja palinkimą, tai visuomet tu
— Ką tu Šiliakiemy da
kibirėlin, užsimetė malšiną
muosiuose daiktuose yra ir rime iš vienos pusės stelbti rei, ta sau žinai, o čia to ne silkes išsirinkai didžiausias. savo krautuvėlę ant pečių, Perihrių kruopų sriuba
Grybai ir kalafijorsl yra
daugelio tolimų, svetimų tą palinkimą, neleisdami jo darysi, — bara jį tarp pat Ot, žiūrėk, riebios, kaip viš į permestą per petį maišo
labai
skoninga kombinaoija.
Pusė puodelio
perlinių
žmonių darbo.
Gera būtų, pasireikšti, o iš kitos pusės ir Gerdvilienė: — tik išdy tos, — pakišo jisai silkes galą prikabino pintinėlę, ir kruopų
Juos reikia sumaišyti išvi
Gferfivilienei.
kad prie vakarinių maldų, turime
ugdyti
priešingą kėliai juokus daro iš seno
dūsaudamas eina į duris.
rus ir valgosi su tirpytu
8 puodeliai buliono
— Tu man nekaišiok aky
prisimintumėte apie visus tam palinkimai dorybę. Va žmogaus.
Nesijuok — ir
sviestu.
2 šaukštai sviesto
— Dvyliką
duosi?
—
ena.
Aš nekušla, matau.
tolimus, nepažįstamus žmo dinas, jei vaikas kietašir patsai senas busi.
Nusidė
klausia Stebterėjęs duryse.
nes, už visus tuos, kurie ser dis, negana bausti jį už mr si prieš Dievą, tyčiodamas Silkės, kaip plokštės.
— Dešimts, sakiau. -Dau Darželyje
— Geros plokštės! kad aš
ga, yra nuliūdę, varge, ko rnumą, neleisti kankinti gy iš senystos, Dievas pačiam
giau neduosiu ir nesiderėk
žalios rūtos, lelijėlės,
kios
nelaimės prispausti. vulių nei skriausti kitų va neleis Benų metų prigyven geresnių savo amžiuje ne
valgytai.
Nu,
duosi man veltui. Aš ne mažas vaikas.
Sai/lei šypsosi linksmai;
Bet neužmirškite, kad už- kų, bet reikia dar patiekti ti.
— Negaliu, die, negaliu.
ketvirtą
kafpos
dalį.
Gerai?
Džiaugsmą siunčia saulužėlei,
uojauta tuomet teturi ver i am kuodaugiausia progop
— Dar jau ten prieš Die
— Negali, neparduok, —
—
Vai,
kad
tti
nesulauk

Žalios rūtos, lelijėlės.
tės, jei
rengia ir stumia ir raginti veikti priešingai; vą nusidėsi,
kad iš žydo
bambtelėjo marti.
tai,
bekrikšti,
kad
aš
tau
prie gailestingųjų darbų padėti kitiems, sušelpti, pa pasijuoksi,
—
paabejojo
Išėjęs kieman, Kušlius
už šitas plokštukes tiek
Mėlynakės mergužėlės,
Todėl, kai tik vaikas tiek sigailėti, ką slaugyti, glo Marcelė, tarnaitė
alginin
priėjo į langą ir dar sykį
duotam!
Te
tau
tavo
sil

Myli gėles amžinai,
paaugs, kad tai jam bus ga boti.
kė • — jie gi mūsų Viešpatį
klausia:
kes,
turėkis
sau.
Ir lyg rūtos, 'lelijėlės,
lima, tegul stengiasi paro
(Bus daugiau)
nukankino.
.1. •
Moterėle, vienuolika
Saulei šypsosi linksmai.
dyti savo užuojauta darbv
— Nū, kiek duosi! sakyk,
čia, sunkiai stenėdamas,
duosi?
pagal savo išgalės
PLATINKITE ‘ * DRAUGĄ '• vos įsirito
per
Slenkstį Įdek duosi! — šaukia Kuš
— DaT akysna lenda. Sa
S. B.
Kušlius.
Matyt, buvo la lius ir -krauna tas pačias
kau dešimts.
silkes iš kibiro vėl ant Sta
JAI PAŽEISTOS AKYS
bai nuvargęs.
Kušlius minutėlę
stovi
— Pagarbintas
Dievas! lo.
Miško Malda
Gerdvilienė šiūoktuosi pri vietoj ir mąsto, ar eiti to— prabylojo jisai, nenusiVėjas žadina girelę,
j uoste sau rankas ir sėdasi liau ar grįžti atgal.
Kaip
imdamas kepurės.
negrįši, kad vis dėl to už
Medžiai, •— klausosi bailiai.
— Per amžius! — atsakė i už ratelio.
vien Gerdvilienė.
I — Astuonių nori,
šeši aštuoni
Jų malda širdužę kelia,
pa- darbio bus:
Kai jau budinąs girelė.
Kušlius, priėjęs į skob- siūle ji Kušliui: — tai im skatikai, o gal ir visas de
šimtukas.
nes pagal langą, nusiėmęs siu.
Piemenėlio štai dainelė,
— Aštuoni kiaušiniai už
nuo pečių maišelį, kur buvo
(Bus daugiau)
Maldą .pertraukė garsais
jo prekės sukrautos, padėjo tokias penkias silkes! — nu
Ir nugudusios girelės
jį ant uslano, pintinėlę su Si Stebėjo Kušlius. — Kad
Meldžiasi, — klauoSsi bailiai.
kiaušiniais po suolu, pirm mano nedraugas tiek turė
ten pabeldinęs
lazdele, ar tų, kaip jos man pačiam PAMOKOS
S. B.
daugiau
atsieina.
Keturi
oliten nėra ko.
Kibirėlį su
Anglų Kalbos
rįr
sfTkėrtns pastatė arft suolo ką duosi?
Lietuvių
Kalbos
--X. namams statyti, remontuoti ar
— Neduosiu. Nori, devy
ir atidengė lopinį,
kuriuo
PASKOLOS
Knygvedystės
pirkti,
ngatnetts Hfrntfkejtttlo Pl&has.
nis imk, daugiau negausi nė
jisai buvo užklotas.
Stenografijos
— Nu, eikit, imkit silkių! skatikėlio.
VASARA JAU «A — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
Mašinėle Rašymo
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI
Ir pasistačius verpetį, pri
Aritmetikos
— kvietė jisai moteris ir
Pilietybės
paseilėjo
ėmė rinkti kibire viršun kur sitraukė ratelį,

ARTIMO MEILE

1

'V
C'Urau<as" Acme teieunuun

Mrs. Edith Herren, Pueblo, Colo., turi garais pažeistas
p kis. Siautęs uraganas Mexico įlankos pakrantėse sukėlė
potvynius, kurie sugadino gazo vamzdžių linijas iš Texas
i Colorado. Gazas susimaišęs su vandeniu degdamas su
kėlė plikinančius garus.

FACTS YOU NEVER KNEW!.'l

mažiausias silkes.
Kiek
jus norite imti? dvi, tris?
Gerdvilienė nulindo nuo
priekrosnio,
pasitaisė
andaroką, lr, priėjus į suo
lą, ėmė kibire rinkti silkes
ir išsirinko sau pučias ger*sias, kaip jai pasirodė
— Vai ,tu pačias geriau-

kuodelį ir ėmė verpti, lyg MOKSLO laikas
jai silkės nė galvoj.
Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
— Tryliką
duosi?
—
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
klausia Kušlius: — pigiau
AMERIKOS LIETUVIŲ
negaliu. Kad aš taip gyvas
MOKYKLA
būtau,
negaliu! — Siekia
816 W. 33rd PlaOe,
Kušlius ir krauna silkes at
.
Chicago, Rl.
gal kibirėlin.
i — Dešimts, paskutihis

By Bob I?art
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draugas

ĮSPŪDŽIAI IS EKSKURSINES KELIONES
Į MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMĄ

Brooklyn Wai+ed 21 Years for This

,000,000.00

Rašo Albina A. Poškienė

Apart Apsaugos, Turime tCOA 000 0(1
ATSARGOS FONDĄ Viri WUU.WUU.UU

(Tęsinys)

už kelių blokų galima skai
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
tyti. Čia yra ir miesto vi
Ant rytojaus po pusry
Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
durys,
vadinamas
Times
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
čių viešbučio gražioj valgy
Šeštadieniais — 9 vąl. iki 8 vai, vak.
Sąuare.
Stebėjomės pama
kloj, radom iš anksto už
tę Flatiron Building, kurio
sakytą
busą
belaukiantį
struktūra trikampė ir pana
piie viešbučio durų, kuris
ši į paprastą “prosą” (taip
turėjo nustatytą
kelionei
LOAN ASSOČUnONafCbeafs
tikrai išrodo ir taip vadina
programą bei parodyti dau
JUSTIN MACK£EWICH. Ptm.
mas), į viršų nusmailintas
giau New Yorko. Susėdus,
4192 Archer Avenue
kaip proso smaigalys.
Sa
žiūrim,
kad buso stogas
VIRginia 114/
koma, kad šis namas buvo
stiklinis,
per kurį galima
vienas pirmųjų plieno struk
viskas
matyti.
šoferis
turų.
American Radiator
patarė imti paskutines sė
Building yra nudažytas j uo
•ART, DTD. LAIDOTUVIŲ DIUKTORIAI
dynes, nes iš ten per stikli
lomis ir auksinėmis spalvo
nį stogą galima geriau ir
KELNER - PRUZIN
mis ir nepaprastai keistai
Oanansias PaUmaylmaa — Motsris patarnauja
daugiau matyti.
išrodo prieš kitus naujus
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
Ši buso kelionė skyrėsi namus.
Pravažiavome
ir
nuo Washingtono, nes tenai generolo Grant kapą, ku
►
This scene, and variations of it, was enacted throughout Brooklyn when “ dem bums,” their
privažiavus kokią įdomią ris randasi
arti Hudson
beloved Dodgers, won their first pennant in more than two decades. This night in the baseballmad borough will go down in Brooklyn history.
[Acme Telephoto.]
vietą išlipdavom ją apžiū upės ir pastatytas miesto
"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"
rėti. Čia to nedarėm. Pra 1897 metais.
Kapas
kevažiuojant tik aiškino apįe urkampis, 90 pėdų kiekvie- Tiltas
3,500 pėdų ilgio ir i džiagos turi virš 200,000
fMtve
PAMINKLAI
&ratehinl
ItchFast
pasiliekančius aukštus mū lam šone ir 72 pėdų aukš 120 pėdų pločio. Ilgiausias svarų.
Susideda iš trijų
trNtneybdt
Forquickreliei > jm ilching of eca-ina, pimples.
rus, kurių viršūnės, rodos, lio, balto granito.
į dalių: žemės pagrindo, sta- athlete's
Prava savo rūšies tiltas.
foo\ scabies, rashes and other extemally caused skin troubles, ūse world-(amous,
MENIŠKAS DARBAS
dangų siekė.
Dangoraižių žiavom pro Wall Street, fiBusui apvažiavus paskir- : tūlos papėdės ir pačios sta cooling, antiseptic, liquid D.D. D. Prescription.
Greaseless. stainless. Soothes irritation and
* 2EMOS KAINOS
New Yorke daug.
Aukš įansinę širdį šios šalies. tas vietas, visus keliaunin- i tūlos. Žemės pagrindas yra quickly stops intense itehing. 35c trial bottle
proves it, oryour money back. Ask your
čiausias visam pasauly yra 5ia randasi didžiausios bau kus vėl atvežė ten, iš kur kampuotas žvaigždės pavi- druggist today for O. O. O. PRlSCRin'lON.
TEISINGAS PATARNAVIMAS
naujas Empire State Build- rinės bei Stock Exchange buvo paėmęs.
Į dalu su 11 kampukų. Statuing, kuris stovi ant tos vie staigos. Matėme ant State
Po pietų, nutarėm pama-' los papėdė yra 89 pėdų auk
tos, kur
pirmiau buvo Street nr. 7 mažą namuką, tyti simbolinę
statulą — • ščio ir turi 63 ketvirtainių
Don’t despair
come relief in
of relief from
Arthritii dae
Waldorf Astoria viešbutis. pastatytą 1806 metais, kurio Statue of Liberty. Viešbu pėdų pagrindo — base. Pati terrible
Arthrito Sulphur detis achea or
ficiency. Small
bZ7 N. VVestern Avė. Tel. See. 6103
Turi šimtą ir du aukštus, patalpose anais laikais bu-. čio informaciantė Miss Al- statula bronzinė 111 pėdų pains. The
dailycoat. Mon
4EW Colloidal
ey back if no
Sulphur
reliaf after 30
1250 pėdų aukščio. Jis yra davo vergų rinka.
Prava- , len nurodė, kaip ją priva aukščio (nuo kulnių iki gal (odued
capsules called
daya* doaage.
5ULPHOKAPS
Begin taking
Paėmėm busą, už- vos), o nuo papėdės iki jos often bringwelaukštesnis
už
Paryžiaus | čiavom ir pro
didžiausią žiuoti.
TODAY.
Eiffelio bokštą, kuris turi | žuvies rinką, kur ir užmerk ( simokėjom po 5 centus ir žibintuvo 151 pėda aukščio, Your Druggist h— SULFHO-KAPS
1025 pėdas aukščio. Antras1 tomis akimis, nosis “pasa- važiavom į vadinamą Bat- gi nuo pagrindo iki žibintu
PASKUTINIS
Chrysler Building, 1046 pė kys” kas čia per vieta.
tery Park. Išlipus ten, sė vo 305i/2 pėdų. aukščio.
dų aukščio, turįs 77 aukšdom į didelį ekskursinį lai Kairėji ranka yra 16'/2 pėdų
PAGERBIMAS
.. .
,
.
Kuomet
važiavom
per
Aus.
Jis ir gi aukstesms _
__
,,,,,,,
vą,
kuris neilgai plaukė, ilgio, tiesėj i 42 pėdų ilgio.
v
°
...
;Lower New Yorko dalį, kur
už Eiffelio bokštą. Vienas
‘
kad pasiekus Bodloe salą.
(Bus daugiau)
vargingiau gyvena žmones,
Rockefeller Center pastatų
Lipom iš laivo medinėm len
ONA GRAVlENft
net nustebom pamatę sker
(po tėvais Nanortonalbė)
turi 77 aukštus. Po jo se
tom išklotu taku iki priė
Gyveno 4177 Archer Avė.
sai
gatvėje
plevėsuojan
Policija neranda
Mirė rūgs. 28, 1941, 11:50
ka Woolworth dešimštorio
jom žemę.
Išlipus ant sa
vai. ryte, sulaukus pusės amž.
čius įvairių spalvų drabu
Gimus Lietuvoje. Kilo IS
namas, kurio aukštis yra
los, tuo^ susirinkom aplink velionio giminiu
Trakų apskr., žežmarių pa
žius, kurie prieš saulę grei
rap., Kibučių kaimo.
792 pėdos su 60 aukštų. Jis
vadą, kuris teikė žinių. Sta
,
Amerikoje Išgyveno 29 m.
tai džiūvo.
Nors buvo še
Petras
Konchus
arba
KonPaliko dideliame nuliūdime
buvo aukščiausias New Yor
tula — dovana Prancūzijos
vyrą Jokūbą, dukterj Julijo
czus užvakar buvo rastas ne
štadienio vėlus rytas,
bet
ną, brolj Zlgmontą, IS Frake iki pastatyta Empire
žmonių.
Yra moteries pa gyvas savo kambarvie, po nu
mingham, Mass., 2 pusbrolius
tiek daug buvo pridžiauta,
Juozą Savicką lr Raymond lr
State ir Chrysler rūmai.
vidale, simbolizuoja sutrau- meriu 5515 So. Kildare Avė.,
brolienę Konstanciją Nanortokad per juos nebuvo gali
Chicagoje.
nlus, puseserę Emillką Ir švoLincoln Bldg. turi 53 auk
kymą
vergijos pančių ir
Chicagos Lawn policija šioger|
Vincentą Pallonius iš
ma matyti dangaus.
Čia,
štus, Irving Trust Co. 50
suteikimą laisvės žmonijai, mis dienomis ieško velionio giHarbor, Ind. lr daug kitų gi
minių ir pažįstamų.
turbūt, nėra kiemo užpaka Sutraukyti
retežiai
guli! minių' Namo savininkas- ku'
aukštų. Kiti aukšti gražūs
Kūnas pašarvotas koplyčio
!
riame
Konchus
mirė
praneša,
ly namų, kad reikia iš prie
je, 4348 So. California Avė.
dangoraižiai: Cunard Line
prie jos kojų.
Kairėj ran kad velionis, kiek jis žino, ne
Laidotuvės Įvyks ketvlrtašakio namo prie kitoj pu
dlenj, Spalio 2. iš koplyčios
turi
giminių,
bet
lyg
prisimin

Bldg., Standard Oil, Parakoj laiko knygą — reiškian
8:30 vai. ryto bus atlydėta J
AMBULANCE Dieną Ir Naktį
davo apie seserį ar švogerienę,
sėj gatvės namo
pririšti
"Nekalto
Prasidėjimo
Švenč.
mount Bld., kur yra ir te
čią šios šalies Nepriklauso kuri turėtų gyventi Dievo Ap
Panelės parap. bažnyčią, ku
šniūrus drabužiams džiauti.
rtoje Įvyks gedulngos pamal
atras, turi 35 aūkštus, New
mybės Aktą.
Ant knygos veizdos parapijoje.
dos už velionės sielą. Po pa
Kiek
toliau
pavažiavus,
Šiuo laiku a. a. Konchus yra
maldų bus nulydėta j Sv. Ka
4006-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
York Times, kurio 25 aukš
viršaus užrašyta data: lie nuvežtas County Morgue ir jei
zimiero kapines.
vėl įdomu: vienoj gatvės
Nuoširdžiai kviečiame visus
tų patalpose spausdinamas
pos 4, 1776. Tai diena, ka kas iš skaitytojų žinotų apie šio
Tel. YARDS 1741-1742
gimines, draugus-ges lr pažjspusėj pigesnės parduotuvės,
žmogaus gimines malonėkite
tamus dalyvauti laidotuvėse.
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
New York Time, rytmetinis
da ši šalis liko laisva. De susisiekti su Conuty Coroner.
Nuliūdę Vyrais, Duktė, Bro
TeL LAFayette 0727
kitoj pusėj brangesnės. Pra
lis, Pusbroliai, Brolienė*. Pus
laikraštis, šis namas, kaip
šinėj laiko degantį žibintu
—
seserė, švogeris ir Gindnės.
važiavom ir garsųjį Brook
iAldotuvtų Drektorlus An
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytate.
ir daugelis kitų, yra siau
vą, kuriuo rodo
pasauliui
tanas M. Phillips, Tel. YARds
Iš Stoties WHIP (1620), au P. Saltimieru.
lyn Bridge — tiltą, kurį
4908.
ras ir ilgas; ant jo sienos
kelią į laisvę. Statula sve
kai kas dažnai “perka” bei
ria 450,000 svarų, arba 225
apie dešimtą aukštį, dieną
“parduoda.”
Pravažiavom
Vien bronzinės mee- ir naktį eina elektros rai- ir George Washington tiltą, tonus.
džių / dirželis, pranešdamas
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
ką tik gautas žinias iš viso kuris yra viršum Hudson REMKITE IR PLATINKITE
ELZBIETA
GRAZEVICIENft
pasaulio.
Tos raidės taip upės ir jungia New York katalikiška spaudą
DIENĄ IR NAKTĮ
VISOSE MIEŠTO DALYSE
(po tfivais šlmkerlėhitė)
aiškios ir šviesios, kad net valstybę su New Jersey.
Gyveno 3307 S. Emerald Avė.
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Above is a reprodnetion of the
Treasury Department’s Defense
Savings Poeter, showing an cutact
duplication of the original “Minute
Man” statue by famed seulptor
Daniel Cheeter French. Defense
Bonds and Stamps, on sale at your
bank or post offlce, are a vital part
•f Amenca’a defense preparations.

Nuliūdę
Dukterys, tentas,
Anūkai,
Premniikat.
Brolio
Dukterys, Kūnai tr Glnutėm.

Laidotuvių Direktorius H. P.
Mažeika, Tel. YAKds 113R ir
1139.

A

t

Venetian Monument Co.

JOHN F. EUDEIKIS

Mirė rūgs. 27. il941, 11:45 v.
vak., sulaukus senatvės.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš
Šiaulių apskr., Šldlavos parap.
Paliko dideliame nuliūdime
dvi dukteris — Oną Ry n k Ad
lienę. Stanislavą Miniat, žentą
Mykolą, sūnų Ignacą Gratevlčla, 10 anūkų, S proanuaus,
4 brolio sūnus Antaną, Vla
dislovą, Stanislovą. Pranciškų
Almkėvlčlus, 4 brolio dukteris
Oną, Brazauskas, Julijoną Bagočansk), Jadvygą Tletz, Elz
bietą lr Saddle ftimkevlčlus lr
daug kitų giminių tr pažįstamų
Velonė priklausė prie Treti
ninkų
Brolijos.
ApaStalystės
Maldos, Amžnojo Rožančiaus,
Gyvojo
Rožančiaus
Ir
Sv.
Pranciškaus
Seserų
Rėmėjų
Draugijų.
Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos koplyčioje, 3319 S. Utuantea Avė.
Laidotuvės Įvyks Antradieni,
rurs. 30. IS koplyčios 9:00
vai. ryto ' bus atlydėta J Sv.
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje (vyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta Į Sv. Ka
zimiero kapines.
Nuoltrdžlai kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

ra

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 Lltuanica Avenne
Tel. YARds 1138-1139

ANTHONY B. PETKUŠ"
1410 Sonth 49th Court
Tel. CICERO 2109

LACHAVVICZ IR SŪNAI
2314 West 23rd Place

Tel. GROvehiU 0142

Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

I. J. ZOLP
'1646 West 40th Street
Tel. YARds 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lltuanica Avenue
Tel. YARdg 4908

6812 So. VVestern Avenne

i

Pirmadienis, rūgs. 29, 1941

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
WEST PULLMANO
NAUJIENOS

•j

Alex Kilas, O. Kvedarienė,
St. Laurinaitis Miss, J. BraSunkiai serga Eve Miko- zinskis.
Aukojusiems
širdingiau
laitienė, plačiai žinomo vei
sias ačiū!
Rap.
kėjo ir per ilgus metus ei
nančio parapijos komiteto
nario pareigas Petro Miko- Gražiai pagerbtos
laičio žmona.
Guli Roseland Community ligoninėje. seimo atstovės ir
Linkime jai greit pasveikti.

S. Bočiūnienė

i

*

■'{

jame svarstyti dr-jos reika
lus. Sveikindamas S. Bociūnienę su taip reikšmingomis
sukaktuvėmis pabriežė, kad
motinos pareigos nelengvos,
bet Bočiūnienė jas atliko
pagal Dievo įsakymą: išau
gino tris sūnus katalikiškoj
ir lietuviškoj dvasioj, visi
laisvai vartoja lietuvių kal
bą, nors Bočiūnienė jau čia
augusi.
Atstovės apdovanotos gra
žiom dovanom, o Bociūnie
nei atminčiai nuo narių įteikta net dvi brangios do
vanos.
Koresp.

CLASSIFIED

PRIEŠ NEUTRALUMO AKTĄ

PARSIDUODA ALTOMOBU JUS

I

I

1 Parsiduoda ajutoinobiliua, Pontiac. 6
pass., 1937 metų niod. Atrodo tr bė
ga kap naujas.
Parduodamas ne
brangiai. Kreipkitės ) —

“DRAUGO”

DARBŲ SKYRIUS

aso Wc,st 36th Straet,

KEIKA LINGĮ DARBININKAI

Chicago

NAMAI — FARMOS

HELP VVANTED — VYRAI

Kas kų turit mainyti arba norit pi
giai pirkti, greitai parduoti, naujį
VAIKINAI reikalingi dirbti rakan- narna pastatyti, senų. pataisyti, kretpdų dirbtuvėje Ir lėmoktl amatų. Oe- 1 kit ės pas C. P. Suromskls tiRtųwuijr.
ras užmokestis, nuolatinis darbas. I Taipgi turime dideli pasirinkimų
Kreipkitės prie:
senesnių namų, ant lengvų išmo
ksimų;

AMERICAN FURNITURE
NOVELTY COMPANY
2«UJ Ftoumoy Street, Chleago

13 cottaglal nuo 32,500 ir aukšč.
13 bungaių nuo 34.700 Ir aukšč.
12—2 fletų nuo 30,500 Ir aukš.
9—3 fletų nuo 33,500 Ir aukšč.
BERNUKAI — pagelbėti rakandų
16—4 fletų nuo 313,500 ir aukšč.
dirbtuvėje upkalinetojus — ir išmok
8—8 fletų nuo 316,500 ir aukšč.
ti Kirpimo amatų. Taip put JAUNI
7—10 fletų nuo 322.500 Ir aukš.
VkK-al dėt kirpimo sempaių Ir
Taipgi turim visokių bizniavų na
dirbti J "stock room". Uera proga
mų, visokio didumo su visokiais biz
atdirbti.
niais. Kam reikalinga gerų farmų,
S. J. CAMPBELL COMPANY,
matų arba didelių, galima pirkti
laso Aitgeid Street
arba mainyti.
Su visais -reikalais
"BU8 BOYS” dirbu 1 "tea room".
Prl« —
aarbu“- Vakarais nereikia CHARLES P. SUROMiSKIS A OOk
dirbti.
0921 S. Uesu-m Avė.

Cicero. — Jaukioj Tumavičių rezidencijoj rugsėjo 17
d. susirinko 2 kp. są-gietės
pagerbti M. S. seimo atsto
ves K. Sriubienę ir B. PaluTel. Rep. 3713 — Vak. Pros. 1111
THE F A I K
binskienę. Sotintasi gardžiai Įspūdingos vestuvės
. Stale, Adams and Dearborn Sts
Tumavičienės ir Jakaitienės
Empi&yment Office — 9tn Floor
Tas daiktas nėra sunkus,
Marąuette
Parke
pagaminta vakariene. Baii >r»ugae" Acme te:epnoto>
OFFICE BOYS
kurį su noru dirba žmogus.
Rugsėjo 18 d. įvyko ves
Senatorius Kenneth McKellar iš Tennessee, kurs sena Nuo 17 iki 19 metų amžiaus. Bai
! giant vaišes, vakaro vedėja
gusieji aukštesnę uioKyKlų pageidau
Nesekime tų, kurie išsiža
A. šatkienė apibudino atsto tuvės Antaninos Poskaitės te pradėjo kampaniją už U. S. neutralumo akto atšauki jami. Aplikacijas priimame kasdien
8:30
vai.
ryte
arba
1:30
vai.
po
pietų
vių atliktas pareigas ir pa su dr. R. J. Stollenwerk. Dar mą, kad vyriausybė turėtų laisvę kaip jai tinkama veikti pradedant pirmadienį per savaitę, da savo kalbos ir katalikų
įskaitant penktadieni ir šeštadienio tikėjimo, nes ir Dievas jų
sididžiuodama pareiškė, kad prieš 10 valandą žmonės pra jūrose prieš ašies laivus.
rytų.
išsižadės paskutinę teismo
SPIEGEL, INC.,
2 kp. tenka garbė turėti 2-rą dėjo rinktis į baltomis leli
dieną. — L Leščius
1040 Wvst 35Ut Street
tarpe buvo ir svečių. Visos
centro vice pirm. B. Palu- jomis išpuoštą Gimimo Pa
Atstovės
pagerbtuves
Rugsėjo 15, 16, 17 ir 19
buvo papuoštos rūtomis, o •VY RAI — dirbti "sandwich shop"
Blaivi tauta išaugs tiktai
binakienę, Federacijos Tary nelės Sv. bažnyčią. Štai, iri
valgykloje. Atsivaukite 11 vai. ryte.
dd. klebonui lankant para
West
Side.
—
Rugsėjo
24
palydovė,
kurią
sekė
jauno

D1.YIE SYSTEM
garbės viešnia su corsage.
iš blaivaus jaunimo.
bos atstovę ir Skundų Ko
4105 so. llah.iiil st.
piją sekantieji įteikė bažny
d.
Moterų
Sąjungos
55
kuo

ji
tėvo
vedama.
Abi
puikiai,
Kuopos rašt. E. Jurkštienėi
misijos narę K. Sriubienę.
čios pagražinimui aukų. Po
— dėl pasluntinėjimo
pa
surengė
pagerbtuves
kp.
bet
kukliai,
pasipuošusios.
buvo vakaro vedėja. Ilga ei BERNIUKAI
Negalima buvo ilgiau iš
darbų; 16 metų ir virš amžiaus.
$10: Jos. Sorokas, Ed. Žile
Išeina šliūbą duoti ir šv. pirm. S. Sakalienei, kuri at lė kalbėtojų pynė linkėjimus >
darbas. 40 valandų į «uDid “Diamond Jim” Have
laikyti sekreto, nes visos įvičius ir A. Metrikis. Po
Stomach or Ulcer Pains?
domavo, kas trečia šio va Mišias laikyti pats klebonas stovavo kuopą sąjungos sei S. Sakalienei, kad dar ilgus ra progtt i8Wlbtl$5: Frank Rimkus, Al. Ba
Tt is hardly Ūkely that Diamond Jim
OFFICE
STATIONERY
me.
Ji
vyko
į
seimą
kaipo
kun. A. Baltutis su asisten
metus dirbtų sąjungoje ir
karo celebrantė.
Brady could have eaten so voraA EŲUIPMENT CO.
ciously if he sufTered after-eatlng
jorūnas, Paul Gudas, Geo.
redaktorė
“
Moterų
Dirvos
”
,
tais
kunigais
B.
Urba
ir
E.
325
W.
Monroe
St.
visuomenėje.
Ant
galo
šei

Gausus delnų plojimas pa
pains. Sufferers who have to pay
the penalty of stomach or ulcer
Kurpiers, Vinc. Pustelnikas,
tad,
kuopos
prašant,
apsiė

J.
Skoner.
mininkė
Jasnauskienė,
po
sigirdo, kai vakaro vedėja
pains, indigestion, gas pains, heartPORTERS IR
burn, burning sensation, bloat and
Alex Z ube, Vinc. Rašinskas,
STOCK BOYS
Rinktiniai balsai • choro, mė ir kuopą atstovauti. Dė gražios kalbos, įteikė Saka
other condltions caused by exceaa
pradėjo linkėti ilgiausių me
Pilno laiko darbai dabar atdari paacld should try a 25c box of Udga
Juoz. Jusevičius, Frank Ra
kingumui
parodyti
surengta
pritariant
smuikai,
teikė
lienei, sąjungiečių vardu, do tyrusiems vyrams. Atsišaukite į Tablets. They mušt help or money
tų ilgametei simpatingai na
Central employment ofisų, aut 4-to
refunded.
davičius, Evald Radavičius,
vaną — pūkinę kaldrą. Pa aukšto, nuo 9:30 vai. ryte iki pietų.
rei S. Bociūnienei 25 metų daug grožio per iškilmes. šeiųayniškas vakaras.
VVlEBOLOlS
Eug. Radavičius Miss, Vik. vedybinio gyvenimo proga. Giedota Concone mišios in * Mūsų kuopa gerbia S. §a- reiškus nuoširdų dėkingumą
Aslilnnd, Monroe and Ogden
PLATINKITE “ D It AUGĄ ’
Cicėnas, Leon Mažeika, A. Bočiūnienė tuo buvo nuste F. Smuiko solo Beethoveno kalienę, kaipo visuomenės visai kuopai už dovaną ir
A. Jundulas, Jurgis Cie- binta ir sujaudinta. Kadan “Mi'nuet in G” ne vienam veikėją, kuri, jei ne klystu, taipgi Linkevičienei už do
HELP WANTED — MOTERYS
ciunas, Mrs. Fr. Savičienė, gi jau bent kiek laiko buvo išspaudė ašarą, o M. Janu jau 18 metų kai redaguoja vaną, kurią įteikė nuo sa ——
— ——
—
— I
AR LAIKAS NAMUS
(seniau davė $10), Bruno praėję, tad tikėjo, kad vis šauskienės solo Gounod “A- “Moterų Dirvą”, taip pat jai vęs, dalinos su visomis sei MERGINOS, be patyrimo — dirbti
PATAISYTI?
prie "counter lunchionette”.
i
Savičius, Jonas Geniotis, kas užmiršta. Ne, brangio ve Maria” sužavėjo visus, teko pirmininkauti 11 sei mo įspūdžiais.
THE F A I K
i
Kreipkitės prie
State, Adams and Dcarbuni Sta.
Juozas Zimkus, Kaz. šal- ji, jūsų sesutės
Vakaras praleistas gra Employment
są-gietės taip kaip įr duetas M. Ja mų. Džiaugiamės turėdamos
Office — 9th Floor
Charles Yushas
kausskas.
Po $3: W aiter tamstos gerumo nepamiršo, 1 nušauskienės ir Benaitienės | savo tarpe vieną iš žymiau- žioj nuotaikoje.
REIKALINGOS merginos prie "caae
(sių moterų veikėjų.
Šiužąs, Izid. Venckus, John tik nuoširdžiai trokšta viso išpildant “O Salutaris”.
darbų. Maždaug kiek paty
Lietuvis Kontraktorius
E. C. Jurkštienė liiiing"
rimo reikalinga klejuott rankomis.
Ir Karpenterys
Po Mišių visi svečiai rin-į Vakarui .šeimininkauti apGiera ,
ve a
Po $_.
Geras užmokestis. Kreipkitės prie:
jums ir jūsų vyrui, kuERWI5 GROTUME,
siėmė
M.
Jasnauskienė
ir
J.
S. Rimkus,
J. Vaičekaus ris taipgi yra są-giečių ge kosi į Poškų rezidenciją,
426 Ao, Armour St., 2nd Floor
Klikūnienė.
Jasnauskienė
už
kas, Mat.
Kiupelis
Jr., ras prietelis.
6819 S. Washtenaw avė.,
Jūsų Gražus
CLERICAL WORKERS
leido
savą
gražią
svetainę
kur
patarnautojai
vaišino.
Barb.
Rašinskienė,
Mrs.
Darbo patyrimas nereikalinga. Turi
Iššaukta visa eilė kalbė
būti baigusios aukštesnę mokyklų Ir
Apsirėdymas
Svečių tarpe buvo kuni ir paskirtą vakarą susirin
Noreikienė, Just. Noreikis, tojų, kurios kaip atstovėms,
nuo 17 Iki 2 5 metų senumo. Atsi
šaukite asmeniškai 8:30 vai. ryte ar
A.
Vasiliauskas,
Anast. taip ir Bociūnienei supynė gai: A. P. Baltutis, B. Urba, ko daug sąjungiečių, o jų
1:30 vai. popiet nuo pirmadienio
>
-M
ūsų
Specialybė
per savaitę iškaitant penktadienį ir
Laurinaitis, Kaz. Lapic (se ilgą linkėjimų vainiką. Prie A. Valančius, E, J. Skoner
šeštadienio rytų.
SPIEGEL, INC.,
niau davė $5), M. Žutautie jų dar papuošalą pridėjo ir Makaras. Jauniesiems su
1040 West 35th Street
nė, Viktor Savicz, P. Cep- nuoširdžiais linkėjimais ir dėta daug linkėjimų. Sve CONRAD
"CHOCOLATE
DIPP&RS”, dienos ir
Fotografas
kenas, Jos. Pučkoris, Dom. mūsų dvasios vadas kleb. čiuotasi iki vėlumos, nors
nakties
darbo
šiitai.
2 ir I rankos
Studija Įrengta pir
darbas. Taip pat PAKERKOS ir
Pučkoris, Geo. Gabriai, Br. kun. Albavičius, įvertinda jaunieji apie 5 vai. išvažia mos rūšies su mo
VYNIOTO JOS.
Nuolatini#
darbas
derniškomis
užlaigeriausias užmokestis. Kreipkitės i
Stankus. Po $1: Pet Nak- mas atstovių pasišventimą, vo povestuvinėn kelionėn į domir ir Hollywood
3612 CARROLL AVEaLE
šviesomis.
Darba#
rošienė, Frank Rimkus Jr., jog nelengva keletą dienų gražias, tropiškaa West In- Garantuota#.
ŽAVIAUSIAS PAJŪRIN ŪMAM
REIKALINGOS OPERATERKOS —
SCENELIŲ
Koresp.
Patyrusios. Nuolatinis darbas, gera
Ant. Venckus, V. Kilienė, seime išsėdėti ir energingai dies salas.
BLI IKRELIŲ'

Rugsėjo 21, 22 ir 23 dd.
mūsų bažnyčioje buvo 40
vai. atlaidai.
Per atlaidus
žmonės bažnyčią lankė skai
Lingai. Bažnyčia naujai iš
dažyta, o altoriai
seselių
gražiai gėlėmis išpuošti la
bai gražiai atrodė. Choras
vedamas
varg. S. Railos
gražiai giedojo.
Dalyva
vo daug svečių kunigų.

420 W. 63rd Street

Per daug jaunimo
lanko kolegijas

One of the Younger Fans

ToL: Biznio - £NGlewood 3888
Rez.: - ENGIewood 5840

P<»
dilizgn
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One year oi d Joann. dsughtar of the Harold Siegman# of

i# the
that thook Brooklyn when tho
Brooklyn, joine
— cheering
_ x
\
LAcma TeĮephotftj
Podgeri took the pennant. ,

/

ninku.

dirbtuvėje. Room 300.
ASSOCIATED MIIITARY STORES,
IV Wcst Jackson Boulevard

KOJINIŲ
POOKET’BOOKŲ
KORSEI’Ų
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ

OPERATERKOS, kurios yra paty
rusios prie "hem-stitehing" mašinų.
Nuolatinis darbas. Kreipkitės )

V. VILEIŠIENE, SAV.

Chicagos universitetas mi
FINANCE AND LOANS
ni savo
penkiandešitmetį.
H'inAiiHAi ir PahIžoIoh
Suvykę daug profesorių ir
PASKOLOS
universiteto rėmėjų. Vienas
GREIT IR PIGIAI
šių pastarųjų yra J. D. RoANT 1-mų MORGICIŲ
ckefelleris.
Mėnesiniais atmokėjimais
Šis turtuolis laikraštinin
Mutual Federal
kams pareiškė, kad šiandie
per didis skaičius jaunuolių
Savings
lanko kolegijas.
and LOAN ASSOCIATION
Jis sako esąs visados nuo
OF CHICAGO
širdžiai palankus
jaunuo
2202 W. Cermak Rd.
liui, kurs veržiasi mokslan, EEN. J KAZANAUSKAS. See.
TURTAS VIRS 91,100,000.
siekia būti geras žmogus ir
naudingas šaliai
pilietis.
Bet jis priešingas
tiems,
WHOLESALE
kurie įstoja į kolegijas tu
rėti tik geruosius
laikus
LIQUOR
ir kuriems ateitis ne gal
IŠTAIGA
voje. Tokiems neturėtų bū
ti vietos kolegijose, pareiš
Išvežtoj# me
kia milijonierius.

Praneša,
kad jau išju
dinamos Kankakee Ordnance milžiniškos TNT (sprog
stančios medžiagos) dirbtu
vės, netoli Jolieto. Iš pra
džių bus apie 3,160 darbi

užmokestis — mllltarlškų marškinių

PIRATINIŲ

REMKITE

SENĄ

N. KANTER, tev.

LIETUVIŲ
DRAUOA

MUTUAL LIUUOR CO.
4707 S. Halsted St.
Tcs.

BOULEVARD 0014

GLAMOUR

11X1, E R BKOThUU,
3900 No. Claremoat Avenue

FROCK SHOP

Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, HL
valdžios darbų — dabar užsiima
visokiais namų darbais
Turi 43 metų patyrimo

HELP UANTEI)
AD — DEPT
127 No. Dearborn S*.
Tel. Itandolph MSS— 94»9

5922 W. Roosevelt Rd.
TeL AUSTIN 1178

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

2223 West 23rd Place
Tel. Canal 5014

Rez. Tel. VICTORY &J8

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI:
Jonas Rodinaa
Jonas Jasinskas
Ant. Lahananskas
H. Rajewski
-Eksitj”

MUSŲ

NAUJAM VARTOTŲ
KARŲ SKYRIUJE

art

935 West 35th Street
Chicago, DI.

MILDA BUICK SALES
■t*

VIENINTBLfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
Nauja

Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

BtISCOSS

TŪKSTANČIAI SVEIKŲ ŽMONIŲ
LAIKOMA BEPROČIŲ ĮSTAIGOSE
Illioniso valstybėje yra
vienuolika
silpnapročiams
(feeble minded)) ir bepročiams (insane) valstybinių
įstaigų. Jose šiandien išlai
koma 39,835 asmenys.
Valstybės viešosios gerovės direktorius Rodney H.
Brandon atliko nuodugnius
tyrimus ir susekė, kad tūk
stančiai asmenų sveikų lai
koma tose įstaigose.
Jis
mano, kad sveikųjų gal bū
sią
apie 10 nuošimčių ir
juos reikėtų išlaisvinti. Be
to, yra daug ir apysveikių.
Anot Brandon, tie žmonės
į šias įstaigas pakliuvę dė
ką
neskrupulingiems
jų
namiškiams, advokatams ir
teisėjams.
Tad neteisėtai

Dodgers Clinch National League Pennant

jie uždaryti. Tuo būdu šios
įstaigos pakeistos papras
tomis
žmonėms labdaros
prieglaudomis.
Direktorius toliau pareiš
kia,
kad per praeitus 40
metų Illinoise menkapročių
ir bepročių skaičius padidė
jo iki 800 nuošimčių, o gy
ventojų skaičius tą pat lai
kotarpį
tik pasidvigubino.
Nė vienoj valstybei neras
tum ko panašaus.
Atro
dytų, kad Illinois valstybė
yra
žymiausia
bepročių
skaičiumi.
Brandon imasi darbuotis
šiuos visus negerumus pa
balinti įvykdžius būtinas re
formas. Guberantorius Gre
en remia jo pastangas.

Kariuomenė

59 nauji advokatai

turi arklių

prisaikinti

Kai kas pasakoja, ksd IT
S. kariuomenė daugiau ne
turi raitelių pulkų, tad ne
turi ir arklių.
Sako, raite
lių vietą užima mechani
zuoti pulkai.
Tas netiesa.
Kariuome
nė turi kavaleriją su 41,069
arklių.
Phoenix
Manufacturing
Co., Joliete, iš karo depar
tamento
gavo
užsakymą
padirbti arkliams pasagų
vertės apie 30,000 dol.

Illionna vyriausiojo teis
mo teisėjas Francis Wilson
teismo rūmuose, 39 No. Mi
chigan avė., prisaikino 59
naujus advokatus.
Nauji
advokatai nepraktikuos iki
gyyuos šiandieninis nepa
prastas stovis šalyje
šie advokatai
neprakti
kuos, nes jų dalis per draftų boardus pašaukti karei
viauti,
o
kiti savanoriai
įstoję kariuomenėn.
Jiems
visiems indukcija atidėta
raikyti valstybinius - kvoti
mus. Grįžę iš kariuomenės
jie galės be jokių kvotimų
imtis savo picfesijos.

Darbininkai prieš
pieno kainų
Pieno kompanijų orgahizuotų darbininkų ir pieno
iš vežiotojų viršininkai denuncijuoja pieno kainos pa
kėlimą Chicagoj,
Jie sako, kad dėl tos kai
nos daug šeimininkių at
sisakė imti pieną iš išvežiotojų, kadangi jos gali įsi
gyti pieno pardoutuvėse ke
liais centais pigiau.
Įdomiausia tas, sako jie,
kad Chicagos aplinkiniuose
miestuose ir miesteliuose
pieno kaina
nepadidinta.
Tik
Chicagai
užrioglinta
našta.
I *1!

į“
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Aštuoni sukčiai

Z '/oo P>oost
- ^0 tAone »
CfA -VHCioOGjH 1
TAUe 'THE

mu

I bet ir visoj Chicagoj siun
čia sveikinimus iš Bahamas
saulėtos salos. Kelione pa
tenkinta ir begalo džiaugia
si.

X šiandie šv. Mykolo šven
tė. šv. Jurgio parapija iš
kilmingai mini savo klebo
no D. G. prelato Mykolo L.
Krušo vardadienį. Per Mi
šias šv., kurias laikys pats
prelatas, mokyklos choras
giedos iškilmei pritaikintas
giesmes, o per Offertorium
solistė G. Giedraitienė išpil
dys “Salve Regina”. Po Mi
šių parapijos salėj prelatui
pasveikinti bus išpildyta
programa iš dainų, vaidini
mo ir kalbų.

X Šiems Town of Lako
jaunuoliams: Walter Janik
su Stella Petrauskaite, Leo.
Bagrowski su Marijona Lan
kute ir Vladui Mališauskui
su Ona Aleksandravičiūte
neužilgo suskambės varpai
Šv. Kryžiaus bažnyčioje.
ulx*’Chicagos^^At-kų** Drau-

govė rengia rudeninius šo
kius su gražia
programa
spalių 12 d. 6 vai. vak., N.
Pr. P. Šv. parapijos salėje,
Brighton Park.

X Keistučio “spulka” P.ridgeporte, pasak ilgamečio
direktorių pirm. T. Janulio,
finansiniu
atžvilgiu
jau
X J- Pr. gerb. Prelatą pavijo ir pralenkė net dide
Mykolą Krušą, Šv. Jurgio les kitose kolonijose tos rū
parap. kleboną, šiandien šies įstaigas.
The Brooklyn Dodgeri celebrated winning of National league pennant in dressing room at
sveikina kunigai, parapijo
Boston after their 6 to 0 victory over the Braves. Manager Leo Durbcher is second from left in
front row.
[Acme Telephoto.]
nai ir draugai, kurių turi
Chicago
mayoras Kelly
daug visame mieste ir visa
me krašte. Prie tų nuošir paskelbė minėti “Chicagoj
Žudikas Sawicki
Galybės mėsos
Graikai pagerbė
džių ir gausingų sveikinimų gaminamų naminių baldų
siunčiama užsieniui
vardadienio proga mielai de dienas” spalio 9 iki 11 die
nuteistas mirti
savo tautietį
dasi ir mūsų dienraščio re nos imtinai.
žudikas Bernard (Knifey)
Chicagoj
vieši
Kostas dakcijos ir administracijos
U. S. prekybos departa
Mayoras tarp kitko pamentas iškelia aikštėn, kad Sawicki, 19 m. amž., teismo Kotzias, buvęs Graikijos so personalas. Ilgiausių metų!
reiškia:
galybės mėsos iš J. A. Vals nuteistas mirti elektros kė stinės Atėnų mayoras (bur
X Gerb. kun. Mykolą
Chicagos grai
Kviečiu
visus Chicagos
tybių siunčiama užsienin, dėje. Paliuosuotas iš patai mistras).
Švarlį,
šv.
Petro
ir
Povilo
sos
įstaigo?
praeitą
birželio
kai
vakar
jį
pagerbė
šaunia
žinoma, daugiausia Angli
piliečius minėti tas dienas
jon.
Pirmąją vietą turi mėnesį ji’ per 74 valandas vakariene Morrison viešbu parap. kleboną, nuoširdžiai tikslu įvertinti Chicagos na
sveikina kunigai, parapijo minių baldų pramonę, kuri
jautiena ir veršieną, o po nužudė nušaudamas keturis ty.
nai, draugai ir “Draugas”. daug prisidėjo prie mūsų
Jo aukų tarpe
to seka kiauliena.
Nepa asmenis.
Ta pačia vardo dienos pro miesto praplėtimo.
prastai daug ir taukų eks yra ir Chicagos parkų po
ga yra sveikinamas ir kun.
Įleistas.
, ,
portuojama.
Susirinkimas
»» f J
Be kitko mayoras pažy
•
1» *
Mykolas Jodka, MIC., Auš
Prisiekusių
teisėjų
sąsta

Gyvulių skerdyklose ap
Lietuvių Keistučio Klūbo ros Vartų parap. vikaras. mi, kad Chicagoj naminių
te
buvo
7
moterys
ir
penki
skaičiuota, kad šiemet per
choro reguliaris mėnesinis
X Antanina Poškaitė-Sto- baldų pramonėje dirba dau
vieną liepos mėnesį užsienin
Jis šį kartą apkalsusirinkimas įvyks rūgs. 29 Uenwerk visoms savo drau giau darbininkų, negu ko-•
išvežta taukų toks kiekis, tintas ir nuteistas i tik už po- d., 7:30 v. v. Hollywcod sve
gėms ne tik Marąuette Park, kiam kitam mieste pasauly.
kokį 50 milijonų amerikie licisto nužudymą.
tainėj, 2419 W. 43rd St. Vi
Kaltinamasis viską išpa
čių suvartoja per mėnesį.
si nariai prašomi būtinai at
Tą pat mėnesį kiaulienos žino ir visą laiką dėjosi aro- silankyti. Yra daug svarbių
gantu.
y
eksportuota tiek, kiek 5 mi
reikalų aptarti.
lijonai amerikiečių suvar
10 Savaičių Pienumerata Siūloma
Lucille S. Dagis, rašt.
Dėl amžiaus nebus
toja per mėnesį.

JUBILIEJAUS PROGA

nuteisti kalėti
Federalinis teisėjas Hol
ly Chicagoj nuteisė kalėti
aštuonis
vyrus, kurie iš
žmonių apgaulės būdu susi
rinko apie 300,000 dol., par
davinėdami išsvajotose ka
pinėse
liotus numirėliams
laidoti.
Kadangi jie iš žmonių pi
nigus kaulijo savo “firmos'’
laiškais (per paštą), tad ir
pakliuvo į federalinį
teis
mą.

LITTLE C AME”

Pirmadienis, rūgs. 29, 1941

UŽ VIENĄ DOLERĮ

paleidžiami

Milijonai dolerių

dovanų
Pranešta, kad Chicagos
universitetui minint 50 me
tų sukaktuvės šiai mokslo
įstaigai gauta 12,080,000 do
lerių dovanų.

i»ur-»*ric*rt<>«BC^,y.T^-By B. Link Į

Jeigu su baime ant svie
to gyvensi, niekad ramumo
U. S. karo departamentas
neturėsi.
nusprendė, kad karinės kon
skripcijos registrantai, ku
rie iki 1941 m. liepos 1 die
W0Lk STUDIO
nos buvo sulaukę 28 metus
1945 VVpsI 35* Street
amžiaus ir konskripcijos ak
<•/
y'ut/rAc t
tu remdamies savanoriai
įstojo kariuomenėn po 1941
m. rugpiūčio 16 d., nebus mi\ as( m mmn'.K tpin
anksčiau paleisti iš kariuo l.nUI.VJ POSSIBIT PR|< us
I ŠEA^FTTE 2M3
menės.

\ TbOUT OJAHT TO
veou omcu ča'Č

\ KMou) Xoo HAto

He Stands for
SAFETY and
FREEDOM

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

I
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą”
už vieną dolerį.
Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!
Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę priete
liams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!
Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.
Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, Illinois

arba šaukite CANai 8010

Every time you see the Minute Man
—emblem of America arming for

defense—think how good it is to

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

live in the land where there štili is

IBAPGUTIJ'

liberty to defend.

BUY

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Thbk, MO. how YOU can

* UahttJ Stetee *

DEFENSE
SAVINGS
BONDS and
STAMPS

Lat tha Minute Man

Saka

ana ony i/vmsn* •■•ingi vonon.

TH»y win kri, protMt
temlUn todt,.

homw and

The, -UI help mokė «h« furore teeure.

b ruSNihed’ Sy Ve Sn rh« burtu ą/ Ntienal Itytntt

“DRAUGAS”

Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!
— DEŠIMTI

METAI! —

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

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenue

Phone: GROvehiU 2242

