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Rusai skelbia
rytų fronte
laimėjimus
MASKVA, rugsėjo 29 d.
— Rusų karo pranešimai
skelbia, jog pietiniame fron
te sulaikyta dvi Romunijos
brigados ir aršiose kovose
romunai kovos lauke palikę
virš 2,500 lavonų.
Suimta esą apie 300 romunų karininkų ir kareivių
ir didelis kiekis karo me
džiagos.
Taip pat pranešama apie
smarkias kovas šiaurės fron
te, kur rusai sulaikę vokie
čius.

8c a Cooy
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SUDIE, LIETUVA, MAN GERA BUVO
LIETUVIŲ, APIE KURIU NUŽUDYMĄ
AR IŠVEŽIMĄ RUSIJON GAUTA
ŽINIŲ, SARASAS

Skubi laivų statyba

SUKILIMAI NACIU OKUPUOTŲJŲ
EUROPOS VALSTYBIŲ TERITORIJOS
Suimtas Čekijos premjeras ir sušau

dyta šeši asmenys. Pasipriešinimas
ta žinių apie ištremtuosius.
Šiandie pradedame skelbti
kitur
ištremtųjų vardus. Kitus
paskelbsime vėliau. Ištrem
tųjų likimas kol kas
dar
BERLYNAS, rugsėjo 30 d. čekų premjerą, kaltinda
nėra tikrai žinomas ir var
— Paskutiniuoju laiku
iš mas jį .besirengusį išdavi
gu ar kada bus apie juos
Prancūzijos, Belgijos, Olan mui.
tikrai sužinota.
dijos, Norvegijos ir pada v Savo įsakyme naujasis
lintųjų Čekoslovakijos
ir protektorius paskelbė, jog
1. Pranas Gaižauskas, Dvaralių Vienk. Tauragės
Rusų kontratakos
Jugoslavijos gaunami pra nuo šio laiko uždaroma vie
Nuolatinės rusų kontra Aps., su šeima Išvežtas.
nešimai apie didėjančius ne šosios susirinkimų vietos,
2. Antanas Dūdelė, žurnalistas, su žmona išvežtas.
takos tebevykstančios prie
ramumus ir pasipriešinimą, už nusikaltimus bus bau
3. Juozas Levickas, žurnalistas, su žmona išvežtas.
Leningrado 1 ir viduriniam
nežiūrint nacių didžiausių džiama mirtimi ir konfis
-t fronte kur vokiečiams esą
4. Valentinas Bružas su žmona ir 2 dukrelėm išvežtas.
pastangų šiuos neramumus kuojama nuosavybės.
padaryta naujų nuostolių,
5. Albinas Grebliauskas su žmona ir 2 dukrelėm Iš
numalšint, nežiūrint masi
ypač Bryansko apylinkėje. vežtas.
nių areštų ir sunkių baus Sušaudyta šeši
•
»
Čekų vyriausybė Londo
Komunistų spauda rašo,
mių.
6. Adolfas Baltokas, agronomas, Žeimiai, Kėdainių
ne
praneša, jog iki šiol Če
jog vokiečių aviacija mėgi
Nacių protektoratų Bo
nusi pasėti Juodojoj jūroj aps., išvežtas.
hemijos ir Moravijos še koslovakijoje jau esą su
7.
Kazys
Butavičius,
agranomas,
išvežtas.
minų, kad sulaikytų Rusi
šiuose distriktuose paskelb šaudyta šeši asmenys, ku
rių tarpe gen. Josef Bily,
3. česenkaitė, agronome, žuvo Alytuje. •
jos laivyno judėjimą, bet
ta nepaprasta būtis, kad
jiems tas darbas nepavy
9. Jonas Dziekevičius, agren., Trakų aps., žuvo par
sulaikytų priešingus Rei buvęs Bohemijos karo va
das ir gen. Hugo Vojti, sep
kęs.
chui veiksmus.
tizanu.
tintosios čekų armijos va
Suimtas premjeras
10. Juozas Duoblys, agronomas, išvežtas kalinys.
("Draugas" Acme teiephoto)
Naujasis Reicho protek das.
Sekretorius Hull
Laivų dirbtuvėse Baltimore, Md., kaip tik praeitą šeš
11. Grigonis, agronomas, Rokiškio aps. išvežtas.
Tuo tarpu Paryžiuje per
tadienį į vandenį įleistas užbaigtas Patrick Henry lai torius Bohemijai Reinhard eitą šeštadienį vokiečiai su
12. Feliksas Grumbinas, Utenos aps., išvežtas.
Heydrich, vokiečių slapto
prieš nacių
vas, darbininkai tuojau ėmėsi tiesti pamatus statyti kitą
13. Lenoas Jasenas, agronomas, su žmona išvežti.
sios policijos vadas, įsakė šaudė dar du asmenis ir
14. Zigmas Jasienskis, agronomas, išvežtas.
suareštuoti gen. Alois E-ias. tuo būdų iki šiol Paryžiuje
terorizmų Europoj
_
sušaudyta jau 37 asmenys.
”
«*
13?Aleksas JurČyš agronomas išvežtas.
• *
Tačiau terorizmas okupuo
16. Jonas Juška agronomas Plinkšių žemės ūkio mo
toje Prancūzijoje tebesitę
WASHINGTONAS, rugsė
Sunaikino
tris
rusų
kykloj išvežtas su žmona.
sia.
jo 26 d. — Valstybės se
17.
Mečys
Kaulakis
agronomas
išvežtas.
Pilnų patikrintų
žinių
kretorius Cordell Hull šian
divizijas
skelbia
18.
Vincas
Kundrotas
agronomas
išvežtas.
apie
įvykius
Čekoslovakijoje
die pasmerkė nacių teroriz
Pasitarimai su Stalinu ir konferencijos
kol kas neturima. Apie su
19. Mikas Klongevičius agron išvežtas.
mą okupuotosios Europos
Berlynas
šaudymus
vokiečiai nieko
valstybėse.
20. Aleksas Laimus agronomas, išvežtas.
nepraneša.
Anglai paskel
Sekretorius pareiškė, jog
Rusijos spauda plačiai ir
21. Kostas Lainartas agronomas, išvežtas.
i MASKVA, rugsėjo 29 d.
BERLYNAS, rugsėjo 26 d. bė, jog buvę pasikęsinta nu
pasak patikimų pranešimų,
22. Stasys Jakubauskas buv. žemės ūkio rūmų di — Šiandie sov. Rusijos už pirmoje vietoje rašo apie
didelis skaičius žmonių pri
—
Šiandie oficialiai prane žudyti Slovakijos premjerą
delegacijų atvykimą ir pir
rektorius
išvežtas
kalinys.
sienio
komisarui
Molotovui
verstas badauti, laikomas
mose vietose įdėjo užsienio šama, jog į šiaurryčius nuo Belą Tuką, bet Slovakijos
- 23. Vincas Labalaukis agron. išv., iš Krosnos, Ma pirmininkaujant
prasidėjo vicekomisaro Višinskio ir Dniepropetrovsko sunaikin pasiuntinybė tai užginčijo.
kalėjimo rūsiuose ir sušau
trijų valstybių konferenci Maskvos.
domas be jokios priežasties. rijampolė aps.
ambasadoriaus ta trys rusų divizijos, apie
Jis atsakė ką nors pla
24. Stepas Kirdeikis agronomas, išvežtas iš Mari jos, kuriose bus išrištas Washingtonui Umanskio fo 45,000 kareivių, ir pažymi Olandai padeda anglams
Amerikos ir Anglijos para tografijas.
čiau paaiškinti, nes tai ga jampolės cukraus fabriko.
ma, jog vokiečių kariuome
Tuo pačiu laiku gaunama
mos
Rusijai klausimas.
lį praplėsti nacių terorą
Delegacijų svarbą ypač nė žygiuoja Donets indus pranešimai,- jog Olandijos
25. Kazys Matukaitis agronamas, išvežtas iš Plink
dar labiau.
Konferencijoje dalyvauja pabrėžia Stalino skubus pri trinio regijono gilumon.
gyventojai turį įtaisę tam
šių žemės ūkio mokyklos.
Vokiečių aviacija šiauri tikras šviesas, kurios ro
pilna
Jungtinių
Valstybių
ir
ėmimas.
Manoma,
jog
šie
26. Bronė Matukaitienė agronome išvežta Plinkšių
Anglijos delegacija, vado pasitarimai nusitęs ištisą niam fronte išsprogdinusi dančios kelią Anglijos bomReikalauja Bridges žemės ūkio mokyklos.
vieną rusų kruzerį prie banešiams, nors vokiečiai
vaujama W. Averell Harri- savaitę.
27. Jonas Masiulis agronomas, išvežtas iš Panevėžio man ir lordui BeaverbrooSakoma, jog šiuo metu Kronstadto ir atakavusi ka sustiprino policijos priežiū
deportuoti
kalėjimo.
Amerikai rinius taikinius Leningrade rą Olandijoje.
kui. Pereitą naktį šios dele Rusija patiekė
28. Albertas Lakas agron. žuvo partizanu.
gacijos virš trijų valandų pilną sąrašą reikmenų ir ir Maskvoj.
Ir Italija, kuriai pavesta
WASHINGTONAS, rugsė
jog
svarbesnieji
reikmenys
konferavo
Kremliuje
su
prižiūrėti
pietinė Europa,
29.
Vincas
Orentas
agron.
išv.
iš
Tauragės.
jo 29 d. — Attorney Gene
Be to, Baltijos jūroje vo
jau
pasiekę
Rusiją.
Stalinu.
ral Biddle gavo rekomenda
kiečiai anuotomis apšaudę turi nemaža bėdos su nau
30. Liudas Petrukevičius agron. išv. iš Šiaulių.
sudarytąja Kroatija,
cija, kad Harry Bridges
patį
Kronstadtą, kai
tuo jai
31. Eduardas Pečaitis agron. išv. iš Vilkaviškio.
kuri
pirma
buvo Jugoslavi
vienas iš CIO vadų būtų de
pačiu laiku vokiečių bom
32. Skipitytė-Gerbačauakienė agronomė išvežta
iŠ
49.
Augustinas
Gricius
(Pivoša)
su
šeima
išvežtas.
portuoj amas jo gimtojon
banešiai baigią bombarduo jos dalis. Pirmiausia Kro
50. Antanas Jakštas pulkininkas su šeima išvežtas. ti rusų laivyno likučius.
atijoj išsprogdinta telefono
Australijon, nes jis priklau Pakruojaus.
33.
Kazys
Sta
tūle
vičius
agron.
išvežtas
iš
kalėjimo.
51. Leonas Račiūnas išv. ar nužudytas iš kalėjimo.
centralė, po to italai buvo
sęs komunistų partijai, ku
Fronto pietuose vokiečių priversti pasiųsti Kroatijon
34. Antanas Stankūnas agron. išv. iš. Vilkaviškio.
ri esanti pasiryžus jėga pa
52. Zenonas Kairys 25 metų išvežtas iš Labos, Pakariuomenė esanti jau neto savo kariuomenę ir suareš
keisti santvarką šiam kraš
35. Kazys Steikūnas agron. išv. iš Biržų ž. ū. mok. nevėžos aps. ,
li Karkovo, svarbiausio mie
te.
36. Pranas Strazdas su žmona agronomas išvežtas iš
53. Alfonsas Kairys 65 metų su žmona ir sūnum bei sto industriniam Donets re tuotą 50 asmenų.
šią rekomendaciją pasiun Veprų ž. ū. mokyklos.
2 dukrom išvežti.
gijone.
Paskutinis įspėjimas
tė specialiai Bridges bylą
37. Jonas Sirutis agron. išv., iš Lazdijų.
Iš Suomijos pranešama,
54. Juozas Liuina mokinys 19 m. išv. iš Panevėžio.
tyrinėti buvęs Buffalo, N
Vokietijos įtakingieji sluo
38. Antanas Šadeika agron. išv. iš Rokiškio.
55. Leonardas Ladukas tarnautojas šaulys išvežtas jog suomių bombanešiai iš
Y.
teisėjas Charles B
sprogdinę svarbią Leningra gsniai pareiškia, jog sua
39. Juozas Salinskas agron. išv. iš Telšių.
Sears.
iš Panevėžio.
gen.
Alois
do-Murmansko geležinkelio reštavimas
40. Vladas Tiškus buv. žemės ūkio dept-o direktorius
56. Mikas Lauraitis 26 m. šaulys išv. iš Panevėžio.
stot1 Petroski
(Petroza- Elias, Bohemijos-Moravijos
išvežtas iš kalėjimo.
57.
Jonas
Misevičius
stalius
išvežtas
iš
Panevėžio
premjero, už rengimąsi iš
Bombardavo 8
vodsk).
41. Juozas Tonkūnas Dotnuvos prof. išvežtas.
davimui ir paskelbimas ne
kalėjimo.
paprastos
būties šešiuose
42. Juozas Tallat Kelpša “Maisto” direktorius išvež
italų miestus
58. Vincas Motiekaitis 28 m. su žmona ir 3 dukrelėm
distriktuose,
pasak Čekijos
tas su šeima.
išvežtas iš Panevėžio.
ROMA, rugsėjo 29 d. —
laikraščių, esąs paskutinis
43. Jonas Valatka agronomas išvežtas.
59. Kun. Šveikauskas senukas Rokišky bolševikų
Italijos karo vadovybės an
vokiečių įspėjimas Čekijos
44. Petras Vadapalas su žmona agronomas žuvo.
glų orlaiviai apmėtė bombo
nužudytas.
žmonėms.
mis keturis miestus Italijo
45. Domas Vasarevičius agronomas, su žmona Stase
60. Sielskio šeima Šiauliuose bolševikų išžudyta.
Norvegijoje tebesitęsia ir
je, keturis Sicilijoje ir ke agronomė išvežtas.
61. Kun. Baltrimas Zaruose bolš. nužudytas.
jau vėl esą suareštuota apie
lias vietas italų okupuotose
. 46. Antanas Vienožinskis agronomas, išvežtas iš Sa
1,000
asmenų. Taip kasdien
62. Pulk. Pašilys (Pogaiskis) bolševikų Zaruose
teritorijose.
lų žemės ūkio mokyklos.
įvyksta
vis nauji areštai
nužudytas.
Tuo pačiu laiku italų or
okupuotoje Prancūzijoje ir
47. Keistutis Veitas agron. bolševikų nužudytas.
63. Vladas Ridukevičius dailininkas bolševikų nužu
iai vai pravedę smarkias ata
Belgijoje, kur paskutiniuo
48. Mečys Žemaitis agronomas, Dotnuvos Akad. dytas Kaune.
kas ant Anglijos laivyno
ju laiku pasirodo platesnis
profesorius išvežtas.
Viduržemio jūroje.
(Bus daugiau).
sabotažas.
Kaip jau anksčiau buvo
me paskelbę, iš Lietuvos
bolševikai yra išgabenę di
delį skaičių lietuvių į Ru
sijos gilumą. Taip nemažas
skaičius jų yra žuyę.
Iš patikimų šaltinių gau-

Amerikos ir Anglijos
delegacijos Maskvoje

✓

DRAVGAS

Antradieųis, rūgs. 30, 194

Amerikos lietuvių gyvenimas * ir veikimas
__________________________

NAUJAS JC KINIS LBięrUVAS

600 mėty DLK
Gedimino mirties
sukakties minėjimas

Šviesesnė ateitis

•

Nęw York, N. Y. — Mums
žinoma patarlė sako, kad
nėra to blogo, kas neišeitų
Brooklyn, N. Y. — Šieį gerą. Tai tinka ir New Yor
ko lietuviams. Galima pasi- met lietuvi« tau,a mini
džiaugti, kad jų padėtis gė- f reikšmingą sukaktį. Šiemet
rėja, kad matosi šviesesnė aukanka '^i 600 metų,
atęitis. Į Aušros Vartų pa kai mirė Didysis Lietuvos
rapiją atvykęs kun. J. Gu kunigaikštis Gediminas, Vil
rinamas nuoširdžiai dirba niaus miesto įkūrėjas. Jis
Dievo garbei ir lietu žuvo mūšio lauke, beginda
vių gerovei. Jis gabus pa mas lietuvių žemes nuo užpuolikn-vokiečio kryžiuočio.
mokslininkas ir jo pamoks
lai labai mėgiami. Pats pra Ši sukaktis kai kuriose vie
tose jau paminėta. New
eitą sekmadienį girdėjau jo
pamokslą, kurio klausėsi Yorko apylinkėje ji bus mi
nima spalių mėn. 5 d., sek
gana daug lietuvių. Girdė
ti, kad pradėjo atnaujinti madienį, Apreiškimo par.

draugijas. Pats kunigas sa-1
Šios sukakties minėjimą
kykloje sakė, kad jau yra
ruošia L. K. Federacijos
suaukota kelios dešimtys
New Yorko apskritis. Prog
dolerių reikalingiems daik
tams nupirkti. Visos New ramoje bus paskaita apie D.
Yorko draugijos, kaip šv. L. K. Gedimino gyvenimą,
Jono, šv. Izidoriaus, šv. Kry jo darbus ir atliktus žygius
žiaus, Vyčių 12 kuopa ir Lietuvos gerovei. Apreiški
Ražančiaus dr-ja spalių 26 mo par. mokyklos vaikučiai
d. turės bažnytinėje salėje suvaidins patriotiškus vaiz
didelę pramogą tikslu geriau delius, pašoks tautinių šo
su kun. J. Gurinsku susipa kių, padainuos gražių dai
nų. Bus ir platesnė dainų
žinti.
Bąžnytinis choras puikiai P10SraniaVisi apylinkės lietuviai
gieda. Garbę Dievui, kad
kviečiami
susidomėti šios
lietuviai gausiai renkasi sa
vo bažnyčioj, kad joje skel sukakties minėjimu.
biamas Dievo žodis lietuviš
kai. Buvo visokių gandų,
ALL AįAKIS - N|W ... SIBUILT
daug lietuvių liko suklaidinTYPZWR iTfcRS
tb tad linkėtina,
kad visi
A U d I K C MACE fl T. S
susiprastų, pamirštų buvu
—SMALL MONTHLY PAYMtNTS —
sius nesusipratimus ir vie
SOLD, RENTED
ningai dirbtų. Laikykitės
AND gEPAIRED
vienybėje, lietuviai katali
I •VASAMTII
kai ! Ir mes dažniau atsi-1 •Vt luviirt I
lankysim paklausyti turinin
KORDU t OOLOGLATY,
gų kun. Gurinsko pamoks-,
ltt W. MADtSOH ST.
lų.
Phone DEARBORN 8444

r

*STAR

DSMONĮTRATIOmJ

Vyčių apskrities atstovas
Karaliui garbės daro įo
vertybė, mums — darbštu
mas. — Schiller.

**•

. ... .

v

ADVOKATAS

VVHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
CENTRINIS OFISAS:

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

RADIO BROADCAST
F eaturing a Program of

YUGOSĮAV FOLK MUSIC

Evęry Sat u r day, 1 to 2 P. M.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS ŽINIOS
(Tęsinys)
Vokietija pasiskubino pri
pažinti bolševikų
agresiją
prieš Lietuvą ir pirmutinė
pasiryžo panaikinti Nepri
klausomos Lietuvos diplo
matinę atstovybę.
Skirtu
mas tarpe tų “kitų” ir Vo
kietijos
yra tas, kad tie
“kiti” žadėjo, davė ir dabar
to tebesilaiko, o Vokietija
pasielgė priešingai.
Esą tik atsitraukus Vo
kietijai jrao įtakos toje sfe-

M F. BUDRIK
Furniture House ,
3409 S. Halsted St

STATION

WHIP

1520 kilocycles (Top of the Dial)

Akiniai teisingai prirenkami
per patyrusį lietuvį daktarą.
Dėl sąžiningo radijo patAisymo
pašaukite Yards 3088.

Budriko Radijo Progoramal:

S»
SENOP-

BU S. BIEŽIS

didvaii

.__

BR. J. J, SIMONAITIS

2201 West Cermak Rd.

PHYSICIAN AND SURGEON

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. 1
REZIDENCIJA:

Vak: 3—4, ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedeliomia susitarus.

6631 S, California Ave.

2158 West Cermak Road
Ofiso ML OAVal MU

OR.

' Ofiao Volu 2—4 iz 7-1
Trafitadtaniais paįkl Sutartį

Telefonas REPubiic 7868
Ofiso tel.: VlRginia 0036
Rezidenoijos tel.: BEVerly 8244

STRIKOL’IS

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak
Nedėliotnia pagal sutarti.
Office teL YARda 4787
Namų tet PROspeet 1930

DR. A. j. BERTASH

GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

Telefofnaa: HKMlock 5A4B

Residencija: 6600 So. Artesian Ar
VALANDOS: U v, ryto iki 3 popie
• (b 0 »«1 vakar*

DR. PETER T. BRAZIS
6757 So. VVestern Ave.
Ofiso valandoa:
Popiet — nuo 1 Iki «! Vak. 7 IkJ I
Nedėliomis pagal sutarti

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 VVest Cermak Road

WHBLE$ALE
FURNITURE
BROKER
DII)iIAt SlA8 PASIRINKIMAS
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS
Finansuojame namų pastatyme ai
pataisymą — Nieko JmokStl — »
metai UmokStl — Apkalnavlmas
dykaL
ISetuvIn Pardavėjas
Stanley Lltvrtnas — Vrdėjas

Carr-Moody Lumber
Company
3039 So. Halsted St
VIO. 1272

f

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Res. teletonas SEEIey 0434.
Tel Oicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

5'

DINLNG ROOM SEKS — PARbOK KKTH _ BEDROOM 8ET8
— RIJOS — KAJUOS _ RErRlGKKATORS — WAHHERH i—
MANGKV8 — STOVĖS.
AU KatkmaUy Adverttoed IteaM.

•v
♦

*

GYDYTOJAS IB CHIRURGĄ 8

Kamp. 15tos gat lr 49th Ct
”
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir pagal sntartį.

’

Res. 1625 So. 50th Avenue
Cnero 1184

' AIH ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

DR. A.
m JENKINS
crwrx» .
__
(lietuvių)
x
v -

REPRESENTATIVE

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6343 Sq. We8te<*o Avenr

2500 West 63rd Street

t

OFISO VALANDOS:
Nuo 1— ir auo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį. ___

Telefonas REPUBUC 6051

4

TELEFONAI:
Office: HEMlock 5524

EMERGENCY: call MJU)way 0001
Res.: HEMlock 1643

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

2408 VVest 63rd Street

DAKTARAI
JS: Nuo U iki 12,
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Sekmadieniais ll iki 12

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

3343 So. Halsted Street
Tel. CANai 5969

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS

Nuo 7 iki 8:30 v.
' ANTRAS OFISAS
Tel. Canal 7171
9
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

1886

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

35th Street

LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien auo 2:00 dri 8:00 vaL
Trefilad. lr Bekmad. tik susitariua^

DR. V. E. SIEDLINSKI'
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue

DR. PETER J. BARTKUS

MATYKITE MtJS

*
►

Chicago, Bl.

1858 VVest

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

ADVOKATAS
6158 Sb. Talman Ave.

TeLi

TeL CANai 0267
Rea. tel.: PROapect 666,

. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

V. W. RUTKAUSKAS

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Strsst
vai.: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

BR. P. Z. ZALATORIS

Tel. PROspeet 3525

2017 S. VVestem Ave.

Tat YABds 2846

Ofiso vai.: 1-3 ir 6-3:30 P. M.,
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Trečiadieniais pagal sutartį.
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' BUT M Y CARE.EK*
seET E.6TS RUINEO?
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Teki —

DR. 6. VEZEUS

BR. T. DUNDULIS

—

8149 SO. HALSTED ST.
Tel.: Victory 2679

Dr. Walter J. Phillips

UR. F. C.

Telefonas CANai 7329

s/—

DA AAON KEY-,
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Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.
Telefonas: CIgero

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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RUINEO T
DID
THAT hAPPEN 1 >

LIETUVIAI

Proklamacijoj dar minimat kad “patikimi” lietuvių
OR. P. ATKOČIŪNAS
tautos žmones bus paskirti,
DANTISTAS
ne išrinkti,
pageidavimas
1446 So, 49th Court, Cicero
reikšti: patikimi, — keno?
Antradieniais, Ketvirtadieniais
Penktadieniais
žmonių ar komisaro?
Ar Valandos:ir10-12
ryte, 2-6, 7-9 P. M.

TeL OANal 6138

Be*. 6968 So. Talnjąn Avę, .
Bea. TeL GROvehiU 0617
Office tet HEMlock 4848

756 VVest 35th Street

T

TH Ę

duonos visada buvo daugiau sukilėlių vyriausybė nebuvo
negu pačioje Vokietijoje. į žmonių patikima? — o betKas liečia progresą, patys gi komisaras ją išvaikė. Ką
vokiečiai jį Lietuvai savo visa tai reiškia yra aišku ir
laiku pripažino ir kiti jį ma be komentarų. Neužipirštitė ir juo gėrėjosi.
Kas na, kad bolševizmas davė
svarbiausia, tas progresas ' vokiečiams progos atnaujin
buvo taikus, nesiekiąs kitų ti jų viduramžinias kruzai
pavergimo.
šitokio
pro 1 das; atsimindami
lietuvių
greso
vokiečiai
Lietuvai atsparumą ugnies ir kalavi
negali duoti. Vokiečių siū
jo krikštui, šie moderniški
lomas progresas panašus į
kumečio sąlygas.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOSNARIAI

WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 TeL YARda 6981.
Rea.: KENw ood 5107
vai. vakare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais
7 vai. vakare.
WAAF 950 K. Hawaian — sekma
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
dienyje 4:30 po pietų.
Ofiao vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:3*'

VAfM DRAMAS
50 YOU vi/EHt )/ €>»
ONCE A .
SKNOR.
MU61CIAN J
----

REZIDENCIJA:

("UrauKan" Acme telephoto,

3147 S. Halsted St., Chicago

PHYSICIAN AND SURGEON

OITOMETRJ8TAI

\----------- ---------------------- i

roję, Sovietai tuoj galėję
Lietuvą užimti be pasiprie
šinimo. Bet, kodėl Vokieti
ja taip pasielgė jei Sovietų
neišvengiamas
įsiveržimas
Pabalfaę
nebuvo
vo1
kiečių
planuose.
Rei
cho
komisaras,
supran
tama, visoko aiškiai pasa
kyti negalėjo:
turi slėpti
Vokietijos ekspansijos užsi
mojimą.
5
Reicho komisaras užtik
rina Lietuvai darbą, duoną
ir progresą. Bet, Lietuvoj
niekada nebuvo nedarbo, o

2423 W. Marguette Road

1801 So. Ashland Avenue

Kampan lS-toe
Telefonas CANAI, 0523 — Chicaga
oFiso Valandos
Kasdien S-.00 a m. iki I.SO p. m
l
Trefi. tr Mt: »:S0 a m. Iki
i
f: s* o m
•••

... .
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Martin dirbtuvėse pastatytas laivynui didžiausias pašaly jūrinis lėktuvas XPB2M. Yra 70 tonų. Sparnai užima
200 pėdų plotį. Sakoma, juo be sustojimo bus galima į abi puses perskristi Atlantiką. Martino dirbtuvės yra Bal
timore, Md.

Bukite Malonus
SAVO AKIMS

Or. John J. Smetana
E>r. J. J. Spnetana, Jr.

'jį

........ .......... -—---- —----

n

Listen to
PALANDECH’S

«-tos

Tel. CALamet 6877
134 Na LA SALLE ST.,
Hoom 2014
leL State 757£,

Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Tlk rlesa pora akio Tisam
venlmuL Saugokit Jaa leisdami
ifc-kiamlnuOtl Jaa modsroUktauala
metodą, kurta r’rtllmo mokais.
talt euteiktL
83 METAI PATYRIMO
pririnkime akinto, kurie paAalina
" vis# akto Įtempimą.

kryžiuočiai dabar atėjo Lie
tuvon kaipo gelbėtojai nuo
bolševizmo.
Bet anais lai
kais krikštas Lietuvon atė
jo ne iš vokiečių. Panašu,
kad ir dabar galutinas nu
sikratymas bolšęvizmo paA
vojaus ateis ne iš autokra
tiško nacizmo, bet iš sąmo
ningo ir visuotino
demo
kratizmo.

VttRfftA/IMA'AW.
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Telefonas LAFąyette S66Q
Antradieniais. Ketvirtadieniai* ir
Penktadieni aift.

4631 So. Ashland Ave.
TaL YARd* 0994.
Pirmadieniai*, Trečiadieniais ir
__________ S^-Udiepįsis.___________

BR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB 0H1BUBGA8

4729 So. Ashland Ave.
(3ktnp lnbot)
TeL MIDiray 2880
Chicago, DL
OFISO VALANDOS:
*
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki •
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 v*l. vsk.
ad. nnn 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB CHIBURGAf k

4631 So. AshUųid Ave^ *
TaL YARds 0994
Rez. Tel. KRNvooil 4300 VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai. dien*
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Antradienis, rūgs. 30, 1941

Laisvę

Federacijos pareiškimas Jungtinių Valstybių Sekretoriui
A.

A

L. R. K. Federacijos centro valdybos susirinkime,
{vykusiame rugsėjo 14 d. Šv. Trejybės parap. salėj, Hart
ford, Conn., buvo priimtas ir pasiųstas Valstybės Sekre
toriui p. Cordell Hull tokio turinio pareiškimas:
“The American Lithuanian R. C. Federation, representing a majority of the Lithuanians in the United
States, at a meeting held on September 14, 1941, at
Hartford, Conn., considered it to be its duty to express the following:
1. Since the beginning of the thirteenth century the
three Baltic nations have waged long wars against
the Germans and have come to realize that the pur
pose of Naziism is similar to imperialistic. purpose of
the Teutonic Orders in the middle ages. The Baltic
nations, therefore, viewed the German plans for the
East with great distrust and thus, regarded \Russia
more favorably at the beginning of this war in Sept
ember, 1939.

they are worthy to live freely in the family of free
nations. During the first days of the uprising, through
the Kaunas and Vilnius radio stations, they proclaimed
to the world that their blood had flowed for a free and
independent Lithuania, and not for the comissars of
the Reich.

The German Attitude

7. According to thd “Tribūne de Geneve,” German
officers addmitted that the Lithuanians fought more
courageously than the Finns. However, thę German
• radio and press received orders not to divulge any
Information about Lithuanian heroism and the Lith
uanian declaration of independence. This malicious
oonspiracy succeeded, for the Lithuanian uprising for
liberty and independence was almost totally ignored
in the press of the vrorld.
8. The German army reached Kaunas on June 24
and found the new provisional Lithuanian government
2. On J.une 15,1940, Russia violated her many treaties
in offiee, and the city bedecked vvith Lithuanian flags.
of friendship with the Baltic statės and occupied these
Colonel K. Škirpa, Lithuanian Minister to Berlin, who
countries by means of military might and fraud. Even
vvas elected Prime Minister, vvas held incommunicado
before the fraudulent elections the Russians began the
(under home arrest) until July 19. The post of Prime
systematic destruction of the intelligentsia of the
Minister was immediately conferred upon Juozas Am
Progressive citizens and of the wealth of the Baltic
brazevičius, author and university lecturer, a man of
nations. The persecution was so brutal that in its atculture and tact vvho commands sympathy and confirocity it exceeded all the records of our long history.
dence from many spheres. The German government
The opinion of the people in regard to the Russians
tolerated the provisional government for seven weeks,
changed suddenly and radically. They secretly began
then gradually narrovred its scope. On August 10 the
to organize a mass rebellion. Such a revolt was in the
provisional government was forced to resign. The memb
process of organization in Lithuania for approximately
ers of the seven week old government, together vrith
ten months.
many studente and a mass of people, placed a vvreath
on the grave of Lithuania’s unknown soldier and pro3. The Russian-German war begun on June 22, aftested against Germany’s abolition of the independence
forded an opportune moment to revolt; būt the war
of Lithuania. Sorrovr and the resolution to regain their
was not the prime cause of the revolt. The uprising
freedom overcome the Lithuanians of the world.
in Lithuania began on the morning of June 22 and
met with success, for that šame evening, over the
* 9. For twelve months the Russians plundered the
Kaunas radio station vvhich they seized, the partisans
Baltic statės, preparing the field for the Germans;
declared Lithuania free and independent and announced
they hastened to confiscate all farms larger than 70
the formation of a provisional coalition government.
acres in area, all of the better buildings, printing presA few days later the insurgents seized Vilnius, and by
ses, bank deposits, and home fumishings, to burn paJune 29, all the insurgent towns and villages in Lith
triotic books, and to liąuidate the intelligentsia. The
uania had been cleared of Russians. Participants in
invading Germans confirmed the Russian confiscations
the Lithuanian revolt against the Russians consisfed
and are not returning to the Lithuanians most of their
of a body of 35,000 organized partisans (former sol
farms, their homes and some of their factories. The
diers), together with 90,000 unorganized partisans in
Germans are seizing these properties as loot of vvar
the towns and 6,000 Lithuanian soldiers who had been
vrhich vrill aid them in colonizing the Baltic countries.
compelled to serve in the red army, a sum totai of
Influential Lithuanian patriots vvho fled earlier from
131,000 persona. The Russians executed 3,000 Lith
the Russian terror are not permitted by the Germans
uanians who were in concentration camps and prisons;
to return to Lithuania. General Stasys Raštikis, a very
4,025 Lithuanians died in the uprising against the
influential man, vvos forced to leave Lithuania. Singing
Russians (mostly in Kaunas) and there were 8,000
of the Lithuanian national anthem and the display of
wounded, of whom several hundred died.
the Lithuanian flag were forbidden. By drastic decrees
the Germans are exploiting Lithuanians farms for the
4. According to the announcement of Dr. Garmus,
benefit of their army. They have closed the border and
President of the Lithuanian Red Cross, about 200,000
do not permit postai nor telegraphic communication
Lithuanians were deported into Russia, a large part
vrith the outside vrorld. There are about 10,000 home(about 60,000) of them having been banished before
less people in Lithuania būt there are no means by
the Russian-German vvar began. To the majority of
these persons, deportation to Ruskia means slow death
which they can be given aid.
brought on by cruel, inhuman living conditions, which
The American Lithuanian Roman Catholic Federa
cannot be alleviated, for the Russians do not allow
tion, together vrith the Lithuanians of the entire
organized aid to reach the Lithuanians.
vrorld, expresses its great indignation against Germany,
and protestą the brutal German treatment of Lithuania
5. The gains of the uprising were great. It is not
known the Russians had planned to deport one and
and the other Baltic countries vrhich until novr vvere
one-half million persons from Lithuania, or one-half
neutral in this vrorld war.
of the population of Lithuania. By Stalin’s order to
The eight points of the historic Atlantic meeting
scorch the earth, the Russians were to burn all Lith
have reached the Lithuanian people, and the students
uanian farms and forests, destroy all bridges, factoin Katinas, at great risk to themselves, have already
ries and more important buildings which the Lithua
held a public demonstration in honor of President
nians had so laboriously erected during the past twenRoosevelt. German arms broke up the demonstration.
ty years. The rebellious vvorkers and farmers protected
The blood of Lithuanian students, then injured, has
their factories and their farms, thus saving Lithuania
already colored the monument of Lithuanian indepen
from annihilation by fire, starvation and the rigors
dence.
of cold winter.
The sincere desire of all Lithuanians is that the Govern
6. Finally, by the blood shed by their youth and by
ment of the people of the United States of America
should hear of and knovr of the vrrongs inflicted upon
unheard of courage (they were armed only with rifles),
the Lithuanians honorably proved to the vnorld that
Lithuania and its liberty by the vrarring dictators.
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QU*T,FveRBtt>Y!
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bėga-

lybės. Nustojęs laisvės jis
netenka dvasinio oro, ku
riuo kvėpuoja jo asmenybė,
ir todėl ji tada pradeda dūs
ti ir nykti. Be abejo, laisvė
yra kažin kokia absoliuti
(visiška) žmogaus teisė, tai
yra jo didžioji pareiga. Ka
dangi jis turi pareigą lais
vas būti, todėl jis turi ir
teisę šitą pareigą atlikti, to
dėl niekas negali tai jam už
drausti. Kiekvienas atsisa
kymas nuo laisvės yra dva
sinė savižudystė, kiekvienas
pasikėsinimas į kito laisvę
yra pasikėsinimas užmušti
jame žmogų. Be laisvės žmo
nių visuomenė neįmanoma.
Laisvės paneigimu žudomas
21 vokiečių lėktuvas Sovietai gina
ne vien žmogus, netekęs lais
Krymą
numušta
vės, nustoja savo tikrai žmo
LONDONAS, rūgs. 28 — ' MASKVA, rūgs. 28. — giško pavydalo. jis gali ta
Britų lakūnai puolė vokie Sovietų vyriausybė prane da būti tik žvėrimi arba na
čių okupuotą šiaurinę Pran ša, kad bolševikų kariuome miniu gyvuliu.
cūziją. Pranešta, kad bri
tai numušę 21 vokiečių lėk
tuvą. Savo gi 14 lėktuvų
praradę. Prieš tai naciams
sukelti dideli
nuostoliai
įvairiuose centruose.

nė atkakliai gina Krymo
pusiausalį ir iki šioliai ten
Oras, saulė, maistas stip
dar nė vienas vokietys ne
rina kūną; sveikos mintys,
įkėlė kojos.
kilnūs jausmai, dorybių vyk
Kryme vokiečiai sulai dymas stiprina sielą.
kyti, sako Maskva. Sovietų
Palau
NEW YORK. — IŠ Vo kariuomenė ten nepapras
kietijos per radiją praneš tai sėkmingai veikia, parei
SKAITYKITE “DRAUGĄ I
ta, kad vokiečių submarinai škia vadovybė.
puolė britų karo laivų lydi
mus iš Gibraltaro į Angliją
laivus ir 13 jų nuskandino.
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chieagoj. Visi
geria Ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR
OF

N

Ambrosia & Necfar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
Wivm, mothert, sistert—they’re often

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

forced to point the way to hair
health to their men folkl For women

know that a healthy head produces

handsome

And

hairl

that’s

why

,women everywhere are pointing to
Fom-ol, the remarkable foaming oil

^hampoo which first nourishes the
Kaip, then takes the dūli, parched
hair and brings it back to glovring
health. Fom-ol is so economical; a

little goes a long way. Ask your

druggist for the regular 50c size.
Or, write tor a generous trial bot
tle, enclosing 10c to cover packing

and postage.

FOM-OL

BRUSH
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By Irv Tirman
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This is even more important to us, vrho are citizens
of this sole great and mighty country which has not
changed its moral and political stand in regard to the
right of all small nations to live a free life, and which
did not recognize nor does novr recognize any act of
gangsteriam committed
by the three dictatorships
against nations of lesser military strength.
We will be greatly pleased and gratified, if you,
Honorable Sir, will give the above statement your kind
attention and due consideration.”
Red. prierašas: A. L. R. K. Federacijos sekretorius L.
Šimutis dėl šio pareiškimo iš Valstybės Departamento
gavo tokį atsakymą:
“The receipt is acknowledged of your letter of Sept
ember 20, 1941 giving a detali description of the Lith
uanian strugle for independence.
“The contents of this letter have been carefully noted.”’
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Lietuvių katalikų dlenradčio *'Praujro'* rėmSJams
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Jūsų dlonraCtis ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodamas
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Stasį
* AMLUTO GIOVANNI C1GOOMAN1.
LaočUoea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas
'

Dėmesio mūsą Susivienijimui
Praėjusį sekmadienį Aušros Vartų parap. salėj įvy
ko Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoj Chicagos aps

krities kuopų atstovų suvažiavimas. Suvažiavimas, tie
sa, nebuvo gausingas, tačiau pažymėtinas rimtumu ir
labai gyvu organizacijos reikalų svarstymu.

Dabark eina šios senosios ir didžiosios mūsų frater-

r.alinės organizacijos vajus. Dėl to čia ir parodyta dau

giausia susirūpinimo, kaip pagyvinti kuopų ir paties
apskrities veiklą, kaip pritraukti daugiau narių, kaip

užinteresuoti jaunimą ir, pagaliau,
kaip

įtikinti

katalikiškosios

visuomenės vadovybę,

kad jau laikas daugiau dėmesio kreipti į rimtesnį
susiorganizavimą ir katalikiškojo veikimo stiprinimą.
Tokie pageidavimai, tiarai rimti ir nuoširdūs pagei

davimai, reikšta ne be pagrindo. Čia turėta galvoj ir

popiežių enciklikos, kuriose dvasiškija raginama kreip
ti savo rimto dėmesio į katalikiškas organizacijas, jas
stiprinti visais galimais būdais; atsižvelgta ir į Ame

rikos vyskupų

įvairius

pareiškimus, kurie per

savo

įsteigtą Katalikų Veikimo Centrą (N. C. W. C.) deda

didžiausių pastangų, kad
nepriklausančio

prie

neliktų nė vieno kataliko,

katalikiškos organizacijos,

kad

katalikai būtų ir sąmoningi ir organizuoti, kad apaš

talautų, nešdami

Kristaus mokslą į visas gyvenimo

sritis, kad viską atnaujinti Kristuje.

Štai, Lietuvių R. K. Susivienijimas Amerikoje su sa
vo veiklia vadovybe dėjo didžiausių pastangų, kad vi

sus savo reikalus sutvarkyti kuo geriausia, kad prie
valstybių apdraudos departamentų įstatymų prisitai
kyti,

kad

narius patenkinti,

įvedant

įvairiausius

ir

moderniškiausius apdraudos skyrius. Be to,

Lietuviui R. K. Susivienijimo Amerikoje vadovybė,
norėdama, kad mūsų organizacija būtų Katalikų Ak
cijos šaka Amerikoj, nuo seniai yra A. L. R. K. Fe
deracijos nare, o Federacija yra National Catholic

Welfare Conference
Centro)

(Amerikos Katalikų Veikimo

nare ir turi keliolikos vyskupų pilniausią

užgyrimą.
Nežiūrint to, per mažai rodome palankumo, per mažai

duodame paramos, per mažai kreipiame dėmesio į tą

organizaciją, kuri visais atžvilgiais užsipelno ir dva
siškuos ir pasauliečių inteligentų rimčiausio dėmesio

ir nuolatinės paramos.
Labai dažnai mes džiaugiamės lokalinėmis draugijė

lėmis, neturinčiomis nei ekonominio pagrindo, nei to

didžiojo ir svarbaus katalikiškosios akcijos tikslo, ku

kuo, kas katalikiška, kas lietuviška šaukte šaukiasi
mūsų visų rimčiausio dėmesio, kvieste kviečia visus
būti nariais.
Chicagos apskrities suvažiavimas, apie kurį minėta
straipsnio pradžioj, jautė, kad tasai “senis” — L. R.
K. S. A. ir Chicagoj ir visur kitur yra pilniausia už
sipelnęs susilaukti daugiau ir paramos, ir šilumos, ir
dažnesnio gero žodžio mūsų vadų ir spaudoj ir gyvo
žodžio ar tai iš sakyklos, ar nuo estrados, ar bet ko
kia kita proga.
Suvažiavime nutarta lapkričio mėnesyje Chicagoj ir
apylinkėse vesti vajų didesniu intensyvumu, pasikvie
čiant į talką generalinį "Susivienijimo organizatorių. To
suvažiavimo atstovai vienu žodžiu visų prašo talkos.

Skaudžios žinios

I
Vakar gautos dr. Ancevičiaus žinios kiekvieną lietu
vį verčia rimtai susirūpinti Lietuva ir jos žmonėmis.
Pirmoje vietojė kuo toliau, tuo daugiau skaudesnių įvykių sužinome iš Lietuvos žmonių gyvenimo. Pasi
rodo, kad okupacijos metu bolševikai daugiau žmonių
Lietuvoje iššaudė, negu kas galėjo manyti. Daug trem
tinių iššaudyta pakely į Rusiją. Tiesiog ir įsivaizduoti
sunku, kad šioj gadynėj gali atsirasti žmonių, vykdan
čių taip žiaurius, taip kruvinus aktus.
Taip pat pranešama, kad besiartinančioji žiema Lie
tuvos žmonėms bus labai sunki. Pritruks maisto ir
drabužių. Į tai mums, amerikiečiams, reiktų atkreipti
rimčiausio dėmesio ir ieškoti galimumų sušelpti ir
tremtinius ir Lietuvos žmones.
Skaudu taip pat yra girdėti, kad naujieji okupantai
Lietuvą įjungia į vokiečių finansinę sistemą.
Dr. Ancevičius rašo apie savo dalyvavimą Reicho
Docentų Sąjungos Užsienio skyriaus surengtam Muenchene vadinamoj Deutsches Kulturschaffen. Matyt, kad
vokiečiai norėjo supažindinti užsienių laikraščių kores
pondentus su savo kultūros kūryba karo metu. Dr. An
cevičiaus pranešimu:
“Per visą pobūvį laike priėmimo ant stalų kybojo
visų tautų atstovų tautinės vėliavos, neišskiriant nė
mūsų trispalvės.”
Tačiau tame pobuvyj prof. Schulze pareiškęs, kad
“nauja Europa, kaip ateities reikalas, bus šiaip ar ki
taip tvarkoma tik šiam karui pasibaigus.”

Ką tai reiškia, nesunku yra įspėti. Juk jei dabar,
kuomet labiausia būtų reikalinga tautų parama kariau
jančiai Vokietijai, nesiskaitoma su jų valia, tai karą
laimėjusi Vokietija tuo labiau nebekreiptų dėmesio į
mažesniųjų tautų aspiracijas. Ne be reikalo dr. Pr. Anc cvi čius savo pranešimą baigia šiais žodžiais:
“Šiandieninė Europos tikrovė yra nepavydėtinai
dramatiška. Užsiėniečiai, su kuriais teko pasikeisti
mintimis, pasakojo apie didelius- kasdienio gyvenimo
sunkumus savo kraštuose.”
Tai yra dar vienas stiprus įrodymas, kad diktatoriai
pavergtųjų tautų laisvės ir nepriklausomybės savo
laisvu noru neatstatys. Jų viltis yra demokratinėse val
stybėse, siekiančiose sutriuškinti šios gadynės siaubus
— nacizmą, komunizmą ir fašizmą.

Apie Škirpą
“Amerika” rašo:
“Nesuprantama mums ir “Naujienų” elgsena pulk.
Škirpos atžvilgiu. Juk tai vienintelis žmogus, kurs
bandė ginti teisėtą dr. Griniaus vyriausybę 1926
metų sukilime. Juk tai pirmas Lietuvos savanoris —
kūrėjas. Juk tai žmogus, kurs 1938 m. atsisakė ke
liauti į Varšuvą (jis tada buvo pirmas Lietuvos at
stovas Lenkijai) per okupuotą Vilniaus sritį, o at
vyko aplinkiniu keliu. J.uk tai tas pats asmuo, kurs
pernai atsisakė pripažinti Lietuvos okupaciją ir iki
paskutiniųjų gynė Lietuvos atstovybę Berlyne.
“Kaltinti Škirpą svajonėmis tapti Hitlerio “gau
leiteriu”, mūsų nuomone, labai neBąžiniška. Škirpa
norėjo nepriklausomos, laisvos Lietuvos. Jei jis būtų
siekęs “gauleiterio” vietos, šiandie jo padėtis būtų
kitokia. Bet, kadangi jis nenorėjo būti nacių tarnu,
šiandie jis yra nelaisvėje.”

(“Draugas” 1916 m. rug
sėjo 30 d.)
Rusai laukia taikos... Ru
sams taip įgriso karas, kad
jie laukia su išsilgimu tai
kos. Jie mano, kad taika įvyks lapkričio 1 d.
•
Kada vokiečiai padės gink
lūs.... Atidarant Vokietijos
parlamentą, kancleris Bethamann Hollweg pasakė, kad
vokiečiai žūt būt pasiryžę
kariauti iki galo. Girdi, jie
tik tada padės ginklus, ka
da jie kitiems galės diktuo
ti savo valią.

Kiek kaštuoja karas... Vie
nas rusų laikraštis sako,
kad Vokietijai ir jos pagelbininkams šis karas kašta
vo 33 milijardus rublių, o
Vokietijos priešininkai išlei
do karui 61 milijardą rub
lių.
Tautos Fondas veikia... Ci
cero Tautos Fondo skyrius
gerai veikia ir rūpinasi Lie
tuvos gelbėjimo ir šelpimo
reikalais, ypač kruopščiai
ruošiasi prie Lietuvių die
nos, kurioj bus renkamos
visoj Amerikoj Lietuvai gel
bėti aukos.
•
Grįžo Tautos- Fondo dele
gatai iš Lietuvos.... Nese
niai grįžo Tautos Fondo de
legatai, kun. dr. Bartuška
ir dr. Bielskis, jau jie pra
dėjo lankytis
lietuviškose
kolonijose ir papasakoja ką
yra matę vokiečių užimtoj
Lietuvoje.
Sviesto yra, bet nėra bač
kučių... Rusijos sviestininkai nežino kur dėti šviestą,
nes pristigo bačkų. Sviestui
bačkas paprastai dirbo iš
bukimo medžio Danijoj. Da
bar gi iš Danijos bačkų ne
galima atsivežti, o Rusijoj
jų negamina.

Po svietą pasidairius

Spicpirvirvio Dumkos

Daugelis žmonių norėtų
nuvažiuoti į Kaliforniją, ale
neturi
užtektinai lėšoms
padengti. . Visiems, kurie
nori pamatyti tą “eudauną” kraštą, dedu ant delno
gerą rodą:
darykit taip,
kaip lietuviški balšavikai
daro.
Kai tik kuris tūzų
panori pamatyti Kaliforniją,
tuojau apgarsina prakalbų
maršrutą ir rinkimą aukų
tai
apšvietai, tai
kali
niams vaduoti, tai liekarsttoms Sov. Rusijai pirkti ir
t. p.
Tokiu būdu jau yra
Kalifornijoj buvę: Andriu
lis, Pruseika, Mizara, Bim
ba ir kiti, o dabar Abekas
daro maršrutą.
Ir vilkas sotus ir avis ciela, tai yra ir Kaliforniją pa
matai ir kišenė nenukenčia.
Apšvietai, kaliniams vaduo
ti, liekarstoms pirkti liekanelieka, o buso tiekietui nusipiįkti yis dieka/1

Italai, sakoma, jau klum
pėmis dėvi: medinėms šir
dims — medinis autauvas.

Iš aptrūnijusią lapą
“Bajoro malda.
Grįžta
nakčia iš miestelio įkaušęs
bajoras.
Mato šalę kelio
kryžius.
Klaupiasi prieš jį
ir garsiai
ima melstis.
Ačiū tau, Pone Dieve, kad
man davei gimti lenku ba
joru, o ne lietuviu mužiku.
Kaip ant patyčių tame tar
pe netoli kryžiaus už krū
melio sėdėta tūlo lietuvio.
Tas išgirdęs bajorišką mal
dą, atsiliepė garsiai: “Ak tu
kvaily, kvaily!” Bajoras gi
patamsėj nematydamas kas
jį bara, pamislijo, kad tai
pats Dievas nuo kryžiaus
jam tai sako.
Todėl atsigrįžęs į kryžių tarė su pik
tumu: “Kokį, Pone Dieve,
sutvėrei, tokį ir turi!”(“Gar
nys” 1910 m.).

Rusijoje jau ruduo: krin
ta ne lapai, bet žmonės.
Juos krečia ne krikščioniškų politikierių nuodėmiškos
užgaidos.

Per 22 metu Maskva komunistino Pavolgės vokie
čius: dar nusprendė, kad, jiefwvisi visvien buržujai ir ka
pitalistais pasiliko, todėl iš
gabeno Sibiran.
Prasta mokytoja ta Mas
kva!
Per 22 metu nieko
neišmokė!
«

1

Prašau Nesijuokti
Žydė (supdama lopšį):
Aa, šarlatan, migk, migk
mige.
Vaikas kiek aptyla, žydė
leidžiasi„iftięgąir, vaikas ir
Vėf
,
• *
•
4 '
Žydė: — Nui, migk, migk,
šarlatan.
še atsigerk pie
ne, migk. Ae, a, šarlatan...

Vaikas nutyla.
Po
landėlės vėl tas pats.

va

Žydė (išėjusi iš kantry
bės, į kitoje lovoje miegan
tį Joškį): Niu, Joške, kielk,
aš nebeišture . . . kielk!
Joškė: Ko tu nore, leisk
man miegot.
7

žydė: Eik vaike pasuipt,
aš nūilsė.
Joškė: Ar mane darbas
vaikės suipt? Suipk.soi!
Žydė: Kaip ne tave? čia
tave vaikas ir mane vaikės,
tave pusė ir mane pusė.

J Joškė: Nui, tu c. ve puise suipk, o mene tegul rėkė,

man neklius.
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rios prie mažiausio sukrėtimo iškrinka, kaipo žydo bi
tės dažnai su skriauda nariams, bet nepastebime or
ganizacijos —

Svarbus reikalas

tai kuopų, jo vienuolika tūkstančių narių, jo moderniš

Chicagoje organizuojama “Religinio Auklėjimo Sa
vaitė”. Ji prasidėjo rugsėjo 28 d. ir tęsis iki spalių
mėn. 5 d.
Miesto galva, majoras Edward Kelly, skelbdamas šią
religinio auklėjimo savaitę, pabrėžia, kad
krikščionybės atgimimas yra stipriausia Užtvara nuo
tų pragaištingų žmonijai izmų, kurie kraujuose pluk
do Europą ir kurie nori įsiveržti į šį kraštą.
Suprantama, kad taip. Dėl to reiktų ne vieną savai
tę metuose, bet kiekvieną dieną pašvęsti, kad jaunoji
karta būtų mokoma ir auklėjama išganingoje religinė
je dvasioje. Turėtų būti pasirūpinta įvesti religijos
tiesų dėstymas į visas vadinamąsias viešąsias (public)

kai sutvarkyti apdraudos skyriai, jo susirūpinimas vis

mokyklas.

Lietuvių R. K.

Susivienijimo Amerikoje, koris turi

stiprų finansinį pagrindą, aiškų tikslą — katalikiš

kos ir tautiškos sąmonės kėlimą, fraternalizmą ir
per ,*55 metus buvo lyg nesugriaunama Gibraltaro uo
la, šauniai tarnavo broliams lietuviams, išmokėda

ma pomirtinėmis ir pašalpomis ne šimtinėmis, bet

milijonais dolerių.
Dabar L. R. K. S. A. yra stipresnis, negu kuomet nors

pirmiau. Dabar jis yra geriau pasiruošęs tarnauti Amerikos lietuvių visuomenei,

negu kuomet nors

pir

miau. Jo pusantro milijono dolerių iždas, jo trys šim

“
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Alla Rachmanova
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Studentai, Meilė Ir Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išverta Ant. Paullukonis
H. TOMAS
(Tęsinys l
Jau po baisiosios nakties. Mūsų traukinys vėl šviK
pia bekraštėmis Sibiro lygumomis.
Bet šitos nakties
niekuomet neužmiršiu!
Tamsiame danguje nė vienos žvoigždės; į mus pro
plyšį duryse skverbiasi drėgnas žemės kvapas. Trauki
nys vos ritasi į priekį.
Važiuja labai pamažu, nes bė
giai dar visai neseniai sudėti ir bijomasi, kad ir tų
pačių raudonieji nebūtų kur vėl išardę. Pro išmuštą lan
gelį matau sudužusių vagonų šiurpus siluetus, kurie man
atrodo kaip smakai pirmosiomis pasaulio dienomis. Kiek
toliau, lyg nepabaigiama siena, traukiasi Sibiro taiga.
Staiga supokši šūvis — vienas, kitas ir prasideda tikras
šaudymas. Čekai nušoka nuo suolų, pribėga pre langelio
ir taip pat leidžia į tamsą šūvius. Kelios kulkos pataiko
į mūsų vagoną, moterys nežmoniškai klykti, vaikai verkti.
Susyk traukinys vėl ima greičiau važiuoti ir po kelių sekundžųi jau švilpia kaip vėjas — kas kartas vis greičiau
ir greičiau, taip, jog, rodos, kiekvienu akimirksniu nulėks
strimagalviais kur į stačią pakrantę.

Šaudymas nutyla. Netrukus mes jau buvome saugio
je stotyje, kur galėjom nieko nebijoti, ir čia sustojom.
Dar tą pačią naktį buvo gauta žinia, kad raudonieji nu
vertė nuo bėgių paskui mus ėjusį ešaloną ir, kol suspėjo
juos čeką nuvyti, išskeėrd apie šiimtaą beginklių žmonių,
daugiausia moterų ir vaikų.
Taigi, čekai, už kraugeriškus raudonųjų partizanų
darbus versdami atsakyti vietos gyventojus, siųsdami
į kaimus baudžiamuosius būrius ir degindami ištisas so
dybas, daro didelę klaidą. Dėl to gyventojai tiek prieš
čekus, tiek prieš baltuosius yra labai nusistatę ir jų bai
siai nekenčia.
Liepos 16 d.
Irkuckas.
Mūsų traukinys pastatytas ant šalinųjų bėgių, ligoniai nugabenti į miesto ligoninę. Bet ir tų
čia po mėnesį trukusios keloinės ir nežmoniškų kančių li
ko ne per daugiausia.
Mes dar vis gyvename vagone,
nors jau buvome išėję pesidairyti ir po miestą. Jis mums
padarė labai slėgiantį įspūdį. Daug saulės, visi viskuo
pertekę ir negali gyvenimu atsidžiaugti, nieku nesirūpi
na.
Moters su šviesiais margaspalviais švarkais, trum
pomis baltomis kojinėmis ir linksmais veidais, daugiau
šia, vis juokiasi, be to, visur matyti daugybė vyrų, kurių
amžiaus šaukiami į karą, kavinės ir užkandinės perpil
dytos žmonėmis.
Visur maišosi būriai užsieniečių: ja
ponų, prancūzų, amerikiečių, o ypač čekų.
Mes apsi
Dlausę šlankiojame gatvėmos — mes, kurie atėpome iš
“mirties traukinio” ir nematėme nieko kito, be ligų ir
bado, kur žmonės miršta kaip musės. Dėl to mus įžei
džia toks džiūgavimas ir nerūpestingumas šitų žmonių,
kurie, kaip ir mes, yra pasmerkti raudou&jai mirčiai.
Mes jais šlykštimės ir jų nekenčiame, šitų žmonių, ku
rie su šypsančiais veidais ir iš pasitenkinimo krykštau
dami garma tiesiog į nežinomą ir neišmatuojamą var
gą, kuris netrukus juos apglobs iš visų pusių, kaip koks
smakas.
Ir jie mus daro šimtą kartų kveilesniuš už
vedamus skersti gyvulius, kurie pakeliui dar svajoja
apie gniūžtę šieno.
Liepos 17 d.
Buvome nuėję pas tėvelio giminaičius.
Labai tur
tingi žmonės, prie didžiausios gatvės stovi milžiniškas
namas, visas puikiai įrengtas.
Jie, mus pamatę, per
sigando.
Tėvelis jiems pasakė, kad mes esame visko
netekę ir turime gyventi stotyje, 1 Įirviniam vagone,
nes mieste nerandame nieko, kur galėtume prisiglausti.
Tačiau mūsų gerieji giminės, kurių iš viso yra tik 5 žmo
nės ir kurie gyvena dvylikoj kambarių, nerado nei gali
ma, nei, pagaliau, net reikalinga pasiūlyti, kad kurį
laiką sustotume pas juos. Tiesa, jie paprašė, kad atei
tume pietų, bet mes, pamatę, kaip šitie turtingi pirk
liai išsigando neturtingų savo “vargšų giminių,” padė
kojome ir už tą malonę. — Jums gaila jūsų gėrybių
ir dėl to, matyti, jums taip pat gaila jūsų brolių žmo
nių ar net giminių?
Taip, jums gaila kiekvieno skati
ko, kurį turėtumėt paaukoti tiems didvyriams, kurie lie
ja fronte kraują, norėdamo išgelbėti Rusiją ir iškovoti
laisvę ir žmoniškumą! Tačiau jūs to nematote, kad tie
Žmonės, kurie kovoja už savo idealus, drauge saugoja
ir jūsų aukso terbas! Ne, bet jūs ir negalite to matyti,
nes skatikas, kurį jūs turėtumėte šiandien išmesto, taip
degina jūsų stelas ir slegia sąžinę, jog, jo netekę, jūs
nežinotumėt, kaip iš nusiminimo raudoti!

Anthony A. Olis —• narys
ir direktorius. Jis yra ad
(Varde viršminėtos organizac'jos J. P. Varksfa, vokatam, turįs raštinę 134
vicepirmininkas ir sekretorius, daro pf. iešmus kiek N. LaSalle St.
vienų ketvirtadieni 7:45 P. M. per radio stotį WHI t,
Dr. Kasys Drangelis, na
1450 R. C.)
rys ir direktorius. Dantistas,
Lahas vakaras.
sia $7.00 ir daugiausia $16 turi savo ofisą 2403 West
į savaitę. Suma bedarbės 63rd St.
Praeitą ketvirtadienį ben
Dr. S: Bfoifc, narys — gy
pensijos priklausys nuo jo
drais ruožais išpasakojau,
uždarbio toj firmoj,
kuri dytojas ir chirurgas. Jo okokią naudą turės dirbantis
fiaas 2201 W. Cermak Rd.
atleido nuo darbo.
sulaukęs senatvės, ir kokią
Dr. S. J&kubs, narys —
Jis gaus 5 nuoš. į savaitę
pensiją gaus jo žmona iš
dentistas. Jo ofisas 2201 W.
vaikai.
jo pamatinio uždarbio trijų*
r-

\

šį ketvirtadienį, aš apibu
dinsiu antrą pusę įstatymo
socialės apdraudoe (Sočiai
Security), kuria naudosis
dirbantis asmuo atsitikime,
kada darbdavis atstatys jį
nuo darbo. Ši apdrauda dar
bininkui nieko nekainuoja.
Illinois valeiijoje nuo 1937
metų darbdavis, kuris turi
8 ir daugiau darbininkų, o

mėnesių, (caiendar ąuarter
of his base year).
Pensija nuo bedarbės bus
mokama per 16 savaičių.
Pensija nebus mokama po
16 savaičių tarpoLaikio, ar
ba nebus mokama nuo tos
dienos, kada jo darbdavis
pasiūlys darbininkui grįžti į
darbą. (Kompensatą už ne

darbą darbininkas šiandie
nuo 1940 metų 9 ir daugiau gauna 18 dol. mirimam kas
darbininkų, moka 3 nuoš.
visų darbininkų algos iždan
Stato ir Federalės valdžios.
3 nuoš. darbdavis mokės iki
galo 1942 jnetų.
Pradedant sū 1943 mėtų
mokėjimas į valdžios iždą
pasikeis. Aut kiek tikreny
bėje sumažės, ar padidės
darbdavio mokėjimas nau
dai bedarbių, priklausys nuo
to, kiek buvo sumokėta at
leistiems darbininkams per
praslinkusius 5 metus. Dau
giau darbininkų firma at
leis dėl stokos darbo, dau
giau Stato valdžia bus iš
mokėjus atleistiems darbi
ninkams už bedarbę, per
praeitus 5 metus (1937 —
1942), didesnį nuošimtį tas
darbdavis mokės 1943 me
tais.
Nuošimčio mokėjimą 1943
metams nustatys Stato val
džia. Sulyg dabartiaio įsta
tymo, toks mokestis nebus
mažesnis pusės nuoš. ir ne
didesnis 3.6 sumokėtų algų.

savaitę, per 20 savaičių. Red.)

Dalis nedarbo pensijos

Mokama dalis bedarbės
pensijos, jeigu darbininkas
arba darbininkė ofise
ar
dirbtuvėje uždirba mažiau
negu privalo jai ar jam gau
ti nedarbo pensijos, šįmet

beveik visi dirba viršlaikį,
todėl apie tai šiandien
nekalbėsime.

ir

Nariai mūsų organizacijos
Šiandien aš pranešiu var
dus ir pavardes kai kurių
mūsų narių, kurie savo duok
lėmis drauge su kitais na
riais remia veikimą šios or
ganizacijos ii* tokiu 'būdu
duoda galimybės visuomenei
per šį radijo ir vietos laik
raščius girdėti ir skaityti
naudingus pranešimus,

—

-

----------

_
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T^.1 IPYK’ITP

KBTOTO SAVIMGS and LOAN AtfH.

SUTAUPYSI

Kokį attyghrtmą gaus
netekęs darbo?

PINKJV.

geria rara ir stipRI ALSIĄ «v DIENU
MNR-BET,T,

Darbininkas,

kuris

bus

užsiregistravęs

State

ofise

gavimui

darbo

ir

DAUG

išlaukęs

ing Pėriod), gaus mažiau

DARrO

CT<*WPWT

Iš pabėgėlio atsiminimų ir pergyvenimų

(Tęsinys)
1
Kėžinaitis laikraščių redaktorius kviečia į savo kabi
netą ir kiekvienam duoda instrukcijas, kaip reikia laik
raštis redaguoti naujose sąlygose. Kiekvienam redakto
riui atskirai išdrožia ilgą kalbą ir galų gale pasako:

IR

SVKDCATĄ.

ISŪTOTK

siems buvusiems “XX Amžiaus” ir “Liet. Žinių” skaity
tojams, o be to, “Raudonosios Lietuvos” redakcijos šta
bas buvo perkeltas į “XX Amžiaus” redakcijos patalpas
ir tas laikraštis buvo spauzdinamas “žaibo” spaustuvėje.
Panašiai pasielgta ir su savaitraščiais. “Mūsų Laikraš
tis”, “Ūkininkų Patarėjas” ir “Lietuvos Ūkininkas” buvo uždaryti, šiems trims laikraščiams buvo duotas var
das: “Valstiečių laikraštis” ir šis laikraštis užėmė "Mū^
sų Laikraščio” patalpas, iš kur per laisvojo ir nepriklau
somojo Lietuvos gyvenimo metus sklido lietuviška ir
krikščioniška mintis po visą plačią Lietuvą.

O tokius laikraščius, kaip “Tiesos Kelią", “Židinį”,
“Draugiją” ir kitus tuojau uždarė, nes šitie žurnalai,
išeinantieji kas mėnesį arba kas dvi savaites, mažiau
sia galėjo tarnauti bolševikų propagandai.
Kaip ten bebūtų, vis dėlto ir šiandien teisinga yra lie
tuviškoji patarlė:

— Neik su velnio riešutauti, nes neteksi nei riešutų^
nei terbos.

13. Pažadų, agitaciios ir mitingų juro#,
marės, o pragyvenimas diena iš

dienos sunkėja
1940 m. birželio m. 15 d., rusams bolševikams okupa
vus Lietuvą, Kauno miesto komendantas tuojau paskel
bė visame Kauno mieste ir jo apylinkėse karo apsiansties stovį, gyventojai gatvėse galėjo rodytis iki 10 vai.
vakare, o rytą nuo 4 valandos. Komunistams šis įsaky
mas nepatiko ir po kelių dienų buvo nuimtas karo sto
vis ne tik Kaune ir jo apylinkėse, bet ir visoj Lietuvoj,
ir tada jau prasidėjo įžūli ir įkyri bolševikų agitacija:
pažadais ir mitingais visa Lietuva paplūdo.

AntornaaUcnn

STOKER SALES
6921 So. Western Avc.
« ĮVEDU ttLVMA

Lietuvos žmonių Golgotos dienos

— Nič nieko negalite rašyti prieš bolševizmą, bet taip
pat jokios kritikos negali būti materialistiškojo mark
sizmo. Jokių socialinių, kultūrinių ir religinių pažiūrų
negalite laikrašty liesti, išskyrus marksizmą, žinoma,
Ralph Puslis, narys, ta teigiama prasme.
verno savininkas. Turi už
Dr. Ig. Skrupskelis, XX Amžiaus redaktorius, išeida
eigą 2553 W. 69th St.
mas iš Kėžinaičio kabineto, paklausė:
K rengimas spalių 1 d.
— Ar mes negalėtumėm savo skaitytoj amš aiškinti po
Pratęsimui naudingų pra terių — maldos žodžių.
nešimų visuoųienei, Lithua
— Ne, — trumpai atšovė Kėžinaitis, — žinokite, kad
nian Chamber of Commerce
of III. nori gauti daugiau mes nieko nepakęshne kas yra prieš materialistiškąjį
narių, o su senesniais na marksizmą.
riais nori pasidalinti nuo
Kėžinaitis bemaž kiekvieną lietuviškojo laikraščio re
monėmis apie nuveiktus ir daktorių įspėjo sakydamas:
užbriežtus darbus.
Niekam nesakykite ką aš su jumis kalbėjau. Jei aima
Tam tikslui 1 d. spalių nuotumėte ir skųstumėtės spaudos priežiūros veikla, ži
6:30 vai. vak. rengia pietus nokite, kad jūsų kailis skaudžiai nukentės. Turite akty
ir po pietų bus posėdis Da viai prisidėti prie naujos santvarkos kūrimo, mums ne
rius Girėno svetainėje, 4416 reikia žiopsotojų ir pasyvių žmonių.
S. Western Avė. Į šį posėdį
Bolševikiškoji spaudos cenzūra nepraleido nė vienos
ir vakarienę, kviečiami at
lietuviškesnės ir žmoniškesnes minties, o buvo siunčia
silankyti visi nariai su žmo
ma į redakciją tokia medžiaga, kuri tarnavo Maskvai ir
nomis arba draugėmis. Kas
toji medžiaga būtinai reikėjo dėti, užtat žmonės buvo
žingeidauja veikimu šios or
išmetami iš pusiausvyros, o daugelis paėmė už tikrąjį
ganizacijos, ir nori tapti na
pinigą. O be to, lietuviškoji spauda bandė šiaip taip įsi
riu Lietuvių Prekybos Bu
sprausti į naujų sąlygų rėmus, nes manyta, kad toji “nau
to, gaukite pakvietimą sau
ja santvarka” tėra laikinas reiškinys, kad bolševikai oku
ir savo žmonai į šį paren
pantai greit iš Lietuvos turės nešti savo kudašių. Todėl
gimą nuo nario šios orga
tuo laiku buvo galvota ir svarstyta, kad svarbiausias
nizacijos. Visi nariai buvo
dalykas išsaugoti, kad nebūtų uždaryti lietuviški laik
suminėti per šį radio ir jų
raščiai.
pavardės ir adresai tilpo
Lietuviai buvo susirūpinę kaip išsaugoti savoji spafUvietos laikraščiuose. Taipgi
galite gauti pakvietimą per da, o bolševikai darė visa, kad lietuviškoji spauda tar
Lithuanian
Chamber of nautų jų tikslams, jų propagandai renkant “liaudies sei*
Commerce of Illinois rašti mą” ir kitus žygius jiems atliekant. Ir bolševikams la
nę, 3241 S. Halsted Street. bai gerai pasisekė.
Phone Calumet 7758.
1940 m. rugpiūčio 1 d. “XX Amžius” in “Lietuvos1 ŽrIki ateinančio ketvirta rtios” buvo uždarytos ir prijungtos prie “Raudonosios
dienio, linkiu geriausios klo Lietuvos” (vėliau šis laikraštis pavadintas “Tarybų Lie
ties.
tuva”) .laikraščio ir šis laikraštis buvo siunčiamas vi

Ne labdarybės mes pra
šome. Mes kviečiame jus,
gerb. klausytojai, reikalui
esant, su jais biznį daryti
ir jų profesija naudotis, nes
MASKVA. — čia parvy
jie savo duoklėmis už šį ra ko sovietų ambasadorius J.
Sąlygos gavimui
dio laiką užmoka.
A. Valstybėms Konstantin
nedarbo pensijos
Oumansky.
Matyt, jis atšau
Bamey ft< PletklevvioZ
ktas dalyvauti J. A. Vals
1. Pensijos’ dėl bedarbės’
narys ir direktorius, kuris tybių ir Anglijos misijų paiš valstijos iždo (Labor De
turi biznį Real Estate, In- sltariimiose su sovietų vypartment) gaus darbininkai,
surance ir generalinis kon-1 riaasybe.
arba darbininkės dirbanti
SU. X
tokiuose fabrikuose ir ofi
suose, kurie samdo šešis ar
DĄ Q
“ aamain* statyti, remontuoti sr
ba daugiau darbininkų.
•f
pirkti: Ilgametis HtaoM-fbho Planas
2. Bedarbės pensija galės
VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
naudotis tik tokie darbinin
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI
kai ar 'darbininkės, kurie
uždirbo pas paskutinį darb
Tapkite Firiansiniai Nepriklausomi!!l
davį, kuris jį atleido nuo
darbo, nemažiau kaip $225.
įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes■
I C tingai globojami ir' ligi $5.000 ap
3. Turėjo būt atleistas iš
drausti per Federal Savinga and Loan Corporation.
Mokam*
darbo ne dėl to, kad prasi
SH%.
Pinigai
greitai
Išmokami
ant
pareikalavimo.
kalto, bet iš priežasties sto
PASlTlKAmlO IR MTtEKMRS REKORDAS
kos darbo.
4. Netekęs darbo asmuo
46 Melai
Neadnl
Nei
turi be atidėliojimo užsire
vieno KlŲeasnl
gistruoti valstijos ofise ga
ftetatūto Savinga aad Dona AsSbviaUoa yra tymiauma
vimui darbo (State EknploytU ir tvirčiausia lietuvių ftaanaind iatntga. ,
ment Service Offise) ir lan
kyti tą ofisą sulyg įsaky
mo.
ToL CALuRiet 4118
5. Turi būt pasiryžęs už
3236 So. Halsted Si
Chicago. III.
imti jam siūlomą darbą.
Jma UL Mozeris, Sec’y.
6. Turi išlaukti dvi Savai
....
tes nuo dienos užsiregistra
vimo.
•

K. Barat*

traktorius namų statymui,
2555 W. 47th St.

UtfKianian Chamber of Commerce of HTmois
(Lietuvių Prekybos Butas)

dvi savaites be darbo (WsM-

Bus daugiau.)

/

DRAUGAS

* BOritKlUtM

REPūblic 3713
* IR SUTAISAU SARUS

Rodos, pirmasis bolševikų mitingas su demonstracijo
mis įvyko 1940 m. birželio 26 d. Kaune, o vėliau Šiau
liuose, Panevėžyje, Mariampolėje ir kituose miestuose.
I

(Bu* daugiau.)

t

«•
>

draugas

H

nam, atvykusiam į New
York, nepraelisti progos jo
nemačius.
Einant aplink
vienur, kitur prikabintos
Rašo Albina A. Poškienė
lentelės prie mūro tvoros,
A’4
aiškina, kad čia žiūrint į
uždėta Statue
of Liberty pietus matai Manhattan ir
(Tęsinys)
Postai Station antspauda. Wall St. finansinį dikstrikgalva nuo ausies iki ausies
Laitui atpplaukus ir išleidus tą; žiūrint į pietrytinę pu
10 pėdų pločio, nuo vie
naujus ekskursantus, grįžo sę, matai Brooklyn ir East
nos akies iki kitos akies
me atgal. Išlipus prieplau upę, į pietvakarius — Sta
2 ir pusė pėdų, nosis 4 ir
koj dar pavaikščiojom po tue of Liberty, kurią pažin
pusė pėdų ilgio,
juosmuo
ten esančią apielinkę (Bat- tum ir be nurodymo, ir už
35 pėdas pločio ir tt. Jos
tery Park),
nes norėjom jos Staten Island.
Vaka
galvoje vienu sykiu gali
susirasti Beauty Shop, bet ruose yra Hudson upė, kur
stovėti net 30 žmonių, o ži
to nepasisekė
padaryti ir laivai sustoja.
Į vakarųbinte, 12 žmonių.
Nakties
tik suradom neieškotą ma žiemius matai Orange kal
metu ją apšviečia 96 tūks
žytę Rosady koplytėlę, ku nus.
Džiaugėmės čia pir
tantinės vatų (1,000 watts)
ri randasi
ant State Str. miau nematytu vaizdu, ste
šviesos žvaigždėtam žemės
. J Įėjom pasimelsti.
Koply- bėjomės Dievo ir žmogaus
pagrinde ir 14 po tūkstantį
1 tėlė maža, su vienu alto darbu ir vaikščiojam aplink
vatų šviesų jos žibunte.
rium, statcijomis bei klau taip rimtai į viską žiūrėda
Statula buvo atidengta spa
sykla.
mos iki neužėjome į kitą
lių 28 d., 1886 m.
I Jau buvo pavakarė. Ka-1 pusę tos observatorijos. Tik
Baigus vadui duoti šias
dangi visos didesnės krau-'susyk ar nepakils didžiau
informacijas,
skubinomės
vėjas ir nežinom ar
T-.
, .
tuves šeštadieniais uždary- sias
eiti vidun.
Įėjom kaip ir
*
i tunelį.
Čia paėmėm ele0 "l“ms kalkuri,) da‘ plaukus laikyti, kad išrovatorį, už kurį reikėjo morei ®3°» tad, privažia- džius žmoniškai, ar sukne
vus prie viešbučio, įėjom į les taip, kaip joms dera bū
keti 5c., kad užkėlus mus
iki papėdės, tai yra į 10 didelę Woo'worth
krautu ti. Stengėmės ir viena ir ki
Įėjusios į vidų
vę, nusipirkom reikalingų ta daryti.
aukštą.
šiame aukšte yra
observacijos pavilijonas po ma2mož*1
pasistiprinu- pasirašėm į lankytojų kny
tyru dangum, iš kurio gaJs,os ten pat “Skandžių, nu- gą, vėl lipom į elevatorių,
Įima
matyti
prieplauka, tar8m važiuoti ir apžiūrtti kad užkeltų ant paskuUmoEllis sala, kurioje turi ap- daug girdžta' ,vi8am Pa jo 102 aukšto. Čia jau už
sistoti egzaminavimui visi
au
*au8*4 dangorai- daryta po stiklais observa
ateiviai bei New York su Ž! Empire State Building' torija su įvairiomis mašino
jo dangoraižiais ir tt. Jei- Kalp paman*m’ W * Pa’ mis, kurios parodo vėjo
smarkumą, oro atmainą ir
,
, v».
darėm.
gu norima
dar aukščiau
tt.
Pamačiusios, kad čia
eiti, tai yra iki statulos
Kaip jau minėjau, šis yra
nieko daugiau nėra, kaip tik
viršūnės, • reikia lipti 168 aukščiausias mūras - danvienas jaunas, gražus vaiki
vingiuotais laiptais, kurie goraižis
visam
pasauly,
nas, tam tikroj .puikioj uni
atstoja 12 muro
aukštų; Turi 102 aukštų, ant kurio
formoj, tad lietuviškai šne
sykį pradėjus lipti, nega kelia 67 elevatoriai. Jie ga
kėdamos vėl pradėjom juo
lima sustoti iki nepasieksi li per minutę užkelti ant
kauti, kas atsitiko žemes
viršūnes, nes laiptai siauri, paskutiniojo aukšto, bet to
nėj observatorijdjį.
Taip
Pilniausia "užkekaip tik vienam žmogui ned&ro.
bejuokaudamos viena iš ki
lipti, gi paskui
lipa kiti. kelia iki 67 aukšto; čia turi
tos nei nepamatėm, kai prie
Kad nulipus, vėl reikia lei pereiti per koridorių į kitą
mus priėjęs uniformuotas
stis žemyn šiais laiptais iki pusę, vėl imti elevatorių, ku
vaikinas paklausė iš kur
10 aukšto, nuo čia vėl im ris užkelia ant 86 aukšto.
mes esam. . Atsakiau, kad
ti ele vatorį už 5c., kad nu Ant šio aukšto yra be stogo
iš Chicagos.
Jis pasisakė
sileidus ant žemės.
Tuo observatorija. Nakties me
žinąs apie ten vieną organi
laiku, kada mes lankėmės, tu New York iš čia blikčio
zaciją — “Knights of Lith
lauke buvo didelis karštis, ja mažomis šviesomis. Chry
uania.” Atsakiau, kad toji
tad ir čia buvo tvanku sler balti rūmai išrodė it
organizacija yra Vyčiai ir
gabalas ledo. Kitas namas
tarp muro sienų.
lietuviška. Jis man atsakė,
vien žaliomis spalvomis at- , , ,
, ,
Apžiūrėję vidų, išėjom
z.
u.
t
kad jis taipgi yra lietuvis,
simuše, Metropolitan Insu__ /
JW.S1:____
J
laukan pasivaikščioti ap
Stanley
J. Vaičiūnas
is
rance Co. bokšte buvo ma
link statulą ir po įrengtą
Bronx ir čia turi
darbą.
tyt vien baltas elektrinis lai
gražų parką, kol laivas at
Nesuklegėsim dar garsiau,
krodis. Kitur vėl mėlynos,
plauks mus paimti.
Gėrė
kadangi jis viską girdėjo,
raudonos, geltonos ir kitos
me šalto gėrimo, kad atsoapie ką vienos lietuviškai
ppalvos.
Žemyn žiūrint
vedinus; traukėm paveiks
kalbėjom. Bet, lyg atsipeilus
su statula;
pirkome žmonės bei automobiliai at
kėjusios nuo šio surprizo,
suvenirų, namiškiams siun rodo tik judanti taškai. Ne
kad jis lietuvis,
džiaugė
tėme sveikinimus ant atvi moku išreikšti, koks gražus
mės jį čia radusios; komručių, ant kurių turėjo būt reginys. Patartina kiekvieplimentavom, kad mus už-

{SPŪDŽIAI is ekskursinės keliones
t MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMĄ

APSAUGOS
BONAI

Antradienis, rūgs. 30, 1941

KAS REIKIA ŽINOTI

PApart Apsaugos, Turime
ATSARGOS FONDĄ Viri

A.

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS

Al firma virt 50 m. tos pačios
šeimynos rankose!
REKORDAS

PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.
KREIPKITĖS Į

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:
4535

VV.

Tel.

VVashington

ESTebrook

Blvd.

3645

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; Aeitad. Ir Sekm. 9 iki 8 vai.

A.

SYLVESTRAS OŽELIS
(gyveno:

UTENIŠKI — VERTINAI

t

1827 So. Ruble St.)

Mirė nigs. 29 d.. 1941 m.,
2:80 vai. ryte, sulaukęs 68 m.
amžiaua
Gimęs Lietuvoje. Kilo IS Ra
seinių apskr., Tanenlų parap.,
Aarlaukės kaimo. Amerikoj iš
gyveno 46 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterj Barbora (po tėvais Geštautaitė); seserį Broniau Vensklenę; 2 brolius — Kazimie
rų lr Jonų, Ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas Sim. M.
Skudo koplyčioje, 708 W. 18th
Street.
Laidotuvės įvyks trečladlenj,
spalio 1 d. IS koplyčios 8:20
vai. ryto bus atlydėtas ) Die
vo Apvelzdos parap. bažnyčių,
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas J ftv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįsta
mų* dalyvauti Šiose laidotu
vėse.

tOAM AttOČMnONoFOkafS
JUSTIN MACKIEWICH, Prea.

4192 Archer Avenue
VlRginia llii
f

•▲BT. um. LAIDOTUVIŲ DZBBKTOBIAI

KELNER - PRUZIN
•«1*aalM PųtazaartBM — Moterii patarnanja

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

Kad bombos ant mūs nekristų, pirkime Saugumo bonus.

PAMINKLAI
K. — Ar vyriausybė turi
nustačiusi kvotas
sukelti
reikiamas sumas
parduodant Apsaugos Taupumo
Bonus?
A. — Ne;
nėra
jokių
kvotų, nė apriboto laiko.
Vyriausybės programa yra
ta, kad žmonės nuolatos
ir reguliariai pirktų Apsau
gos Bonus ir ženklus.
K. — Kodėl visoj šaly
parduotuvės prašytos par
davinėti Apsaugos Taupu
mo Ženklus?
A. — Parduotuvės nepra
šytos, jos savanoriai per
savo nacionalines organizajas susimetė plačiai parda
vinėti Apsaugos Ženklus.

Pastaba.
Įsigyti Apsau
gos Bonus ir Ženklus kreip
kitės į artimiausį
paštą,
banką,
arba
taupymo ir
skolinimo sąjungą; arba ra
kalbino ir pasisakė lietuviu
esąs.
Nuodugniau paaiški
nus mums matančias įdo
mybes,
atsisveikinom
su
mandagiu lietuviu ir skubė

jome namo, nes rytoj sek

šykite U. S. iždininkui, Washington, D. C. Taip pat ir

parduotuvėse

MENISKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS

parduodami

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Apsaugos Ženklai.
Relieve

^eratehing Iteh Fast

Venefian Monument Co.

srNiiuyhdi

Forquickreliei from itching of eczciaa. pimples.
athlete’i foo*. seabiea, rnshet and other extemally caused skin troubk**, ūse world-famous,
cooling. antiseptic, liquid D.D. D. Prescription.
Greaseless. staioless. Soothes irritution and
quickty stops intense itching. 35c iruti bottle
proves lt, oryour money back. Ask your
druggist today for D. D. D. PRESCRIPTION.

-J-

A.

527 Ni VVestern Avė.

Tel. See. 6103

PASKUTINIS

A.

PAGERBIMAS

ONA GRAVIENE
(po

tėvais

Nanortonaitė)

Gyveno 4177 Archer Avė.
Mirė rūgs. 28, 1941, 11:50
vai. ryte, sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iŠ
Trakų apskr., Žežmarių pa
rap., Kibučių kaimo.
Amerikoje išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliūdime
vyrų Jokūbų, dukter) Julijo
nų ir jos 8UžiedotlnJ Pranų Že
lia, brolj Zigmontų, IS Farmingham, Mass., 2 pusbrolius
Juozų Savickų ir Raymond lr
brolienę Konstancijų Nanortonius, puseserę Emilikų lr švogerj
Vincentą Pallonlus iš
Hobart, Indiana, ir daug kitų
giminių ir pažjstamų.
Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 4 348 So. Caiifornia Avė.
Laidotuvės Jvyks ketvirta
dienj, Spalio 2, iš koplyčios
8:30 vai. ryto bus atlydėta J
Nekalto
Prasidėjimo
švenč.
Panelės parap. bažnyčių, ku
rioje Jvyks gedulngos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta J šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges lt pažjstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Dniktė, Bro
lis, Pusbroliai, Brolienė. Pus
seserė, švogeris lr Gimfciės.

madienis.

laidotuvių Drektorlus An
tanas M. Phillips, Tei. TARds
4908.

JONAS POVILAS
ŠUKEVIČIUS

/f

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMo Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį
4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel- YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFayetto 0727
\
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytala,
lš Stoties WHIP (1620), su P. šaltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

(gyveno: 6556 S. Talman Avė.)

Mlr8 rūgs 28 d., 1941. 12:10
vai. popiet, sulaukęs pusės am
žiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo IS Vil
niaus apskričio.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Paiko dideliams nuliūdime:
moterj Elenų (po tėvais Kruc-'
zynskl); sūnų dr. John Szuklewlcz ir Jo žmonų Pauline
ir Jų vaikutj Jackle; seseres -—
Charlotte, Bertha tr
Julia;
Švogerius — Konstant Drosky, Patrlck Thomas ir Frank
Cappetta, ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street

Skyrlas: 710 W. 18th St.
Viai Telefonai: YARda 1419

Kūnas paSarvotas Peter H.
Patka koplyčioje. 12 68 West
61st 8treet. laidotuvės Jvvks
ketvirtad.. spalio 2 d. IS ko
plyčios 9:80 vai. rvto bus at
lydėtas , Gimimo Švenčiausios
Panelės parap. bažnyčių, ku
rioje ivyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas Į Resurrection kapines.

I. J. ZOLP
1646 VVest 46th Street
TeL YARda 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lltnanlca Avenae
Tel. YARda 4908

J. LIULEVICIUS

S. P. MAŽEIKA
8319 Lltnanlca Avenne
Tel. YARda 1138-1139

4348 S. Caiifornia Avė.
Tel. LAFayette 3572

NuoSIrdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę:—

Moteris,

laidotuvių direktorius Peter
H. Patka, tel. Boulevard 5267.

Marti,

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth 49th Conrt
Tel. CICERO 2109
6812 So. VVestern Avenae
Tel. GROvehiU 0142

Sūnus,

Laidotuvių direktorius S. M.
Skudas, tei. MONroe 8277.

Sesuo,

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

Broliai, Giminės Ir Drmsgai.

Moteris,

CCAA AAA flft
)3U V, U V V -UU

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

Anūkas, Seserys,
gerln.l ir Giminės.

Nuliūdę:—

>,

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT CO.

sW,000,000:00

ftv»»-

t

LACHAW1CZ IR SCNAI
2314 VVest 23rd Plaee
Tel. CANai 2515

42-44 Eaat 108th Street
Tel. PULlman 1270

Antradienis, rūgs. 30, 194^

DRAUGAS

aa

CHKAGOJE IK APYLINKĖSE
darbavos: kp. vice pirm, M.
Aitutienė ir E. Karlavičienė, padedant ir kitoms na
rėms.

Motery Sąjungos
55 tuopos veikla
West Side. — Kaip pa
prastai, po vasaros karščių
ir atostogų, visuomeninis
gyvenimas grįžta į norma
les vėžes; pagyvėja organi
zacijų, draugijų veikla ir
atliekamą daug kilnių dartyi-

Ir M. S. 55 kp. narės, kiek
pasilsėjusios, plečia savo
veiklą, kaip parapijos, taip
ir kuopos naudai. Dar vasa
ros metu buvo surengusios
parap. “Rūtos” darže pikni
kėlį, kurios visą pelną, apie
$75.00, skyrė Aušros Vartų
bąžnyčios dekoravimui. Pik
niko kęąiisijoj nuoširdžiai

kuopos iždininkei E. Kariavičienei, kuri pamažu sveiksta. Pastarame kuopos susirinkime įgaliotos pirm. S.
Sakalienė ir rašt. E. Jurkštienė aplankyti ligonę
ir
kuopos vardu įteikti dova
nėlę. Yra vilties, kad netru
kus mūsų nuoširdi darbi
ninkė E. Karlavičienė vėl
grįš mūsų tarpan darbuotis.
, Jauniausia kuopos narė
Katrytė Balčiūnaitė rugp.
23 d. ištekėjo. Iškilmingas
šliūbas buvo Aušros Vartų
bažnyčioj, o vestuvių puota
parap. salėj.

Rugsėjo 21 d. vėl įvyko
kuopos piknikėlis, kiurio pel
ną pasidalino per pus su pa
rapija. Komisijoj pasišventusiai darbavosi ilgametės
narės: J. Klikūnienė ir S.
Balčiūnienė. Joms ,į talką
atėjo: A. Sinevičienė,
B.
Kraujelienė, E. Jurkštienė,
M. Dobrovalskienė, O. Budrikienė ir M. Aitutienė. Kaip
Katrytė pirmiausiai są
komisijai, taip padėjėjoms jungon įsirašė į jaunamečių
priklauso nuoširdi padėka. skyrių, paskui persikėlė į
Gražiu jų pasidarbavimu, suaugusių kuopą.
liko keletas desėtkų dolerių
Daug sąjungiečių dalyva
pelno.
vo jai surengtoje “bridal
Neseniai Šv. Kryžiaus li- shower”, taip pat ir vestugoninėj padaryta operacija, vėse.

•

VANDERBILT STOPS PURDUE

Visa kuopa linki aavo na- Vir ipmr ir v jęnmc
CLASSIFIED
rei naujame gyvenime daug 1
lU.VUU
I
PARSIDUODA AVTO.MOUILH S
Paraiduodu automobilius? Pontlac, I
Laimės ir pasisekimo ir sek- DĮJOŠirdŽldl ČKIŪ!
paša., 1937 metų mod. Atrodo lr bė
“DRAUGO?’
ga kap naujas.
Parduodamus ne
ti savo mamytės pėdomis,
DARBŲ SKYRIUS
brangiai. HrelpkltėB Į —
Visiems
ir
visoms,
kurie
830 We«t 35U» Street. Chicagų
taip pat nepamesti Moterų
■■■■■—. ■
grąžino
Labor
Day
piknilco
Sąjungos.
Ta pati
IftElKAUNGI DARBININKAI
NAMAI — KARMOS
knygutes pikniko dieną a3
HELP WANTED — VYRAI
Kas kų turit mainyti arba norit pi
giai pirkti, greitai parduoti, nauą
meniai arba paštu, tariame
namų pastatyti, senų pataisyti, lu*ei>.
OFFICE
BOYS
kltės pas O. P. buroiuskls ttniipaiiy.
nuoširdų ačiū
Nuo 17 iki 19 metų amžiaus. Bai Taipgi turime dideli pasirinkimų,
Primintina radio klausy
gusieji aukštesnę mokyklų pageldau- senesnių namų, ant lengvų tluio.
Dienraščio "Draugo"' ad jami. Aplikacijas priimame kasdien kėjimų;
tojams užsistatyti savo ra
vai. ryte arba 1:30 vai. po pietų
13 cottaglal nuo 32,500 lr aukšlį
ministracija labai įvertina 8:30
pradedant pirrpadlen) per savaitę,
13 bungalų nuo 34.700 lr aukš*.
dio šiandie antradienį 7 va
12—2 fletų nuo 36.500 lr aukS.
..visų, savo skaitytojų ir rė ‘X!Unt penkudlen| lr Vienio
9—3 flėtų nuo 39,500 ir aukšč.
landą vakare ant stotui
16—4 fletų nuo 313.500 lr uukšĄ,
mėjų pasidarbavimą ir nuo- .
SP1EGEL, INC.,
8—8 fletų nuo 316,500 ir uuk&A.
WGES ir pasiklausyti gra
7—10. fletų nuo 322.500 ir auk*,
širdžią paramą Mašinų Fon _____ Weat 35th strtxt
Taipgi turim visokių bizmavų na
žaus ir įdomaus radio prog
PORTERS IR
mų, visokio didumo su visokiais biz
dui.
ramo leidžiamo pastangom
niais. Kam reikalinga gerų tarmių
STOCK BOYS
mažų arba didelių, galima plrktt
Šalčius .......... Cbįcago Pilno laiko darbai dabar atdari pa- arba mainyti. Su visais reikalai*
Peoples Furniture Company.
tyrųsiems vyrams. Atsišaukite
J kreipkitės prie —
Cibulskis .... Cbieago. Central employment ofisų, ant 4-to
Programo išpildyme daly
aukšto, nuo 9:30 vai. ryte Iki pietų. CHARLES P. SCKO.MSKJS A OO.
«JI>2I S. YVcfcUm Avė.
Birgelis .......... Chicago.
vaus žymi reguliariai artis
VVIEBOLDT’S
Cel. Rej,. 37 ts — Vak. Prus. llll
AakUaid. Monroe aitd Ogden
Vaišnoras .... Chicago.
tai, kurie išpildys naujų nuPARSIDUODA NAMAS PIGIAI
merų, dainų, muzikos, ko J. Kazlauskas .. Chicago. VYRAI — dirbti "sandwlch shop'’
valgykloje. Atsivaukite 11 vai. ryte. Dvejų fletų, 5 ir 6 kambarių mūmediją “Piršliai”, juokai, ži- į J. Strikaitis .... Chicago.
rinis namas, karšto vandens šilu
DIXIE SYSTEM
ma, 2 karų garadžius. Randasi lie
4165 So. Uateu.nl SL
nios, pranešimai, t.t. Prie to
Paukšta ........... Chicago.
tuvių apgyventoj kolonijoje po adresu: 1220 So. 49th Avė., Cicero,
bus įdomių pranešimų iš
III. Vienas flelas dabar yra tuščia*
lr galima pirkėjui tuojaus ten apsi
Peoples krautuvės didelio
HELP WANTED — MOTERYS
gyventi. Kaina tiktai 35,500., ir tik
31,000 įmokėti. Kreipkitės telefonu:
rudens išpardavimo.
CONRAD
CLERICAJL VVORKER3 L.AWndale 7182.
Fotogra/Aa
Rep. XXX
Darbo patyrimas nereikalinga. Turi
būti baigusios aukštesnę mokyklų ir
Studija Jrengta pir
Tas daiktas nėra sunkus,
nuo 17 IRI 2 5 ipetų senumo. Atsi
mos rūšies su mo

Radio

šaukite asmeniškai 8:30 vai. ryte ar | kuri SU noru dirba ŽmOgUS.
1:30 vaj. popiet nuo pirmadienio
1
°
per savaitę (skaitant penktadienį lr
Nesekime t U, kurie iŠslŽašeštadjenio rytų,
T

derniškomis užlai
do miz ir Hqllywood
šviesomis.
Darbas
Garantuotas '

Bridgeport. — LGF 1 sky
420 W. 63rd Street
riaus susirinkimas įvyks
Tel.: Biznio ENOlewood 5888
rugsėjo 30 d., 8 vai. vak.,
Rez.:
ENGlewood 5840
parap. mokyklos kambary.
Susirinkimas vienas, svar-.
FINANCE AND LOANS
biauaių. Turime pasitarti,
Finansai ir Paskolos
kaip sėkmingiau prisiruošti
prie ateinančio “bunco” va PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI
karo, kuris įvyks spalių 5
ANT 1-mų MORGIpIŲ
d., parapijos svet. šelpimui
Mėnesiniais atmokėj imais
Sibiran ištremtų lietuvių.
Taip pat bus pasitarta ki Mutual Federa)'
tais skyriaus darbo planais.
Savings
Prašome narius susirinkti
ir naujų atsivesti. Valdyba and LOAN ASSOCIATION

“CHOCOLATE DIPPERS", dienos ir
nakties darbo šlftai. 2 ir 1 rankos
darbas. Taip pat PAKERKOS ir
VYNIOTOJOS.
Nuolatinis darbas
geriausias užmokestis. Kreipkitės J
3512 CARROLL AVENUE

REIKALINGOS OPERATERKOS —
Patyrusios. Nuolatinis darbas, gera
užmokestis — militariškų marškinių
dirbtuvėje. Room 300.
ASSOCIATED MILITARY STORES,
10 M'cst Jackson Boulevard

Remkite “Draugą”, nes jis
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei
ir Jūsų reikalams.

OPERATERKOS, kurios yra paty
rusius prie ‘'bem-stitchinK" mašinų.
Nuolatinis darbas. Kreipkitės į

PLATINKITE

gained by first ąuarter field goal, Vanderbilt was the'winner.

- fondą
- - 3,583,000
------------ dol.
* '
menės
sumoje.

FANCY PITCHING WINS FOR IRI&H
Iki praeito penktadienio
popiečio šiemet Cook aps
krity 686 asmenys žuvo au
tomobilių nelaimėse.

“DRAUGĄ”

F1ĄLER BKOTRKRS,
3000 No. Claremont Avenue

AR LAIKAS NAMUS

HELP WANTED
AD — DEPT
127 No. Dearborn St.
Tel. Randolph 0488—9489

OF CHICAGO
2202 W. Cermak Rd.

Bernie Rohling, hard-hitting Vanderbilt back, is stopped after short gain in second
Chicagoj
įsiūbuojama
ąuarter of Purdue-Vandertįįįt„game at Lafayette, Ind. t)<}ggedly proteeting 3—0 lead kampanija sukelti bendruo- j

<*» savo kalbos ir katalikų
tikėjimo, nes lr Dievas jų
išsižadės paskutinę teisme
dieną. — L Leščius
Blaivi tauta išaugs tiktai
iš blaivaus jaunimo.

spuyriy.l, INC., ’
1040 wcst asth Street

PATAISYTI?
Kreipkitės prie

Charles Yushas

J ^kazanauskas,^ s«c.
TURTAS
*1,10 ,©oo.

een\^

Lietuvis Kontraktorius
Ir Karpenterys

Jūsų Gražus
Apsirėdymas
-Mūsų Specialybė

BUY
UNITED
STATES
^AYINGS
BONDS
ANŲ STAMPS

WHOLESALE
LIQUOR
IŠTAIGA

()N VU t u Yla HI-1M ninCE'-ik BANK)

KAVTAnCTAM PASnUNUMAS
BURNELIŲ
* BT.H 8KELIŲ
PIRATINIŲ

Amęrica

KOJINIŲ
Uveitnjame
DO vfaų
Chicago

POOKET’BOORŲ
KORSETŲ
KPDJKIAMS DRABUŽIŲ

V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ

M, KANTER. Sav.

Ąngjelo Bęrtęlli, Notre Dame sophomore back, completing pass to Steve Juzwik,
right half, early in Notre Dame-Arizona game at South Bend, Ind. Notre Dame’s
strong aerial attack gave them 38—7 victory.

DRAUOĄ

FROCK SHOP
5922 VV. Roosevelt Rd.

REMKITE IR PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Tet AUSTIN 1175

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted 8^
Tw.

on guard!

Above ia a reproduction of the
Treasury Department’s Defense
Savings Poeter, showing an esact
duplication of the original “Minute
Man” statue by famed sculptor
Daniel Chester French. Defense
Bonda and Stamps, on sale at your
bank or post offiee, are a vital part
af America** defense preparationa.

IES
Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, UL
valdžios darbų — dabar užsiima
visokiais namų darbais
Turi 43 metų patyrimo
2223 VVest 23rd Place

Tel. Canal 5014

HOULKVARD 0014

SMITH STARS AS MINNESOTA BEATS VVASHINGTON

Rez. Tel. VICTORY

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI:
Jųnas Radiusą
Jonas Jaslnskas
Ant Labanauskas

MCSŲ
NAUJAM VARTOTŲ
KARŲ SKYRIUJE

U. Rajewskl

935 VVest 35th Street
Chicago, III.

“Shorty”

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauja
C'Drauga*** Acme telephoto*

Brucc Smith, ące Minnesota ball-carrier, off for a gain around VVashington end in their game at Seattle, Wąsh.
HjOt ą^tęr him are Earl Younglove (35) and Bob Friedman (66). His blockera (left to right) Hiege Pukema and
Diek VVildung. Led by Smith’g hard running the Gophers won 14—6.

Vieta:

,

907 WtST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAPayette 2022

T

’FM- «■

*»’*•* *«••<,•.

w

!■.■!■ 1

Praeitą sekmadienį Wau
kegano Weiss Field t { Lake
apskrities katalikai turėjo
Šventą Valandą.
Melstasi
už teisingą taiką ir pasau
lio ramybę.
Pamaldų priešakyje buvo
J. E. Arkivyskupas S. A.
Stritch, Chicagos arvivys
kupijos ganytojas. Dalyva
vo daugiau kaip vienas šim
tas kunigų ir prelatų.
Jie
buvo susibūrę prie laikinai
pastatyto altoriaus.
Tūkstantinės
katalikų
minios
matė
arkivysku
pą
meldžiantis
ir
gir

Kas galima gauti
už mėlynus ženklus

1

■■ ,*

KUR KRISTUS NEIGIAMAS,
TENAI NEGALI BOTI RAMYBES
Taip pareiškė Arkivyskupas Stritch
per Sv. Valandą Waukegane

dėjo kalbant.
Ekscelencija
sakė, kad pasauly yra tik
vienas moralumo standar
tas.
Žmogus turi pripa
žinti Dievo faktą..
Toliau kalbėjo:
“Kur Kristus neigiamas,
ten nėra taikos. Nė tautos
negali įgyti tikrosios tai
kos, jei nuo Kristaus užsi
sukama. Jei skurdo ir ne
laimių palaužtas pasaulis
nuoširdžiai sušuktų: “Gar
binkime Viešpaties Vardą!”
tai būtų aiškus ženklas apie
besiartinančią patvarią tai
ką.”

Kun. Johnson kalbės

Kataliku Valandoj

Chicagoj šiandie

bus šilčiau

Daug kas skundžiasi, kad
šaltis jau ištinka Chicagą.
Be kitose šalies dalyse yra
daug šalčiau.
Federalinis oro biuras ai
škina, kad toli šiaurvaka
Tas yra nužymėta Ulinoi- riuose iškilusi šalto oro ban
sui ir vienuolikai kitų ap ga persimetusi į kai kurias
linkinių valstybių, kaip tai J. A. Valstybių dalis.
Indiana, Michigan, WisconMontana valstybėje tem
sin, Iowa, Kansas, Minneso peratūra nukritusi iki van
ta, Missouri, Nebraska, N. dens užšalimo, o Wyominge
Dakota, Ohio ir So. Dakota. — apie 20 laipsnių šalčio.
Šiaurinėj Minnesota daly
lengvai pasnigo.
may adect the Heart

Oaa trippod ln th. atnnacti or (ullat nay art liko •
hair trltgor on tho hrart. At tho Hr«t il«n of dlatroos
i and atnrn drprnd on Rell-ana Tablata to
•et fia fra.. Ko laiatto būt raide of the feiteet•etlnt medlclne, knovn for ecld Indlcaatlon. If the
riRST ĮMIRK doetn't proaa B.n-ana better, retam
bottle to aa and reeelre DOUBLB Money Bank. Mc.

Anthony Grigutis — Emi
ly Žemaitis.
Bruno
Visniauskas
—
Genevieve Haller.
Edward Besida — Fran
ces M. Zikus. *
Anthony Novickas — Flo
rence M. Smith.
Joseph F. Gribauskas —
Joan Eisin.
Paul V. Valuckis — Irene
Wojtczak.
Henry Tessmer — Helen
Blanzdis.
Walter Wozniak — Marion Malinauska.
Stanley Martinkus — Do
rothy Blaszczyk.
Laddie Bakalik — Josephine Bayoronas.

C’DraugM'’ Acmt telepnotoi

Čia vaizduojama ypatingą tyrlaukių augalą, vadinamą
Furcraca Selloa publika gali matyti Garfield parko gė
lyne. Jis po penkiolikos metų augimo pradeda žydėti. Gė
lynas atidarytas nuo 8:00 ryto iki 5:00 kasdien ir sek
madieniais.

Sunku pasakyti

katalikams koplyčia

kas laimės karą

Pašventinta

J. E. Arkivyskupas S. A.
Stritch sekmadienį pašven
tino Švč. Jėzaus širdies koplžčią Fort Sheridane. Ko
plyčia medinė, laikinai pas
tatyta.
Pirmąsias koplyčioje mi
Jo nuomone, yra sunku šias pontifikavo iš New
pasakyti, kas laimės šį ka Yorko specialiai atvykęs J.
rą.
Vokietijos nacius ne-[E vyskupas J. F. O’Hara,
bus galima greit suklupdy- kariuomenės ir laivyno ka-

Kongreso atstovas James
Shanley, dem. iš Conn., kal
bėjo Charles Carroll forume
Palmer House.
Jis pasisa
kė, kad
remiąs Amerikos
neutralybę.

ti. Nes jų rankose yra di rinis ordinarijatas.
deli Ukrainos derlingi plo
Fort Sheridane baigia
tai ir Rusijos pramoniniai
centrai. Tas yra didelė na mos statyti dar kitos dvi kop
lyčios, skirtos
protestan
ciams parama.
tams ir žydams kareiviams.

Jis mano, kad taika įvyks
be
lemiamųjų
laimėjimų
kovų laukuose.
Ir taikos
konferencijos metu naciai
bus suklupdyti.

taip pat stambūs rėmėjai
katalikiškų įstaigų. Kasputienė yra veikli narė M. S.
21 kp. ir tos kuopos choro.

Kuria šeimos židinį

l

. Per ateinančius
keturis
landoje per radiją
kalbės
kun. dr. George Johnson,
NCWC švietimo
dapartasekmadienius Katalikų Vamento direktorius.
Pirmoji jo kalba bus spa
lio 5 dieną temoje “Patrijo
tizmas kasdieniam gyveni
me.”
Paskiau paeiliui bus
Shell Eggs
šios temos: “Patrijotizmas
Corn Meal
namie,” “Patrijotizmas ben
Raisins
druomenėje,” ir “Patrijotiz
mas ir žaidimas.”
Dried Prunes
Kun. dr. Johnson yra žy
Hominy (Corn) Grits
mus vadas švietimo ir auk
Dry Edible Beads
Fresh Vegetables, includ- lėjimo • pasauly ir • garsus
kalbėtojas.
ing Potatoes.

INDIGESTION

Antradienio, rūgs. 80, 1841

RETAS AUGALAS

U. S. žemės ūkio depar
tamentas per savo marketinimo administraciją prane
ša, kad vyriausybės šelpia
mieji asmenys per spalio
mėnesį už įsigytus mėlynus
ženklus (blue stamps- krau
tuvėse galės gauti šiuos vai
gomuosius produktus:

Wheat Flour
Enriched Wheat Flour
Self-Rising Flour
Enriched Self -į Risingy
Flour
Whole Wheat (Graham)
Flour
Fresh Pears
Fresh Apples
Fresh Oranges.

micbii

mu

X Juozo Bučnio, 4553 šo.

Hermitage Ave., veiklaus
Šv. Kryžiaus parapijono, li
gai pablogėjus, išvežtas į
X Mykolas Jasnauskas, Šv. Kryžiaus ligoninę. Bučsenas West Side gyventojas, nienė yra veikli katalikiš
savo biznį pervedęs žentui kųjų dr-jų narė.
Leo Norkui, Jr., vakar var
X Teisėjo J. Zūrio diena
dinių proga turėjo daug sve (piknikas) rengta Lietuvių
čių. Nežiūrint seno amžiaus, Demokratų Lygos, Liberty
dar yra veiklus ir tebeina Grove praeitą sekmadienį
direktoriaus pareigas Fede neįvyko dėl šalto oro. Pik
ral Building and Loan ben nikas nukeltas į spalių 12
drovėje.
d. Bus tam pačiam darže ir
X LRKSA Chicago aps bus viskas taip pat, kaip
kritis praeitą sekmadienį būt buvę praeitą sekmadie
laikytam susirinkime nuta- nį.
| rė pagelbėti kuopoms naujų
X Ona Gravienė, neseniai
1 narių vajuje, kuris baigsis atvykusi iš Waukegano ir
Taksu bilius be
' lapkr. 30 d., ir paruošti dir užsidėjus biznį ant Archer
vą centro org. J. Katiliaus Ave., praeitą sekmadienį
balsu rekordo
veikimui. Kaip žinoma, J. mirė po labai trumpos ligos.
Illinois Prekybos Rūmai
Katilius Chicagoj darbuosis Velionė paliko dideliame nu
peikia kongresą, kurs žino
lapkr. mėn.
liūdime vyrą Jokūbą ir duk
mą pusketvirto bilijono do
X Šv. Antano parap., Ci terį* Julijoną, kuri neužilgo
lerių taksų bilių pravedė be
balsavimo rekordo.
Sako, cero, bazaras praeitą sek būt ištekėjusi už Prano Žedėl to balsuotoj ai (piliečiai) madienį prasidėjo, tikrai šau lio, kurio šeima yra labai
jaučiasi, kad kongreso at niai. Padidinta, pagerinta nuoširdi “Draugo” rėmėja.
stovai juos neigia ir su jais parapijos salė buvo pilna
X ARD centro piknike,
nesiskaito.
žmonių. Bazaras tęsis spa Vytauto parke, laimingi bu
lių 4, 5, 11, 12, 18 ir 19 die vo šie: A. Alešausko, savi
ninko rakandų krautuvės,
Juodžiausioje žemėje au nomis.
$130 dovaną laimėjo L. Sa
ga puikiausios gėlės, o dai
X ARD centro piknikui vickas, 7030 S. Talman ave.,
liausi ir drūčiausi medžiai praeitą sekmadienį gerokai
iš uolų tarpo veržiasi par pakenkė šaltas oras. Žmo E. Ogentienės dailaus rankų
darbo staltiesę laimėjo V.
dangėn. — J. G. Hoiland.
nių atsilankė nemažai. At- Brazauskas, o trečią dova
silankusieji tačiau gausiai ną (pinigais) laimėjo N.
DOCTOR’S AMAZMGUOUID parėmė rengėjų pastangas.
Kuzmickaitė, 925 Lincoln
■ GREAT SUCCESS FOR X Serga Ant. Kasputis, St., Waukegan, UI.

SKIN TROUBLES

Kas kaltas už

(•Ktenully caused)

įstatymą nevykuymą?

Chicago korporacinis ad
Ątstovas Shanley nusima
no, kad J. A. Valstybių pa vokatas Barnel Hodes pa
kad už miestinių
skirtis ateityje yra ne At- reiškia,
lantikas,
bet
Pacifikas. įstatymų nevykdymą yra
Ateityje Amerika japonus kalti patys žmonės.
išstums iš Ramiojo vandeny' Pavyzdžiui jis nurodo,
no.
l^aip anais metais Chicagoj
buvo bandoma vykdyti įsta
tymą, kuriuo draudžiama
naktimis gatvėse
laikyti
Gyventojai ir
automobilius. Policija pra
karo klausimas
dėjo įstatymą vykdyti ir
tučtuojau šiam žygiui vi
Būvės U. S. ambasadorius
suomenė pasipriešino. Vyk
Lenkijai, ir Belgijai John
dymas nutrauktas ir dabar
Cudahy šį sekmadienį kal
naktimis visos gatvės auto
bėjo Chicagoj.
Jis pareiš
mobiliais nustatytos.
kė, . kad jei Amerikai yra
Taip yra ir su kitų įstaty
lemta įsikišti į karą, tai tuo
reikalu reikia
atsiklausti mų vykdymu, sako Hodes.

Bet Chicagoj šiandie bus
šilčiau,
pranešama iš oro pačių gyventojų- Sako, te
biuro. Sakoma, kad gal bus gul žmonės sprendžia šiuo
svarbiu klausimu.
lietaus.

PRAISED
FROM
COAST
TO
COAST!
No matter wh«t you’ve tried ovitheut
•uccesa for unaightly aurface pimplea,
blemlahea and similar akin irritations.
here’a an amazingly aucceasful doctor’s formula—powerfuliy soothing
Licvod Žemo—which ųuickly relieves
itching aorenesa and atarta right in to
help nature promote FAST healing.
80 yeara continuoua success! Let
Zemo’a 10 different marveloualy effec
tive ingredients help YOUR skin.
Also ointment form. Severe caaee
may need Eztra Strength Žemo.

JUBILIEJAUS

PROGA

10 Savaičių Pienumerata Siūloma
U2 VIENĄ DOLERĮ ,

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą”
už vieną dolerį.
IV O L K STU UI O
Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams
194'; VVpst 35* Street
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių
/Ae 'Metre/
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!
Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi
\I»V \s< H» l’HnloCK kl’in
čia
yra puikiausia proga padaryti didelę malonę priete
POSSIItl | I KK F >
liams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
rHn\E I umili .*1 f
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!
Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.

He Stands for

THAT Ll j^TLE GA/uE” f — Doomcd to RoaaT

7957 So. Sangamon St. Kas
pučiai yra “Draugo” Maši
Mylėk artimą kaip pats
nų Fondo garbės aukotojai, save. — Kristaus žodžiai.

SAFETY and

FREEDOM

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Ave.

Chicago, Illinois

arba šaukite CANai 8010

Every time you »ee the Minute Man
—■emblera of America arming for

defenae—think how good it it to
live in the land where there štili ia

liberty to defend.

BUY

Thlnk, tee, hov TOU can hrlp.

* United Statas *

DEFENSE
SAVINGS
BONDS and
STAMPS
nu

Lm

•taa aad hvf Dafaua Bartoką Bonda.

Thay vfll hot* praOact your hoanaa aad jmr
damlHoa today.
Thay -UI hely moka tha fataea aacvra.

ht fha

/Rta-aat < Kaflonoi D</ant«

“DRAUGAS”

•j 4

ihargutij'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

tha Mlaatt Uo. raanlnd ;ea la 4o your

lt htHlthtl »y Vi

I

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

VienintSlis 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. Western Avenue
Phone: GROvehiU 2242

-

v

