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RUSIJA JAU NUGALĖTA: HITLERIS
Paskubintoji ata
Krikščioniškas
pasaulis
susimetė prieš Angliją ir ka išgelbėjusi tūk
Ameriką dėl jų dėjimosi su
bolševistine
Rusija,
kur
visokia religija, o ypač kri stančius gyvybių
kščionybė išgriauta, kur vi
NEGUEDRI

Amerikos kareiviai Islandijoj

Prie Karo Muziejaus atgaivinta
vėliavos nuleidimo iškilmės

GUDRYBĖ

sos bažnyčios apiplėštos ir
uždarytos, kur krikščionys
tikrai žvėriškai persekiojimi.
Kad nustelbti šią krikščionių audrą bolševikų vyriausybė griebėsi gudrybės,
Ji suspendavo savaitraščio
t(r,
m
i i •
,.Bezboznik (Eedievis)
,
.. , leidima. Tuo budu u bandė
,
-įtikinti
. „ pasauli,
L. . 1 kad raudonoje Rusijoje grąžinama re
liginė laisvė. Bet ji sukirši„
J , ,
no ir prieš
. . save
, ,. sukeldino
,
savo naminius
bedievius,
..
,
, ku
.
nuos per ilgus metus
°

NEW YORKAS, spalių 3
d. — Adolfas Hitleris, kalbedamas Berlyno sporto rūmuose per radio paskelbė
visai Europai, jog Rusija
jau esanti nugalėta.
Pakartotinus savo pirmuo
•
... .
•
t> •
sius
pareiškimus,
jog
Rusi•ja rengėsi
- . pulti Vokietiją
. ... ir
. ,.
.
„
tikėjosi sunaikinti
visą
EuJ Hįtl - Dažvmėio io~
r°Pą’
* pa
, J 3 i
jo paskubintoji ataka ant ,
į, ..
..
,
Rusijos
isgelbejusi
gyvybes
;
».
,
.
?■
tūkstančiams vokiečių ,ka- 1
. .
reiviu

taip

kruopčiai auklėjo. Dėl to
šiems pasiaiškino, kad “Bez
božnik” suspenduotas dėl
popieriaus stigimo.
Tokios negudrios gudrybės griebiasi bolševikai atšidūrę ties praraja.

Klaipėdos emblema nuimta pačios
muziejaus vadovybės. Giedama himnas.

Tačiau savo kalboje jis
prisipažino, jog “mes padė(••DruiiKus" Acme lelephoUM
rėm klaidą vienam dalyke:
U. S. kariuomenės naujas dalinys išlipa krantinėje Reykjavike, Islandijoje. Seniau
mes nežinojom koks milži- ten pasiųsti marynai. Saloje yra ir britų kariuomenės daliniai.
niškas buvo šio Vokietijos
priešo pasiruošimas”.
pastangas įtraukti ir Naują Harrimanui duota instrukcijos
j 2,500,000 belaisvių
jį Pasaulį.

BUDENNY SUŠAUDYTAS -

KARALIAUČIUS, spalių
3 d. — Patiriama, kad gen.
V. Nagiaus pastangomis at
gaivintos vėliavos nuleidi
mo apeigos prie Karo Mu
ziejus. Kas vakarą 7 vai.
nuleidžiama nuo Karo Mu
ziejaus bokšto vėliava su

i

Gedimino stulpais. Vėliavos
nuleidimo metu Tautos Him
ną esą leidžiama giedoti.
Šias apeigas ypač gausiai
lanko tie mūsų tautiečiai,
kurių giminės bolševikų iš
vežti Rusijos gilumon.
Klaipėdos emblema nuo
Karo Muziejaus esanti nu
imta pačios Muziejaus va
dovybės iniciatyva. Ji išsi
fciai jau esą
reiškusi, kad šią koncesiją
tenką padaryti, atsižvelgus
pusiasaly
į tai jog bolševikų okupaci
jos metu nė pačių iškilmių
NEW YORKAS, spalių 3 prie Karo Muziejaus enbud. — Vichy radio šiandie vo leista.
paskelbė, jog vokiečių ka
riuomenė prasilaužė
pro
Perekopo sąsmauką ir pasie Lietuvoj veikia
kė Krymo pusiasalį, šalti
niai šios žinios nepaduoda dvi policijos
ma.
Tuo tarpu Berlynas pra ! KARALIAUČIUS, spalių
neša, jog Vokietijos bomba 13d. — Gaunama žinių, kad
nėšiai atakavo Maskvą ir Lietuvoje veikiančios dvi
Karkovą ir kovos rytų fron politinės policijos: lietuvių
te vykstančios sėkmingai.
ir vokiečių. Lietuvių politi
nės policijos priešakin pas
kirtas Stasys čenkus, prieš
Pasikeičia kaliniais bolševikų okupaciją buvęs
saugumo policijos apygar
NEW HAVEN, Anglija, dos viršininkas Vilniuje, o
spalių 3 d. — čia šiandie vėliau, atėjus bolševikams,
karas sustojo. Uoste stovi gyvenęs Vokietijoje.
du baltutėliai laivai, kurie
Vokiečių policijos vadovy
taikos metu vežiodavo kelei bėję dirbą kažkoks Jaeger,
vius iš Anglijos kontinen be to,
du
klaipėdiečiai
tan, šiandie paruošti kelio Scholz ir Kurmies, pagaliau
nei gabenti Prancūzijon su Kossmann, buvęs Lietuvos
žeistuosius vokiečius ir pa vokiečių
“Kulturverbando”
skui pargabenti namo tokį pirmininkas.

tartis dėl religijos laisvės
Mandžiuke ir Kinijoj gau
^es suėmėm apie 2,- Viskas pagal planą
ta žinių, kad bolševistinės i 500,000 belaisvių. Apie 22,Toliau savo kalboje Hit
Rusijos diktatoriaus Stali-.
kanuolių paimta, nesTuo klausimu Jau ir anksčiau tartasi
no įsakymu sušaudytas mar kaitant tų, kurios sunaikin- leris pareiškė, jog Vokieti
šalas Budenny už tai, kad ta. Sunaikinta virš 18,000 jos žmonės nežinoję kas de
jis Uftraitios neapgynęs nuo~^anky ir 15,7)00 orlaivių, dasi ‘rytuose Iki birželio 22
WASHINGTONAS, spalių šiuo klausimu jau anksčiau
vokiečių. Be jo, sakoma, Mes užėmėm teritoriją ke- dienos ir bet koks neatsar 3 d. — Prezidentas Roose Maskvoje kalbėjo Jungtinių
sušaudyta dar visa eilė ir turis kartus didesnę negu gus pasisakymas būtų kai veltas šiandie paskelbė, jog Valstybių
ambasadorius
kitų raudonosios armijos Anglija. Mūsų kareiviai per navęs “šimtams tūkstančių jis davęs instrukcijų vyks Steinhardt.
aukštųjų karininkų vadų.
ėjo virš 800,000 kilometrų”, mūsų draugų gyvybę”.
Todėl tai jis ir pasiryžęs tančiam Maskvon pasitari Negauta žinių
Budenny caro kariuome- pareiškė savo kalboje Hitlevienas pats imtis atsakin mams W. Averell Harriman,
nėje buvo vyresniuoju pus-.riskad jis šalia kitko pasitar
Prezidentas taip pat pa
karininkių, kai raudonųjų j Toliau Hitleris pabrėžė, gumą ir “birželio 22 dieną tų ir apie religijos laisvę. reiškė, jog iki šiol jis dar
revoliucija surėmė. Jis per-; jog nuo jo valdžios pra- prasidėjo didžiausia kova
Spaudos
konferencijoje negavęs jokio pranešimo iš
simėtė bolševikų pusėn ir džios tebuvę tik tryg tikg. istorijoje”.
Prezidentas
pareiškė,
jog Amerikos delegacijos Mas
“Nuo to laiko viskas vy-Į
laimėjo sau aukštas rangas. Įaį. ‘Vidujis mūsų žmonių
kvoje pirmininko Harri
Stalinui buvo ištikimas ir konsolidavimas;
iškėlimas ko pagal planus”.
man ir todėl nežinąs ar šie
Berlyno sporto rūmuose
jo mylimas. Kai kurį laiką Vokietijos į lygią aukštumą
pasitarimai bus sėkmingi ar
Budenny buvo Maskvos ka- gu kįtomis valstybėmis; ir telpa apie 25,000 asmenų ir Japonija įspėja
ne.
rinio rajono komendantu,; sunaikinimas
bolševizmo”, Hitleriui atvykstant jie bu
Taip pat jis nieko nepasa pat skaičių sužeistųjų ang
paskiau — karo vicekomisa
vienintelė valstybė, kuri vo sausakimšai prisigrūdę. Olandijos koloniją
kė ir apie paskutiniąją jo lų.
ru. Kilus karui su Vokieti- . nenorėjusi šių didžių Vokie
Atsistatydinę minisasmenio atstovo Taylor ke
ja Stalinas jį pasiuntė ginti, j tijos tikslų suprasti buvusi
TOKIJO, spalių 3 d. — lionę Vatikanan.
Ukrainą.
Anglija. Ir tai buvusi ne Iškraustyta motinos Japonijos vyriausybės ats
teriai dirba savo
tovas šiandie pareiškė, jog Religijos laisvė
anglų tauta, bet tik grupė
Vokiečiai atakavo
BERLYNAS, spalių 3 d.— bet koks didesnis kiekis
specialybių darbą
neapykantos
kupinų
valsty

PATARIA TAIKINTIS
Kiek anksčiau spaudoje
Kalbėdamas prieš Hitlerį reikmenų, gabenamas
iš
bininkų.
anglų
miestus
Japonų politiniuose sluo
neaiškus
propagandos Goebbels
pa- Olandijos Rytų Indijų Rusi buvo paskelbta
ksniuose įtakingas stebėto
Prezidento
Roosevelto
pasi
KARALIAUČIUS, spalių
, reiškė, jog iki šiol iš orlaijas Telichi Muto per Tokijo Karas neišvengiamas buvo ' vių bombardavimo zonos jon bus laikoma “nedrau sakymas dėl religijos lais LONDONAS, spalių 3 d.— 3 d. — Patiriama, kad pa
gingo nusistatymo” pareiš
spaudą ragino Vokietiją tai
“Todėl, kai taikingas su iškraustyta 1,500,000 moti kimu.
vės Rusijoje sąryšyj su 124 Šiandie vokiečių bombane leistosios tautinės vyriau
kintis su Sov. Rusija. Muto [sitarimas buvo šios grupės nų, 150,000 vaikų ir 60,000
Savo pareiškime jis pažy sovietų konstitucijos sky šiai pravedė smarkias ata sybės ministerio pirmininko
sako, kad vokiečiai bereika atmestas” tęsė Hitleris, ka- kūdikių. Jie iškraustyti Vo
kas viename Anglijos šiau pavaduotojas ir švietimo
mėjo, kad šiuo metu Japo rium.
lo savo stiprumą eikvoja, I ras buvo neišvengiamas”,
Visa
plačioji
spauda
su
rrytiniam miestelyj. Beto, ministeris J. Ambrazevičius
kietijos gilumon.
nijos ir Rytų Indijų preky
kai britų salos dar nepaimAnglija, pasak Hitlerio, iš
pareikštomis vokiečiai bombardavo dar paskirtas vienos Kauno gim
ba esanti visai sustojusi ir Prezidento
tos ir kurių paėmimas esąs pradžių žadėjusi visiems pa
mintimis
griežtai
nesutiko keturis kitus anglų mies nazijos direktorium. Dr. J.
todėl bet koks gausesnis
gyviausias reikalas laimėti ramą, bet dabar visa tai pa
ir
pasisakė
aiškiai
prieš.
Vė tus.
Pajaujis, buvęs darbo ir so
aliejaus, gumos ir kitų reik
karą.
sikeitę. Dabar Anglija jau
Tuo tarpu Anglijos avia cialinės apsaugos ministe
menų siuntimas Rusijon bū liau buvo pranešta, kad lai
Japonų valdiniuose šiuo- nebesiūlanti paramos, bet ji Lietuvoj tebeveikia
kraščiuose
paskelbtasis
su
cija
savo atakas pereitą nak ris paskirtas universiteto
siąs laikomas nedraugingu
ksniuose įsigalėjusi nuomo- pati ieškanti.
Prezidentu
pasikalbėjimas
tį
sukoncentravo
ant Bres lektorium. Taip pat kiti
žygiu.
nė, kad Japonijai būtų Į Jįs žinojęs kaip sunku bū dar partizanai
nesąs tikras ir pateikta to, Prancūzijoj ir kitų vo šios vyriausybės nariai dir
prastai, jei D. Britanija šį gją susilaukti laimėjimo ir
spaudai oficialioji pasikal kiečių okupuotųjų teritori- bą savo specialybėse.
karą laimėtų. Tada, sako jis pasiūlęs taiką, bet karo
KARALIAUČIUS, spalių Vokiečiai atmušti
bėjimo versija.
torijų uostų ir anglų orlai
jie, britai tikrai kerštautų, trokštąs Churchillas daręs 3 d. — Gauta žinių, kad ra
viai nuskandino vieną vokie
•
visą, kad tik susitarimas bū šytojas ir žurnalistas Vy visuose frontuose
Naciai sušaudė jau čių priešorlaivinį laivą.
Bortkevičienė gai
tautas
Jaksevičius-Atlantas
GRASINA ROMAI
itų "Cg?lln}^31' ...
.
,
1,000 asmenų
vinanti "L. Žinias"
Anglijos ministras pirmiEneš Vok.et.ja,
pasak ' esąs paskirtas Kauno valsMASKVA, spalių 3 d.Kauno
radio
nebe

į
tybinio
teatro
direktorium.
ninkas Churchillis rugsėjo Hitlerio anglai ne tik sukę
LONDONAS, spalių 3 d.
Rusų pranešimai skelbia,
30 d. kalbėjo parlamente
v,s’ Eur°P’'
ded» Ar jis pasiliko švietimo ta jog vokiečių apgulos linijos — Iki šiol laiko vokiečių skelbia vokiškų
KARALIAUČIUS, spalių
apie karo eigą visuose fron- -------------------------------------- - rėjo padėjėju prie Vokieti prie Leningrado atstumtos okupuotuose kraštuose jau
3 d. — Patirta, kad žinoma
tuose. Tarp kita jis pažy- Romos miestui. Jis sakė, jos generalinio komisaro per dvi ar tris mylias ir jog sušaudyta iki 1,000 asmenų programų
visuomenės veikėja Felicija
anksčiau
mėjo, kad britams kaskart kad nebus dvejojama iš oro Lietuvoje, kaip
ir
dar
daugelis
pasmerktų
viduriniam fronte rusų kon
Bortkevičienė esanti atga
geriau sekasi kariauti, nes atakuoti Romą ir tai smar- buvo pranešta, žinių neturi tratakų metų žuvę
apie mijti.
KARALIAUČIUS, spalių vusi “Varpo” bendrovę, ku
jie kariauja jau ne vieni, kiai atakuoti, jei bus numa I ma.
Paskučiausia nacių reži 3 d. — Kiek per Kauno ra ri prieš bolševikų okupaci
6,000 vokiečių.
/.
kad šiandien jau mažiau bri tyta, kad toks žygis padės
Patiriama, kad Lietuvos
Odesos apsauga sustip- mo auka yra Pragos, Čeko diją programa buvo skelbia ją leido “Lietuvos Žinias”,
tų laivų nuskandinama, o Anglijai laimėti karą.
provincijoje dar ir ligšiol I rinta pravestomis sėkmingo slovakijoj, majoras Otakar ma vokiečių ir lietuvių kai-' o bolševikų laikais buvo
toli daugiau vokiečių ir itaKiek žinoma, Anglija kė šeimininkauja lietuviai suki mis kontratakomis, kurios klapka, kurį pasmerkė mir j bomis. Tačiau ja kuris lai- konfiskuota. F. Bortkevičie
lų.
liais atvejais žadėjo šven- lėliai (partizanai). Vokiečių ir prie šio Rusijos uosto at ti, taip vadinamasis žmonių kas, kaip vokiškasis prane nė dedanti pastangų atgai
Šį kartą, ir tai pirmąjį tąjam Sostui nebombarduo- įstaigų čia beveik visiškai stūmusios apgulos linijas teismas, už ruošimą sukili šėjas iš Kauno radijo sto vinti “Lietuvos Žinias”, be
kartą, jis atvirai grasino ir ti Romos.
dar nesą.
mo.
per kelias mylias.
ligšiol dar nepasekmingai.
ties nebegirdimas.
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Amerikos lietuvių gyvenimas t ir veikimas
Yanks Could Have Used This Rur»
I

IHAfRIBOIR©
"Lankytojaus” vajus

Tuo tarpu reikia jau ruoš
tis.

ti daiktų bazarui, kad ne
reikėtų pirkti. Galite tai
gauti iš savo biznierių.

Spalių 4 d. 9 vai. klebo
nas kun. Pranciškus Skro 70ta gatve automomiliu
denis, MIC., per šv. Mišias važiavo G. H. Brown, Kensuteikė Moterystės Sakra nedy Car Liner and Bag
mentą Lavvrence Sedar (Si- Co., Shelbyville, Ind., atsto
deravičiui) iš Waukegan su vas Chicagoj.
Privažiavus
Lucija Šimanauskaite.
Oglesby avė.
jis pasijuto
Kortavimo turnamentas
silpstąs. Tad sulaikė ma
įvyks pabaigoj šio mėnesio. šiną ir netrukus mirė nuo
Kas iš vyrų nori prisidėti, širdies ligos. Buvo 55 m.
prašomi kreiptis į komiteto amž.
narius: Joną Druktenį ar
Petrą Urbicką. Norima su WHITNE¥ E. TAKUTIS
ADVOKATAS
rasti 48 vyrus. Visi vyrai —
CENTRINIS OFISAS:
jauni ir suaugę — kviečia
3133 SO. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)
mi užsiregistruoti.
VALANDOS: Nuo 1-ruos iki 8-toa

jo prie jo pramogos. Ka
dangi oras buvo blogas, vis
kas ėjo parapijos salėje.
Sveikiname pirm. O. Jurgutienę ir Malviną Paulauskie
nę už jų nemažą pasiauko
jimą šiame prirengime, ku
rio pusė pelno paskirta pa
rapijai.

Mūsų parapijinis laikraš
tukas kiekvieną sekmadienį
praneša mums žinių. Spalių
mėnesis yra paskirtas jo pa
rėmimui. Visi gavot tikie
tus į šokių vakarą parapi
vai. vak.
jos salėje, spalių 19 d. Nuo
Tel. CALumet 6877
Moterys prašomos atneš134 NO. LA SALLE ST.,
širdžiai remkime šį vajų.
Room 2014
Tel. State 7572
Ražančiaus
mėnesio
Lauksime visų spalių 19 d.
REZIDENCIJA: —
pamaldos
3140 SO. HALSTED ST.
i
Vestuvės
Tel.: Victory 2«7»
Bus trečiadieniais ir pemtPraeitą šeštadienį įvyko tadieniais 7:30 vakare, c
Tel. PROspect 3525
Joe Gordon of the Yanks (left) out at home, Catcher Owen hanging onto bąli as his glove
O. D.
vestuvės dr. Stanislovo Zal j sekmadieniais 3 vai. popiet.
flies off to left, in second inning of second game of the wrold’s series, which Brooklyn won, 3 to
AKIS IŠTIRINfcJA
2. Umpire Pinelli calls the play; Sturm is holding bats in background.
[Acme Telephoto.į
len iš East Chicagos ir An- ! Dievo malonė mus laimins
AKINIUS
PRITAIKINA
ADVOKATAS
nabelle Kloac iš Harboro. j spalių mėnesį per užtarymą
ir augusiųjų dar be šio Sak
6158 So. Talman Avė.
Ofise randasi kiti pataisymo
Kloac yra slaugė šv. Kata-1 Panelės Švenčiausios, jei
metodų įrengimai akims, ku
Chicago, III.
ramento.
Kiekvienas
turi
šį
rinos ligoninėje. Slaugės gie j mes dažnai kalbėsime rąžan
rioms akinių pagelba neužtenka.
Sakramentą priimti, nes tai
dojo Mišiose. Pabroliais ir i čių.
VALANDOS:
gerbti visus Pranciškus ir
vienas iš septynių Sakra Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną. TELEFONAI:
pamergėmis buvo Tadas ZaOffice: HEMloek 5524
Pranciškas. Visi kviečiami
Šv.
Pranciškaus
šventė
EMERGENCY: call MIDvtay 0001
Antradienio
ir
ketvirtadienio
mentų.
Dirmavonės
diena
wilinski ir Esther Petras,
Res.: HEMloek 1643
Ryt po pirmųjų šv. Mišių atsilankyti, savo kleboną bus paskelbta laikraštyje.
vakarais.
Jonas McShane ir Elise Gra
Spalių 4 d. mūsų parapi-j sodalietės laikys susirinki pasveikinti ir pareikšti lin
137 No. Marion Street
dy. Jaunavedžiai išvyko į jos globėjo diena. Ją iškil mą. po sumos L. R. K. S. A. kėjimus. Visas šio parengi
Oak Park, Illinois
PHYSICIAN AND SURGEON
Meksiką. Sveikiname!
mingai apvaikščiosime sek kuopa.
mo pelnas skiriamas para
Liaten to
(Prie kampo Lake St.)
OFISO VALANDOS:
madienį. Suma bus prieš iš- i
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Telephone: — EUCLID 906.
pijai.
Pirmas užsakąs
Pirmadienio vakare 7 vai.
PALANDECH’S
2408 West 63rd Street
statytą Šv. Sakramentą, va
įvyks
choro
susirinkimas.
Praeitą sekmadienį pa kare 7:30, iškilmingi miš-Į
Pranešta, kad Šv. Petro RADIO BROADCAST
skelbta, kad rengiasi mote- parai, pamokslas ir procesi Klebono varduvės
LIETUVIAI DAKTARAI
Featuring a Program of
rystėn Juozapas Yadron iš ja. Visi raginami eiti prie I bus rytoj po paskutinių šv. parapijoj šį rudenį įvyks
TeL YARda S146
Panelės šv. Dangun Ėmimo šv. Komunijos “in corpore” Mišių (12:30 vai. popiet), dirmavonė. Tėvai vaikų, ku- YUGOSLAV FOLK MUSIC
VALANDOS: Nno 11 iki 12.
■ 2 iki 4 ir 7 iki 9
Taipgi įvyks bankietas pa- rie lanko viešąją mokyklą Every Saturday, 1 to 2 P: M.
parapijos, 4001' Fir gatvės, 9 vai. Mišiose.
DANTISTA8
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki P
—---------- ========= ir šio Sakramento dar neir Alena Bartkiūtė, 3824 De- Basketball
1446 So. 49th Court, Cicero
Sekmadieniais 11 iki 12
STATION WHIP
zuoja
vaikų
basketball
ratep
r
įė
m
ė
(
prašomi
užsiregisAntradieniais,
Ketvirtadieniais
odor gatvės, oveikiname.
1520 kllocyclea (Top of the Dtal)
ir Penktadieniais
Jurgis Dubickas organi- lį. Praktikas laiko parapijos truoti pas kleboną. Atsiras
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
Svečiai
salėje.
Motiejus
>
3147 S. Halsted St, Chicago
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Taipgi akinius pritaikau.
Pas Karolį Petkų, 3611
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
ir Šeštadieniais
3343 So. Halsted Street
Ivy gatvė, ir pas mūsų pa
Valandos: 3 — 8 popiet,
TeL OANal 0183
Re*. 0968 8o. Talinu Avė.
^Telefonas; CICero 427*
Tel. CANaI 5969
rapijos darbininką, Pranciš
Re*. Tel GROvehiU 0817
Būkite Malonus
LIETUVIS
Office M. HEMloek 4848
kų Petkų lankėsi J. Stacey
AKIU GYDYTOJAS
SAVO AKIMS
f
SPECIALISTAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
su žmona ir Antanas Žilus.
Tik viena pora aklų visam gy
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2201 West Cermak Rd.
venimui. Saugokit jaa. leisdami
Ofisas ir Rezidencija
Stacey žmona yra Antano
2158
West
Cermak
Road
Valandos:
1
—
3
popiet
ir
7
—
8
▼.
v
išekzamlnuotl jaa moderniškiausia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2155
YVest Cermak Road
metodą, kuria regtllmo mokslą*
REZIDENCIJA:
Ofiso t«L OANal 9946
sesuo ir brolis Alice Žilus,
gali apteikti.
OFISO VALANDOS
VaL:
3
—
4
if
7
—
9
vak.
Ofiso
VaL:
3
—
4
ir
7
—
9
6631
S.
CaHfomia
Avė.
83 METAI PATYRIMO
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais
kuri gyvena pas savo dėdę
TreOtadlanUia sagai satartj,
pririnkime akintų, kurie našalin*
Ketvirtad. if NedMiomi* MJdtArttt.
7«lefonM REPubUc 7868
IU«. TaL: ■nglook 81M
ANTRAS OFISAS
▼Įsą aklų Įtempimą.
Karolį Petkų.
2423 W. Marąuette Road
Ofiso tel,: VIRginla 00M
2017 S. YVestern Avė.

DR. SELMA SODEIKA,

V. W. RUTKAUSKAS

WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS

Susirinkimai

DR. ALBERT J. VALIBUS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. S. BIEŽIS

BR. J. J. SIMONAITIS

Pas Moniką Danusienę,
3827 Deodor gatvė, lankėsi
duktė su savo vyru.
Į svečius

Petronėlė
Bertauskienė,
Antanas ir Ona Bertauskai
ir Juozapas Juška praeitą
pirmadienį buvo svečiuose
pas Petrą ir Petronėlę Černauskus Wheatfield, Ind.
Padėka

Su viri 30 metų praktikavimo aklų
taisyme Ir gydyme
GERAI l'KITAlKINTI AKINIAI
p&taiaya kreivas akis, trumparegystę
ir toliregystę;
palengvins aklų {tempimą, prašalini,
galvos skaudėjimą, svaigimą ir aklų
karšt).
MODERNIAM JAUSI, TORUI JAUSI
E(,/.AM1NAVI.M() BCDA1
SpecialS atyda atkreipiama { valkų
<vkla.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia
VALANDOS:
10-tos iki 8-toa valandos kasdien.
Sekmadieniais pagal sutart).

4712 So. Ashland Avė.
Tel.

YARDS

1373

ARD skyrius širdingai dė
koja visiems, kurie prisidė

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.
OPTOMETRI8TAI

1801 So. Ashland Aventfe
Kampas 18-toe
Telefonas CANAL 0523 — Chlcagu
OFISO VAI.ANDO8
Kasdien »:U0 a. m. iki 8.30 p. m.
Trefi. Ir Šešti >:80 a. m. tkl
7:80 p. na.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

NF.OU

PIRKSITE

MATYKITE MUS!

LAIKAS

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

AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA

816 W. 33rd Place,

Chicago, III.

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avenue

4157 Archer Avenue

OFISU VALANDOS:
Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M.,
Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. Šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Nedėliomis pagal sutartį.
Trečiadieniais pagal sutartį.
Office taL YARda 4787
Mamą tel. PROBpect 1930
TeL OANal 0267
Rea. tel.: PROepect 665.
Tei. YARda 6931.
Rea.: KENvrood 6107

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. BERTASH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofieo vaL nuo 1—3j nuo 6:30—8:30

Realdancija: 6600 So. Artedan Av<
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popie
• Iki 9 vaL vakare

756 West 35th Street

1821 So. Halsted Street

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS
Finansuojame namų pastatymą at
pataisymą — Nieko JmokBtl — 1
motai Išmokėti — Apkalnavlmaa
dykai.
Lietuvi* Pardavėjas
Stanley Litwlna* — Vedėjas

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

Akiniai teisingai prirenkami
per patyrusį lietu?} daktarą.
•

Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pašaukite Yards 3088.

TU. YARds 3949

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
Vai.: šuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.
Telefofnaa; HEMloek 6S48

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 8! Tak. 7 Iki *
Nedėliomis pagal autartj

Telefonas CANaI 4796

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1913 So. Halsted St.

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

Ofisas virš Boehm’s Drug store
OFISO VALANDOS: 2 4 ir 7-V
ir pagal sutartį.
Rea. telefonas SEEley 0434.

TeL Cicero 1484

OR. S. R. PALUTSIS

D1NING ROOM 8E2T8 — PAK
LOK HOT8 — RF.DROOM HST8
—■ RUOŠ — RADIOS — RKrtUGKKATORS — W AKH ERA —
MASOELB — MTOVKH.
AU KatšooeUy Advevtteed Įtarta.

Tel. Canal 7171

Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien
R«*ld- TeLi

Ofiso TaL:
VTRgini* 1886

PROspect 8U4

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1853 Weat 85th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 »al
Trefilad. Ir Sakmad. tik sualtarlua.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

DR. PETER J. BARTKUS

Didelis pasirinkimas laikrodėlio

PAMOKOS

MOKS L O

BR. STRIKOL’IS
PHYSIOIAN AND SURGEON

3409 S. Halsted St.
PIRM

Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos
Knygvedystės
Stenografijos
Mašinėle Rašymo
Aritmetikos
Pilietybės

Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

UR. F. G. WINSKUNAS Dr. Walter J. Phillips

4143 South Archer Avenue
Telefonas LATayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniai*
Penktadieniaja.

ig

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994.
Pirmadieaiais, Trečiadieniais ir
__________ Šeštadieniais.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.

(2-troe lubok)
TeL MIDtray 2880
Chicago, OL
Kamp. 15tos gat Ir 49th CL
OFISO VALANDOS:
OFISO VALANDO8:
Nuo 10 iki 12 vai. rvto, nuo 2 ild •
Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak vai. popiet ir uuo 7 iki 8:30 vai. vak
ir pagal sntartj.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

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

Nudriko Radijo Progoramal:

WCFL 1000 K. Sekmadieniais 8:30
vai. vakare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais
7 vai. vakare.
WAAF 950 K. Hawaian — sekma
dienyje 4:30 po pietų.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. We&tern Avenr
Telefonas REPUBUC 6051

DR. MAURICE KAHN

PR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tai. YARda 0994
Rez. Tel. KENvrood 4SM

4631 So. Ashland Avė.

2500 YVest 63rd Street

VALANDOS

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir auo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Ofiso laiafa

PLATINKITE "DRAUGĄ, 99
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šeštadienis, spaiių 4 d., 1941

LIETUVIŲ, APIE KURIU NUŽUDYMĄ
AR IŠVEŽIMĄ RUSIJON GAUTA
ŽINIŲ, SARASAS

BAIGIAMA

SPAUSDINTI

KALĖDINIAI

SVEIKINIMAI
NEŽIŪRINT KUR BfNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AK VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IK
AP) LINKĖS LIETU VIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

«

IBARCUTIJ'

61!
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
į

(Tęsinys)

y?

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

Išvežti iš kalėjimo:
— DEŠIMTI
METAI! —
i
378. Albinas Lelešius 1912 muzikantas Vilniuje.
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
i
379. Juozas Misiūnas 1910 mokytojas Vilniuje.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
380. Karolis Mikalonis 1898 ūkininkas Lazdijuose.
PENKTAI), ir ŠEŠTAD. 7 v. v.
381. Martynas Mažeika 1899 Varnoniai, Biržų aps.
WHFC-I45O kil.
382. Kostas Macenas 1906 siuvėjas Pabradėje.
i
383. Bronius Morkūnas 1915 darbininkas Vilniuje.
6755 So. Western Avenue
Phone: GROvehill 2242
384. Stasys Mačiulskis 1893 raštininkas Vilniuje.
385. Antanas Noreika 1912 Vilkijos dvaro administr.
386. Vilius Neimanas 1923 darbininkas.
387. Pranas Navakas 1892 darbininkas Vilniuje.
388. Z. Norvaišas 1911 ūkininkas Daugintų km.
M. DZIMIDAS
389. Pranas Paliokas 1900 stalius Vilkavišky.
Berghoff Alaus Išvežiotojas
390. Feliksas Povilaitis 1920 telegrafistas Vilniuje.
391. Kazys Pažemeckas 1915 karininkas Pabradėj.
“Draugo” spaustuvė jau baigia spausdinti kalėdinius sveikinimus (atvirutes). Svei
Pristato geriausios rūšies
392. Balys Puodžiūnas 1913 tarnautojas Vilniuje.
kinimai labai gražūs ir tinkami katalikiškoms šeimoms. Neužilgo administracija skai
393. Jonas Pikuža 1899 popierio meisteris Vilniuje.
Berghoff Alų į Alines, kitas įtytojams pasiųs į namus tų sveikinimų — atviručių. Keturiolika su lietuvišku sveiki
394. Augustas Pališaitis 1906 ūkininkas Pragmėnų km nimo tekstu ir septynios su anglišku sveikinimo tekstu tekainuos tiktai $1.00. Tai ne
staigas, piknikus ir t. t.
395. Jonas Pigaga 1920 tarnautojas Vilniuje.
paprastas bargenas! 21 skirtingos, begalo gražios, vienos su lietuvišku, o kitos su an
396. Aleksas Pakula 1917 tarnautojas Vilniuje.
glišku sveikinimo tekstu parsiduos tiktai už vieną dolerį.
397. Antanas Padvelskis 1906 darbininkas Kaune.
398. Leonas Sargtunas 1920 darbininkas.
on Guard).
Tas reiškia, banką, arba taupumo ir sko
Pirkite apsaugos
399. Stasys Solsbis 1913 tarnautojas Vilniuje.
kad jie yra neatskiriama linimo sąjungą; arba rašy
Reikale kreipkitės pas M.
400. Jonas Sekalauskas ūkininkas iš Kalvarijos, 1891. bonus
Apsaugos Programos dalis. kite U. S. iždininkui, Wa401. Vaitiekus Stogis 1902 ūkininkas Vandžiogaloj.
Dzimidą, — gausite greitą ir
shingtone, D. C. Taip pat
K. — Koks Iždo tikslas
402. Vladas Šarka 1916 gydytojas Kaune.
K. — Nusipirkau Apsau
ir part! uotuvėse pai d įlodami
sąžiningą patarnavimą.
Taupumo
403. Pantaleras šikšnis 1895 darbininkas Tauragėj.
gos Taupumo Ženklų ir juo leisti Apsaugos
Apsaugos ženklai.
404. Antanas Šorka 1902 mokytojas Rokišky.
se
nerandu
“Apsaugos” ženklus pardavinėti visoj
4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401
405. Bronius Šikeris 1897 tarnautojas Kaune.
(Defense) žodžio.
Ar jie šaly krautuvėse?
Laisvamaniai suburtomis
406. Petras Šimkevičius 1918 kareivis Vilniuje.
tik paprasti Paštiniai Tau
A. — Kad
palengvinti
407. Feliksas Švelnikas 1899 tarnautojas Balninkų V. pumo Ženklai, ar gal mano amerikiečiams visur turėti eilėmis stumia tikėjimą iš
408. Mečys Šcepanas 1921 kareivis Vilniuje.
tuo būdu investyti pinigai progos pirkti šiuos ženklus, viešojo gyvenimo: mokyklų,
409. Kazys Šakalys 1914 darbininkas Kaune.
tikrai sunaudojami Apsau kuriuos, kaip
kiekvienam teismų, spaudos, šeimų, o Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi»
410. Mikalojus šeštokas 1906 šaltkalvis Vilniuje.
gos Programai?
žinoma, paštuose, arba ban katalikai ramiai žiūri ir lau
kia kas iš to bus. Kun. K. C.
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.
411. Fridas Šimkaitis 1884 ūkininkas Tauragėj.
A. — Pinigai, kuriais jūs kuose galima pakeisti Ap turi būti Dievas ir Tėvynė.
412. Stasys Špokas 1917 kalvis Smalvuose.
perkate šiuos Ženklus tik saugos Taupumo Bonais.
413. Antanas Šlapkonis 1892 notaras Vilniuje.
rai ter.ka Apsaugos Progra
Pastaba.
Įgyti Apsau ir»a=
414. Vytas Šulinskas 1916 tarnautojas Vilniuje.
mai. ženkluose yra įrašas gos Bonus ir ženklus kreip
415. Antanas Švilpa 1897 karininkas Vilniuje.
“Amerika budi” (America kitės į artimiausį
paštą,
416. Ona Šimkorienė 1913 tarnautoja Vilniuje.
417. Antanas šukaitis 1902 tarnautojas Vilniuje.
418. Jonas Širvys 1919 mokinys Kybartuose.
419. Jurgis šauliauskas 1905 tarnautojas Vilniuje.
420. Vladas Širvys 1894 darbininkas Kybartuose*.
421. Pranas Šileikas 1899 vertėjas Vilniuje.
422. Antanas Šimaitis 1902 darbininkas.
423. Bronius Šimkūnas 1919 tarnautojas Vilniuje.
424. Juozas Šniokas 1917 kareivis Vilniuje.
425. Vladas šikšnius 1921 kareivis Varniuose.
426. Povilas Šakinis 1916 monteris.
427. Marijonas Taišerskis 1913 mašininkas Vilniuje.
428. Vincas Tilvikas 1909 kalvis Tūbausiuose.
429. Petras Tripimailis 1897 stalius Kretingoje.
430. Bronius Tamulis 1918 kareivis Vilniuje.
431. Antanas Talentavičius 1917 kareivis Vilniuje.
432. Augustas Tarvidas 1920 karo aviacija.
433. Leonardas Turauskas 1918 kareivis.
434. Vladas Tatuza 1919.
435. Povilas Turinas 1918 kareivis.
436. Pranas Tamulevičius 1911 sąskaitininkas.
KURIAME DALYVAUJA
437. Estaliejus Uzlovskis 1898 krautuvninkas N. Vilnioj.
438. Alfredas Usonis 1906 darbininkas Trakuose.
439. Stasys Umbrasas 1901 kelneris.
Jo Ekscelencija
440. Antanas Urniežius 1901 kalvis Kaune.
441. Kazys Umbražiūnas 1909 žurnalistas.
ARKIVYS. SAMUELIS A. STRITCH, D. D.
442. Zigmas Urbonavičius 1918 kareivis Kaune.
443. Antanas Vilimavičius 1896 tarnautojas N. Vilnioje.
— ĮVYKSTA —
$20 MAŽIAU NEGU
444. Ipolitas Vitkauskas 1915 batsiuvys Butrimonyse.
PRAEITŲ ŽEMŲ
445. Vacys Varankevičius 1910 darbininkas Kaune.
KAINŲ
Kristaus Karaliaus Šventėje
446. Juozas Vilkelis 1910 darbininkas Vilniuje.
Štai geriausia gyvenimo pro
447. Antanas Vydra 1902 ūkininkas Restakų k.
ga, nes šiuo laiku sunku rasti
448. Zigmas Vegeris 1913 griežikas Kaune.
bargenųt Puošnūs, moderniški
449. Povilas Vanagas 1894 tarnautojas Vilniuje.
enamolio “crlnkle finish” plie
no kabinetai, įrengti su “sing
450. Juozas Vaitkus 1906 mokytojas Palangoje.
frvv-1’ *
le” dlal beat seleetor,” vapoDARIAUS-GIRĖNO SALĖJE
451. Juozas Velioniškis 1920 mokinys Mariampolėj.
rRO'Vruojančiu alyvos kūrėjais, au
tomatišku “chlmney draft re452. Antanas Vaičiūnas 1892 muzikantas Vilniuje.
gulator”, “sure-flow oil tan k”,
4416 So. Western Avenue, Chicago
453. Albinas Verbyla 1914 tarnautojas Vilniuje.
“visible oil gauge” Ir daug
kitų įtaisymų. Pirkite dabar,
454. Julius Valeiša 1917 kreivis.
nes mes negalime užtikrinti
455. Cėsys Velavičius 1920 darbininkas iš Salantų.
šios žemos kainos pasibaigus
456. Jurgis Vaišnora 1916 kareivis Vilniuje.
dabartiniam mūsų stakui.
Įžanga • • • •
įėjimas ir 18c U. S. Def. Tax) .... $2.00
457. Martynas Valavičius 1902 darbininkas Vilniuje.
458. Pr. Vaicekauskas 1921 darbininkas Daugirdiškių k
iiliIiM^jšhllil.TntinanrT
Pradžia 6-tą valandą vakare.
459. Juozas Valatkevičius darbininkas Kaune 1900.
2310 West RooseveltRoacl^^“
460. Juozas Vitkauskas 1107 darbininkas.
461. Julius Vinagrodckis 39 m. ūkininkas Jasiukonių k
Telephone — SEEley 8760
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Ir

skaitytojam*

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodamas
apie Įvairius katalikams {domius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas, gina Ir saugo jas nuo imtinojo Išganymo priešų.

DaugeKopal tepadaugtla JOsų katalikiško dienraščio skaitytojų skal
nu!
* AMLLTO GIOVANNI OIOOGMANL
laodlces Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Komunistai neištikimi Anglijai
Anglijos vidaus reikalų sekretorius (Home Secreta
ry) Herbert Morrison šiomis dienomis padarė stiprų
pareiškimą, kad
“komunistų partija nėra ištikima šiam kraštui.’’

Be to, jisai davė suprasti, kad vyriausybė dar neduos
leidimo komunistams spausdinti savo dienrašti — “Dai
ly Worker.”
Pažymėtina, kad premieras Winston Churchill ir
Morrison keliais atvejais yra pasisakę, kad
Didžiosios Britanijps ir Sovietų Rusijos sąjunga ne
pakeitė jų opozicijos komunistų organizacijai Bri
tanijoj.

Toks anglų politikų nusistatymas, suprantama, ne
patinka nei Stalinui nei jo agentams kituose kraštuose.
Jie Sovietų Rusiją aiškiai riša su komunizmu ir dėl
to kitaip nenori suprasti, kaip tik taip, kad Rusijos
rėmimas kare su Vokietija yra ir komunizmo rėmi
mas arba jo gynimas. Bet yra faktas, kad taip nėra
ir dėl to komunistai nervinasi ir pyksta. Jie norėtų
matyti pirmoj vietoj komunizmo gynimą, o su Rusija
— maža bėdos. Ji komunistams tiek rūpi, kiek ją ga
lėjo panaudoti kaipo centrą, iš kurio skleidė ateistinio
komunizmo nuodus po viso pasaulio kraštus.
Anglai labai gerai žino, kad komunizmas jų impe
rijai yra pats pavojingiausias. Dėl to jie jo nekenčia
ir neleis jam stiprintis. Sovietų Rusijai jie teikia pa
galbą tiktai dėl to, kad neleisti vokiečiams labiau įsi
galėti ir kad nacių jėgas iš Vakarų fronto nutraukti
Rytų frontan. žodžiu, Anglijos interesai reikalauja ne
komunistams padėti, bet Sovietų Rusijai, kad ji galė
tų kuo ilgiausia laikytis prieš jos, Anglijos, neprietelį
Hitlerį. Jie supranta, kad juo ilgiau eis karas tarp
Rusijos ir Vokietijos, juo labiau nusikamuos naciai ir
jie nebebus Anglijai pavojingi. Tuo pačiu kartu ir Ru
sijos komunizmui galės būti užduotas toks smūgis,
kad jie nebepajėgs savo “misijos” vesti kitur. O gal
ir pačioj Rusijoj jis žlugs. Anglams iš to būtų didžiau
sio pasitenkinimo.

damas didžiausias nuo karo nukentėjusiųjų kančias
šaukia visą krikščioniškąjį pasaulį prie maldos už tai
ką; šaukia katalikus šį spalių mėnesį — Ražančiaus
mėnesį pavesti maldai už atstatymą pasauly pastovios
ir teisingos taikos.

'z
*

Dėl religijos "laisvės” Sovietuose
“Naujienos” įdėjo ilgą vedamąjį straipsnį tuo klau
simu apie kurį šiomis dienomis tiek daug kalbama ir
rašoma, būtent apie tai, ar Sovietų Rusijoj yra reli
gijos laisvė ar nėra. Pacitavus Stalino konstitucijos
124 paragrafą, laikraštis pastebi, kad tik “religijos
priešams ji pripažįsta propagandos laisvę, o tikintie
siems — ne... Todėl sovietų Rusijoj galėjo eiti bedie
vių laikraštis ‘Bezbožnik,’ bet negalėjo pasirodyti joks
religinio turinio laikraštis, žurnalas arba knyga.” To
liau “N-nos” rašo:
“Sovietų valdžia kontroliuoja visas švietimo ir pro
pagandos priemones: spaudą, radio, organizacijas,
susirinkimus, teatrą, mokyklas ir t.t. Todėl faktinai ir ta “bezbožnikų” propaganda, kurios “laisvę”
pripažįsta SSSR konstitucija, nėra laisva propaganda.
Ji yra valdžios propaganda.
“Tokiu būdu Stalino “demokratijoje,” vietoje są
žinės laisvės, yra įvykdyta sąžinės prievarta: tikin
tiesiems leidžiama tiktai nueiti į bažnyčią (jeigu ji
yra) ir pasimelsti, bet jie neturi teisės niekur kitur
pareikšti savo religinius įsitikinimus, — tuo tarpu
kai religijos priešų veikimą remia valdžia visu savo
autoritetu, suteikdama jiems visokių privilegijų
(leisti laikraščius, rengti paskaitas, daryti viešas
demonstracijas, turėti priešreliginius muziejus ir t.t.)
“Nuostabu, kad prez. Rooseveltas apie šituos da
lykus nėra painformuotas.
“Bet sąžinės ir religinių įsitikinimų laisvės klau
simas yra tiktai bendros krašto santvarkos klausimo
• dalis, ir yra labai naivu kalbėti apie religijos laisvę
Rusijoje, pasiremiant vien tuo arba kitu “Stalino
konstitucijos” punktu. Šitą klaidą, deja, daro dau
gelis vadinamų “liberalų” Amerikoje ir įritur.”
Straipsnis baigiamas nušviečiant totalitarinę san
tvarką, kokia viešpatauja Sovietų Rusijoj. Ta santvar
ka savo esmėje niekuo nesiskirianti nei nuo fašistiš
kosios sistemos Italijoj, nei nuo hitleriškos konstitu
cijos Vokietijoj.

Rėdymas vilkų avies kailiu...

(“Draugas” 1916 m. spa
lių 4 d.)

Popiežius dalyvaus taikos
derybose.... Iš Londono pra
nešama, kad kariaujančios
valstybės žada popiežiui su
teikti sprendžiamąjį balsą
būsimose taikos derybose.
•
Lietuviškoji veikla... Visų
Šventųjų parapijoje, Chica
go, III., lietuviai rodo dide
lį judrumą ne tik parapijos
gyvenime, bet taip pat žmo
nės dirba, kad kaip nors pa
dėti Lietuvai, karo nuteriotai.
•
žmogus gyveno su per
laužtu nugarkauliu du me
tu... New York ligoninėje
mirė lenkas H. Tolapki, ku
ris išgyveno du metus su
perlaužtu nugarkauliu. Gy
dytojai sako, kad iki šiol
jie tokio reiškinio nėra gir
dėję.
•
Bitė įkando į liežuvį... Ma
ža mergytė, St. Paul mies
te, Minn., išsižiojo dėti sal
dainį į burną, staiga atskren
da bitė ir įgelia mažytei į
liežuvį. Įgeltas liežuvėlis su
tino ir mergytė nebegali iš
tarti nė vieno žodelio.
•
Rusai kareiviai bėga... Ru
sų kareiviai bėga iš pulkų
ir pasiduoda į nelaisvę arba
kur nors slapstosi.
•
Kiek yra moterų grabo
rių... Jungtinėse Amerikos
Valstybėse yra 813 moterų
graborių.

.Šnekės,
garsiai, kad visi girdėtų.—
Jeigu tai, iš tikrųjų, yra,
tai džiaugkimės, kad nesa
“Ištikimas *Jcunigų pase
me Paryžiuje. Kariant ma
kėjas yra visada ištikimas
ne, kunigą, pakartų sykiu ir
karalių arba vagiančiosios
tamstą.
luomos vergas. Tokie žmo
nės neprotauja, — griekas.
Jie tik tiki.” “K” (1918).
Išrodytų, kad lietuviški
Andrulis sako: kas deda
balšavikai
būtų didžiausi
kunigų pasekėjai, ba jie vi Hitlerio agento raštus, tas
To
siškai neprotauja, tiktai ti Hitleriui agentauja.
kiu
pat
mastu
saikoujant,
ki į Staliną iki fanatizmo.
kas deda Maskvos agentų
1917 metais Chicagoj “pa raštus, tas Maskvai agen
žangių” daktarų konvenci tauja ir nėra good Ameri
Tegul Andrulis pasi
joj patarta lengvu būdu can.
(be kančių) išžudyti nerei daro išvadą.

Iš aptrūnijusių lapų

Spicpirvirvio Dumkos

kalingus pasauliui žmones,
tai yra senus ir paliegusius.
Balšavikai (tais česais
buvo dar cicilistai), figenavo, kad tas taikoma darbi
ninkų klesos žmonėms ir jie
buvo tam priešingi. To
“pažangiųjų”
daktarų
sumanymo jie bet gi nepa
smerkė.. Pagal jų rokundos, sviete yra tikrai nerei
kalingų žmonių, o tai carai,
karaliai, kapitalistai ir k.
Juos reikia išžudyti.
Pasakykit, tavorščiai, kas
atsitiktų su balšavikais, jei
jie neturėtų caro Stalino, ir
kas būt buvę dabar su Sov.
Rusija, jei ne kapitalistų
(Amerikos ir Anglijos) pa
rama jos vainoj su Hiltleriu?
Nęspia'uk į vandenį, ba
kuomet nors, gal, reiks jis
gerti.

Bimbos tėvas ouvo toks
geras carui, kad jį starosta
padėjo.
Jo sūnus taip ki
tam carui (tSalinui) geras,
kad suuodė buk kai kuriems
mūsų redaktoriams Hitleris
sendvičius duodąs!

Na, na, Antanai, iš kur
Hitleris • sendvičius duos,
kad net savo Fricams duo
nos užtektinai neturi.

Po svietą pasidairius
Merginos, kai jūs vaiki
nai pradeda iš didelės mei
lės nepaprastais vardais va
dinti, nesijaudinkit, tevadina kaip nori, kad neatsitik
tų sarmatos. Sykį Jonas
Kelmaitis, su poetiška šir
dimi, savo mylymąją pradė
jo vadinti rožyte.

Kongresmanas Martin Dies (demokratas), kuris yra
kongreso specialio komiteto tirti priešvalstybinę veik
lą pirmininkas, iškėlė griežtą protestą prieš mėginimą
ginti Staliną ir jo kraugerišką politiką. Jisai padarė
labai reikšmingą pareiškimą, būtent:
“Dešimčių tūksta/ičių nebegalinčių kalbėti krikš
— Kokia aš čia rožė, —
čionių kankinių, kurie buvo sovietų nužudyti, aš ke
liu protestą prieš bet kokias pastangas bet kuriuose
Kiek prezidentas turi pa
Vienam vagone važiuoja raudodama priešinosi mer
skyriuose apvilkti sovietų vilką, ‘keturių laisvių avies sirašyti.... Jungtinių Ameri kunigas ir cicilistas. Pasta gina. — Toks pavadinimas
rūbais...”
kos Valstybių prezidentas rasis sumislijo pasijuokti iš tinka tik puikioms. Mane
Kongresmanas Dies ypatingo dėmesio kreipia į so kasmet pasirašo daugiau kunigo ir, kad visi girdėtų, galėtum vadinti kad ir dil
gele . . .
vietų ir jų vado Stalino nusistatymą prieš religiją. kaip po 50,000 dokumentų.
garsiai tarė:
Jisai primena Stalino savo laiku padarytą pareiškimą
— Ar žinai, prabaščiau,
— Noser, — atsakė Kel
amerikiečių grupei, kuriame tarp kitko pasakyta: “Par
Smulkūs “Drauge” skelb5 kad Paryžiuje kai karia ku maitis, — jei aš tave vadi
tija negali būti neutrali religijos atžvilgiu dėl to, kad mai nedaug kainuoja, bet nigą, tai sykiu pakaria ir nu, tai pats filinu, lyg bu
visos religijos maždaug yra priešingos mokslui.” Pri rezultatai esti geri. Bile ko vieną asilą.
čiau drugelis (butterfly-,
menama ir Amerikos komunistų vado Earl Browderio kiu reikalu pasiskelbk ‘Drav
— Gerbiamasai, — atsa o dilgelės, žinai, tiktai kiau
(kuris už pasų klastavimą sėdi kalėjime) pasakytus go’ “Classified” skyriuje.
kė jam kunigas
taip pat les mėgsta . . .
žodžius: “Mes komunistai nedarome skirtumo tarp ge
rų ir blogų religijų, nes mes manom, kad jos visos
A Dodger Nosedives to Safe+y
yra blogos masėms.”
Tie pareiškimai buvo ne tuščiai padaryti. Komunistų
vadai juos vykdė į gyvenimą. Stalinas žudė tikinčiuo
sius Sovietų Rusijoj ir pačią religiją žiauriausiomis
Nepaisant griežčiausios kariaujančiųjų valstybių cen priemonėmis naikino, o Browderis su savo agentais
zūros, visam pasauliui, vis dėlto, labai gerai žinoma, varė priešreliginę propagandą šiame krašte. To nieks
kokias baisias kančias dabar kenčia visos Europos čia negalės užginčyti.
Taigi, vargu kam pavyks komunistinius vilkus pa
tautos. Karo frontuose žūva milijonai jaunų vyrų, mies
tuose ir miesteliuose nuo mestų bombų iš lėktuvų iš slėpti avies kaily.
žudoma tūkstančiai civilinių žmonių. Didžiausia pries
“Garsas” rašo:
pauda, skurdas ir net badas pavergtuose kraštuose.
“Kuo agresoriai daugiau tautų užkariauja, tuo jų
Nieks negali paslėpti, kadlir Anglijoj ir Vokietijoj
kariški apetitai didėja. Jokios sutartys jiems reikš
daug nedateklių, dėl kurių plinta ligos, alksta kūdi
mės neturi. Jie paprastai padaro sutartį, kad nura
kiai, vargsta seneliai, verkia milijonai motinų.
minti savo kaimyną tam tikram laikui ir atlikti juo
Dievo Apvaizda Europai nepagailėjo turto ir gro
dą darbą kur kitur. Nuveikę visas laisvas nepriklau
žio. Visos tautos ištisais amžiais galėjo gyventi tai
somas šalis agresoriai prieitų ir prie Amerikos, kuri
koj, ramybėj ir naudotis dvasinėmis ir medžiaginėmis
tada viena atsidurtų kovos lauke prieš suvienytą
gerovėmis. Tačiau žmonių nedorumas, nutolimas nuo
agresorių bloką.
Dievo tą kontinentą padarė kruvinų mūšių lauku ir
“Amerikos lietuviai, atydžiai sekime gyvenimo ir
visą žemę sumirkdė nekaltų žmonių krauju.
įvykių eigą, organizuokimės, remkime Lietuvai Gel
Šventasis Tėvas kiek daug kartų perspėjo Europos
bėti Fondą, kuris rūpinasi medžiaginiais ir politi
valstybių valdovus nepakelti ginklo prieš savo kaimy
niais Lietuvos reikalais.
nus, nes karas yra prasčiausia priemonė tarptauti
“Pasaulyje teisybė vėl paims viršų. Tada lr mūsų
niams ginčams spręsti. Kiek daug kartų Romos Sene
Mickey Owen, Dodger catcher, safe at third on his 5th inning triple whlch acored Reese in j
senoji tėvynė susilauks taip geidžiamo rytojaus —
lis nurodė baisias karų pasekmes, pasiūlė taikaus su
the opening game of the world’a aeries. Red Rolfe, Yankee third baaeman, ia at the left.

Maldos už laiką mėnuo

gyvenimo sąlygas. Bet į tai nekreipta jokio dėmesio.

pilnos laisvės ir nepriklausomybės.”

-------------ĮA«mi Teleghgto.l J
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DRAUGAS
Alla Rachmanova

Studentai, Meilė Ir teka

RIMTIES VALANDĖLEI

Ciceriečiai su
entuziazmu remia
statybos bazarą

K. Baras

I

Lietuvos žmonių Golgotos dienos

gėdos neturėdami, skiepija
panašių elgesių papročius
Iš pabėgėlio atsiminimų ir pergyvenimų
Philadelphijoje tikrai keis vaikų širdyse. Nieko nepa
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
“Kas naujo — kas gero
(Tęsinys)
tai pasielgė vienas šeimos darys tėvai, jeigu vaikai
Išvertė Ant. Pauliukonis
šiame
rundinam
pasaulyj...
I
Nors Molotovas ir pripažino bolševistinių kolhozų ne
tėvas. Kartą, pravažiuoda sulaukę tinkamo amžiaus,
skamba
priežodžiai
vieno
iš
'
pajėgumą
ir mūsų ekonominį gyvenimą aukščiau pastatė
H. TOMAS
mas užeigą, pastebėjo visas visiškai jų neklauso. Kaip
lietuvių radio žinių prane- j už savąjį, o vis dėl to Maskva dėjo visas pastangas kuo
tris dukteris papirosus be skaudu buvo motinai, kada I
(Tęsinys)
rūkančias. Tėvas taip susi jos sūnus, 19 metų amžiaus, | sėjo kas vakaras. Taip, daug skubiausiai įvesti į Lietuvos gyvenimą bolševikiškąją
Vaikščioti reikia labai toli. Reik pereiti per stotį graudino tuo, kad jo duk teisman pateko, bes ketu-1 nauJ° Pas ciceriečius
kolhozinę santvarką, kuri taip skaudžiai ir baisiai nu
baigta
statymas
ir
jau
pa
ir eiai iki buvusiųjų gubernatoriaus rūmų, kuriuose da ters galėjo taip negražiai riems asmenims gyvybę aalino ir nubiednino Rusijos ūkininką ir darbininką.
šventinta
nauja
dalis
mo

bar yra universitetas. Taip nuostabu darosi ir drauge pasielgti pasislėpusios nuo tėmė. Ji liudijo, kad nuo
Kartą sutikau Switz, Čekoslovakijos žydą, kuris ilges
derniškai
įrengtos
šv.
Ankažin kaip keista, kai vakarais laukinės Angaros pa jo, kad jis iš tos gėdos nu- Pat mažens vaikas niekad
nį laiką gyveno rusų bolševikijoj, ir jo paklausiau:
neklausydavęs.
Jaunikaitis
i
taDO
lietuvių
parapijos
mokrante grįžtu namo. Upėje žėri tūkstančiai miesto ži sižudė.
— Sakykite kaip gyvena bolševikijoj darbininkas? Ji
kyklos.
Daug gero — para sai trumpai atsakė:
burių, o tuo tarpu viršuj manęs sau ramiai šviečia
Vaikų blogas elgesys už- nuteistas mirti,
žvaigždės ... Ir nesinori tikėti, kad ten, toli, tykotų gavo tėvo širdį. Jam pada-1 Nesuprasdami ką daro, pijos milžiniškas ir įdomus
— Bolševikijoj prastai d/.rbininkui gyventi, nes bolše
“
statybos
fondo
’
’
bazaras
vikai pradžioj viską naikina, gražiausius fabrikus sprog
priešas, kuris eitų vis artyn, norėdamas mus visus pra rė gėdą, ant juoko laikė pa 1 tėvai duoda piktą pavyzdį
praeitą
sekmadienį
patrau
dina, šauniausius pastatus išgriauna, o paskui iš naujo
žudyti.
mokinimus. Tiek geros šir vaikams. Jeigu motina pa
kė
didelę
minią
lietuvių
ne
stato, o darbininkas griuvėsiuose tik skurdą išgyvena.
dies parodė vaikus augin sisako, kaip gudriai ištrauvien
tik
ciceriečius,
bet
daug
Rugsėjo 15 d. damas — dabar — mergai- j kė $10 nuo girto žmogaus,
Ūkininkai ir darbininkai žymiai geriau gyveno prie carų
iš
Chicagos
ir
tolimesnių
Eksperimentines psichologijos seminare su blondi- tės nesidrovi viešoje užei- | vėliau jam nesugrąžino, ar
negu prie dabartinių bolševikiškųjų valdytojų. Nemalonu
kraštų,
kurie
atvykę
links

bolševikijoj gyventi, nes kiekvienu momentu tave nekal
ne ir juoduke, kurios man išsyk parodė tokią didelę pa- gOje jo norų nepaisyti. Jei- manai, Ijąd vaikai susipras,
minosi, o kas dar geriau, tai sučiups GPU valdininkai, apkaltins, pasiteisinimai
kad
reikia
grąžinti
skolin

nieką, patekau į vieną grupę. Bet dabar jos su manim gu vaikai dar tiktai tiek
laimėjo dideles, vertingas ir nieko nereiškia, žiūrėk ir stato prie sienos ir turi nekal
jau pradeda šnekėti.
’ prasikalto, užgavo tėvo jaus tus draugų žaislus?
Nelabai gražiai daro pats gražias dovanas. Vienas lie tas žmogus skirtis su šiuo pasauliu, kur žmogus būtų
Į mus, mums rodos, menkas
tuvis lankytojas džiaugda
dar daug ką gero galėjęs padaryti.
Rugsėjo 17 d. dalykas, bet tėvui svarbus. tėvas iš dirbtuvės parsinešmas
savo
draugams
prane

Teko kalbėti su daugel žmonėmis, kurie yra buvę bol
Nemanykime, kad vien damas visokias reikmenis,
Prie Stanicos Presnovskajos baltieji sumušė raudo
šė,
kad
jis
laimėjęs
5
kar

ševikiškoj Rusijoj, priėjau prie vienos išvados: bolševi
nuosius. Padėk jiems Dieve, ir toliau ! Tačiau tėvelis ne vaikai kalti. Kalifornijoje įrankius, kitiems juos par
tus daugiau vertybėje, negu
duodamas,
bet
nori,
kad
jo
kiškoji santvarka Rusijoj laikosi tik durtuvu ir šautuvu.
teko bet kokios vilties; jis sako, kad, nors kareiviai ir tėvai, neturėdami per daug
kiek jis praleido pinigais.
Užtat žmonės neturi nei savo proto, nei savo valios, kaip
puikiausiai kovotų, vistiek iš to nieko gero nebus, nes pinigų, įkalbėjo dukterį, kad vaikas būtų teisingas, net
Jam tai kaip buvu3 tikram
leidžia
mokslus
ant
advo
Maskva įsako, taip be jokios kritikos ir turi vykdyti gy
užfrotnis neatlieka savo pareigos. Ir kaip ją atliks, jei ta su turtingu, senu, 60 me
lietuviškam “turge”, kur pa
kato.
Jeigu
motinos,
norė

venimam kad ir kvailiausius ir žalingiausius įsakymus,
inteligentai, liaudies smegenys, pirmieji stengiasi pras tų amžiaus žmogumi nepa
sisekimas buvo naudingas.
* kinti kelią bolševikiškoms beprotybėms?
doriai pasielgtų, šešiolikos damos, kad kūdikiai neverk
kurie yra žmogaus laisvės mindžiotojai ir plėšikai.
Kleb. kun. I. Albavičius
tų,
peni
juos
svaiginančiais
metų
mergaitė
paklausė
tė

y
praneša visiems, kad para 16. Naktį geriausius lietuvius bolševikai
1919 m. spalių 2 d. vų. Senis, vengdamas ne gėrimais, neturėtų nustebti,
pijos bazaras tęsis dar per
ištraukė iš lovų ir sukišo į baisius
Bemaž po keturių savaičių kovų baltiesiems pasi smagumų nuo mergaitės tė kaip vaikai, užaugę gyvena
keletą
savaičių,
kas
šešta

vien
tik
šnapseliu.
vų, apsivedė. Pereitą mėne
sekė raudonuosius atmušti beveik už Tobolo.
kalėjimus
Visų blogumų negalima dienį ir sekmadienį iki pa
Tarp pabėgėlių jau pradeda šnekėti, kad Kalėdas sį senis, sužinojęs kaip jį
baigos
spalių
19
d.
Prane

Kai bolševikai užgniaužė lietuviškųjų organizacijų veik
gal galėsime švęsti namie.
Bet visai aiškiai matyti, apgavo, užvedė bylą teisme, išvengti, bet kas nuolatos ša, kad šį vakarą ir ryto
teisingai,
dorai
elgiasi,
tas
kad
tą
moterystę
panaikin

lą, 1940 m. liepos pirmomis dienomis dr. J. Pankauskas
jog pergalės nori tik tie karžygiai, kurie kaunasi fron
jaus vakare bus daug nau
sulauks
gražios
ateities.
tų.
ir dr. J. Leimonas lankės vidaus reikalų ministerijoj iš
te; o užpakalis — baili, sukvailėjusi, egoistiška masė,
A.B.C.
J. jų įvairenybių — muzikos, siaiškinti susidariusią būklę naujose sąlygose. Dr. J. Pan
Gaila,
jeigu
tėvai
patys
o drauge su ja dar daugiau kvailesni, bailesni ir egoisjuokų, valgių ir gėrimų — j
tiškesni piliečiai — laukia raudonųjų.
Jūs, brangūs,
o dovanų laimėjimui — di kauskas ir dr. J. Leimonas bandė sužinoti, kiek katalikai
didžiadvasiai didvyriai, kurie ten, fronte, turite kęsti ba
delių ir mažų, brangių ir galės pasireikšti organizuotai. Vidaus reikalų ministeri
dą ir šaltį, jei užfrontis nenori parodyti nė kiek geros
gražių — bus visokių ir be jos generalinis sekretorius Guzevičius, didelis Maskvos
bičiulis, trumpai paklausė:
valios ir sudėti jokios aukos, kuriems galams dar ten
galo.
P.P.C. j
mirštate? Už ką? Už šituos žmones? Verčiau mes
— Koks gali būti tarp komunistinio ir katalikiškojo
Marąuette Park. — Pa-1
kite savo kovą, tepamato jie patys, kuo kvepia tie jų
jaunimo bendradarbiavimas?
rapijos draugijos rengia į Sutes- biitinai Prašomi Sr*
apsiilgtieji raudonieji!
Dr. J. Leimonas, “Pavasario” Federacijos vadas Guze
įdomią pramogą su dideliu i žinti ne vSliau ««™adienio vičiui paaiškino, kad katalikiškasis jaunimas galėtų ben
Gilus gailestis ir užuojauta suspaudžia man širdį,
laimėjimu parapijos salėj, per parengimą, kad tokiu dradarbiauti su komunistiškuoju jaunimu, pavyzdžiui lie
4 kai aš vėl išgirstu, didvyriai, jūsų dainą, kurią, jūs trau
sekmadienį, spalių 5 d. Pra būdu būtų galima įvyk- tuviškųjų sodybų puošime, medelių sodinime, sporte ir
kėte ir tąsyk, kai per Kalėdas išvadavote mūsų miestą;
džia 2 vai. po pietų ir tęsis dinti laimėjimą.
panašiuose dalykuose. Tada vidaus reikalų ministerijos
Mes drąsiai einame į kovą
Per tris mėnesius
Rengimo Komisijos.
iki
vėlumos.
Bus
skanių
viceministeris Guzevičius tik neaiškiai panosėje sumur
Už šventąją Rusiją!
pakilo $35,000
užkandžių, gėrimų ir gera
mėjo:
Ir visi drauge liesim
Lietuviai Amerikoje nėra muzika. Be įvairių laimėji
— Pažiūrėsime, gal ir bus kas nors galima padaryti....
Savo jauną kraują.
toli atsilikę nuo kitataučių mų, svarbiausieji bus šie.
Dr. J. Leimoną ir dr. J. Pankauską, grįžusius iš bolše
Spalių 15 d.
įvairiose srityse, o daugu pirmas
“prize”
$15.00
vikiškosios vidaus reikalų ministerijos, sutikau be nuo
Mūsų buto šeimininkai šiandie mus jau pasikvietė ma iš jų užima pirmas vie
“cash’„ antras — $10.00, ir
taikos ir giliai susirūpinusius, nes tie vyrai pamatė, kad
išgerti arbatos. Mes jau seniai atpratome sėdėti ant tas ypatingai biznio srity
trečias — $5.00.
bolševikams visai nerūpi gražiausios tautos jėgos, jiems
kėdžių ir gerti iš arbatinių puodukų.
Geriausius stik je.
tereikia rėksnių, kurie mokėtų aklai šaukti “valio” Mask
ARD. 8-tas skyrius ir šv.
lus pasidarydavome patys iš nupjautų butelių ar pusbu
vai ir Stalinui.
Standard Federal Savings Barboros draugija nuošir- Į
telių.
Pas juos į svečius buvo atėjęs vienas vaikinas,
1940 m. liepos 9 d. naktį bolševikai užpuolė Lietuvos
nares,
technikos studentas. Jis taip pat pastatė mums tą pa and Loan Association of džiai kviečia savo
Chicago, po adresu 4192 Ar draugus ir pažįstamus da
žymesnių
vyrų butus, ištraukė iš lovų, išvežė-ir vienus
tį keistą klausimą, kurio klausdavo čia visi, būtent, ko
cher Avenue, didžiausia lie lyvauti šiame parengime ir
laikinai apgyvendino slaptosios policijos kambariuose, o
mes iš tikrųjų nuo raudonųjų pabėgom.
tuvių finansinė įstaiga ne
kitus tiesiai sukišo į baisfus bolševikiškus kalėjimus. Tą
išmėginti savo laimę. Viso
COURTESY WEEK
— Baltieji nori atstatyti monarchiją; bet tai tik Chicagoje, bet visoje Anaktį bolševikai visoj Lietuvoje pravedė areštus ir žy
vakaro pelnas skiriamas pa
jiems nepavyks! — pridūrė jis grasinamai.
j SEPT. 28-OCT. 4
merikoje, per savo žymų į- rapijai.
mesnius veikėjus sugrūdo į kalėjimus. Ne tik žymesnius
— Ne, baltieji visai nenori monarchijos, — paste staigos vadovą, bendrovės
lietuvius veikėjus ir politikus, iš įvairių srovių, suvarė
KUR CHICAGO
C0MMIHH
Visi ir visos, kurie turi40*490 j »tll» Gt*E94l
prezidentą Justiną Mackie
bėjo miano tėvelis.
į kalėjimus, bet taip pat nepamiršo ir tų žmonių, kurie
wich, praneša, kad atsargos te pasiėmę laimėjimo knypasižymėjo kaip savanoriai Lietuvos Laisvės ir Nepri — Na, tai prašom pasakyti, ko gi tie jūsų baltieji no
fondas padidėjo nuo 500,000
klausomybės kovose 1918-20 metais prieš bolševikus. Bol
ri? Vieni sako, kad monarchijos, kiti, — kad jie eina
iki $535,000. Tai tik per tris
ševikiškoji ranka skynė gražiausius Lietuvos žiedus ne
išvien su eserais, treti skelbia, kad Kolčakas norįs Ru
- namams statyti, remontuoti ar
mėnesius laiko, nuo liepos
PASKOLOS pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas
tik miestuose, miesteliuose, bet ir kaimuose ir vienkie
siją užsieniams parduoti . . . Bolševikai — tai kas kita,
1 mos, bendrovės finansinis
miuose. Tą naktį iš mūsų buvo išplėšti: Dr. L. Bistras,
tai tikra žmonių valdžia!
Ne, mums jau geriau bolše
VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
stovis tiek paaugo pelne,
dr. Ig. Skrupskelis, dr. Pr. Dielininkaitis, dr. J. Leimo
vikai, negu tie jūsų baltieji, kurie patys nežino, ko jie kad įstaiga galėjo prie at
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI
nas, J. Barisas, P. Būtėnas, Masiliūnas, dr. Tamošaitis,
nori!
sargos fondo pridėti net
buvęs teisingumo ministeris Krasnickas, ir daugelis kitų.
Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!
$35,000.
Tą baisią naktį visoj Lietuvoj buvo areštuota kokia 500
Spalių 17 d.
žymiausių mūsų tautos vyrų. Po kelių dienų jau Kaune
Standard Federal’ Savings
Generolo N . . . žmona man daug papasakojo apie
T Al IPYI/ITP tlUsų Ištaigoje. Jūsų indeliai rūpės
I
I
1x1
I
tZ
ungai
glotx>jaml
Ir
ligi
$5,000
ap

sklydo gandai, kad gyvųjų tarpe nebėra žymaus vyro
ap
Kolčaką. Jos vyras dirba visai arti jo ir sako, kad tai and Loan Association yra
drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
Mokame
Tomkaus,
kuris tardymo metu bolševikų agentų buvo
tvarkoma
ir
remiama
visų
yra nepaprastai malonus, kultūringas, išlavintas ir ku
Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
nužudytas, o bolševikai sakė, kad jis pats nusižudė.
klus žmogus, kuris visiškai išsižadėjo savęs; jis visai lietuvių. Jos bendras turtas
H 3U PASITIKĖJIMO IR IATVEKNBS REKORDAS
Eolševikai su areštuotaisiais neleido matytis nei žmo
nėra ištroškęs valdžios, bet tik nori išgelbėti Rusiją. Ži dabar viršija $6,000,000. ši
noms, nei giminėms, nei draugams.
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo. Nenaakrlaodštani S*
noma, paskutiniu laiku ir admirolas pasidaręs labai ner įstaiga moka 3 nuoš. už pa
(Rus dnusrinu.)
Vieno KUJentol
vingas, greit susijaudina ir ima karščiuotis. Bet tai nie dėtus pinigus.
SUTAUPYSI PIMGV, nu o DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK
ko nuostabaus, nes jis. mato kaip tas darbas, į kurį jis
Keistute Savings and Loaa Association yra žymiausia seniai,
\
GERIAUSIĄ IR STIP
.ia
ir
tvirčiausia
lietuvių
finansinė
įstaiga
stojo su visa savo širdimi ir kuriam aukoja savo gyvy
RIAI ŠIĄ ftIV DIENU STOKERĮj
A
bę, ima pamažu griūti.
Generolienė sako, kad žmogus Kuria šeimos židinį
LINK-BELT, VMAkal AiHnnmtlikns
negali nejausti gilios užuojautos, žiūrėdamas į jo išblyš
ŠLEG A I T I S
Gustav Wallek — KatheTel. CALumet 4118
kusį veidą, tvirtai suspaustas lūpas ir ugnimi degančias
rinc Seckus.
STOKER SALES
akis.
3236 So. Halsted St.
Chicago. III.
6921 So. Western Avė.
REPublic 3713
Anthony Pocius
Tačiau gen. Pepelajevu ji nepasitiki. Ji sako:
Julia
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
* ĮVEDU ULUM4
» BOILERIUS

Pavyzdys patraukia
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į

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Standard Federal
lietuvių įstaigos
Atsargos Fondas
vėl padidėjo

n'““A

■’+

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.

Bus daugiau.)

Brazauskas.

♦

IR SUTAISAU SENUS

draugas

Q

PRADĖTA

Šeštadienis, spalių 1 d., 1541
—
1 i
■'= v

Brighton Park. — ARD

KAMPANIJA

6 skyr. susirinkimas įvyks
Kasmet 300 Šv. Mišių
sekmadienį, spalių 5 d , 3
SUKELTI BENDRUOMENĖS FONDĄ
vai. p. p., mokyklos kam gyviems ir įnirusiems nurimus
Stevens viešbutyje vakar, direktorius James S. KnovvlŠV. MIŠIŲ VIENYBES
baryje.
Prašome rėmėjas
surengta vakarienė ir inau-, son paaiškino, kad ši kam•
skaitlingai susirinkti.
' garuota kampanija sukelti ■ panija
yra
vienuoliktoji
ĮSTOJIMAS 25c
J. K.
(Niekad nereikia atnaujinti)
šių
metų
bendruomenės metinė kampanija. Ji vykfondą Chicagoj — 3,583,-1 doma 185 paskirų labdary
So. Chicago. — Šv. Tere i ŠV. PETRO KLAVERIO
000 dol. Vakarienėje daly-: bių ir socialinių agentijų
sėlės Sodalicijos mėnesinis '
SODALICIJA
vavo daugiau kaip 2,000 biz- darbavimuisi tarp vargšų ir
sus-mas įvyks pirmadienio
AFRIKOS MISIJOMS
nerių, darbininkų ir profe-' įvairiose; prieglaudose,
•
vak., spalių 6 d., parapijos •
sionalų vadų.
Vyriausiais* Sukeliamas kas metai fon
svet., 7:30 vai. vak. Narės
DEPARTMENT C.
kalbėtojais buvo Arkivys das paskirstomas tarp kata
visos malonėkite susirinkti,
3024
W. Pine Blvd.,
kupas S. A. Stritch ir ma likų, protestantų ir žydų.
St. Louis, Mo
nes yra daug svarbių reika
yoras Kelly.
Tad visi ir dalyvauja fondo
lų svarstymui, ypatingai
Generalinis
kampanijos sukėlime.
apie rengiamą pramogą lap
kričio mėnesį.
Radio
Dievo Apvaizdos
Minint globėjos švetnę viJOHN. YOUR
BUDRIKO VVC'FL - 1000 K. sos susirinkit ir dalyvaukit
HAIR IS A
parapijos bazaras
radio programa
“in corpore” Šv. Komunijoj
FRIGHT/HERE,
Parapijos bazaras jau vi-j Budriko radio artistų gru- spalių 5 d., 8:30 Mišiose šv. H USEMY FOM-OL!
sa pušiai įsilingavęs. Jo tris pė per visą sezoną los nau- Bažnyčioje prieš šv. Mišias
vakarus smagiai ir pelnin-i ją radio dramą “Sakalų šei. bus kiekvienai narei įiteikgai praleidome. Kiekvienas, myna>, Tai veikalas iš da. ta dr-jos naujas ženklelis.
7
bazaran atsilankęs,
turi bartinio lietuvi gyvenimo
Valdyba.
”
Dvnnitn
nnb
'good time.” Praeitą sek Amerikoje.
"7
madienį buvo reprezentuo
Bridgeport. — Draugyste
Per daugelį metų oro banjamos draugijos. Šis sekma gomis iš galingos WCFL ra- Saldžiausios širdies Viešpadienis bus biznierių.
dio stoties buvo lošiama dra ties Jėazus laikys mėnesinį
Klebonas kun. Martinkus,
ma “Makalų šeimyna”, kol susirinkimą sekmadienį, 5
kviesdamas biznierius atsi jųjų gyvenimas išsibaigė. d. spalio, 1 vai. po pietų,
lankyti, reiškia jiems nuo
Po to buvo lošiama drama Chicagos Lietuvių Audito Wives, mothers, sisters— •fhey're often
širdžią padėką, už teiktas
“Amerikos lietuviai”. Ir ta rijoj.
Malonėkite visi na forced lo poinl the woy to hoii
healih to their men folk! For women
bazarui stambias aukas per
išsibaigė. Dabar per visą riai atsilankyti, nes randasi know that a healthy head producei
K. Sabonį, kuris lanko biz
žiemą bus nauja drama “Sa daug svarbių dalykų svar handsome hairl And that’s why
nierius sykį savaitėj, gau
kalai.”
styti draugijos labui.
Bus wumen everywhere are pointing to
damas bazarui dovanų. Ki
Spalių 5 dieną 6:30 vai. tariamasi ir kas link rengi Fom-ol, the remarkable foaming oi)
tus įvairius daiktus iš mūthampoo which first nourishes the
. .
vak. lošėjams padės didžiu- mo baliaus.
sų gerųjų b.zmenų moterys
Budriko orke3tras
s„
scalp, then takes the dūli, parched
Nut.
rašt.
Frank
Bakutis.
hair and brings it back to glowing
kolektuoja.
liaudies dainomis ir meliohealth. Fom-ol is so economical; a
Iki pasimatymo parapijos dijomis. Nuo spalių 12 die
little goes a long way. Ask your
Simano
Daukanto
draugi

bazare!
Rap. nos Budriko Radio progra
ja laikys mėnesinį susirin- druggist for the regular 50c size.
ma tęsis pilną valandą ir mą sekmadienį,
spalių 5 Or, write for a generous trial bot
prasidės vieną valandą ank3 d., 12 vai. dieną, Chicagos tle, enclosing 10c to cover packing
Tėvynės Mylėtoju
čiau, tai yra, nuo 5:30 iki Lietuvių Auditorijos svet. and postage.
draugijos piknikas
6:30 po pietų. Taip bus per Susirinkimas yra svarbus. FOM-OL
than a ahampoo
Sekmadienį, spalių 5 d.,, visą žiemą, kai baseball se- Kiekvienas narys privalo More
—a traatmantl
įvyksta Teisybės Mylėtojų zonas pasibaigs. Artistų gru būtinaį dalyvaut[" Rankas
Draugystes piknikas Liber- j pė, Budrikas ir visas Bud- svarbių reikalų svarstymui,
ty darže, Willow Springs, i riko radio štabas lės visas reikės išrinkti darbininkus
UI.
pastangas, kad būtų ką nor3
patarnauti metiniam ba
naujo ir lietuviško pasiklau
liuje spalių 26 dieną, Lietu
Komitetas, susidedantis iš
Pi mėsė jas
syti.
vių Auditorijoj. Kurie ne
J. Balchuno ir J. Yushkegavote laiškų su pakvieti
witz deda pastangų,
kad
mu į balių, būtiani priduopiknikas būtų sėkmingas.
kite tikrą adresą.
Bus Bar-B-Q, bus kepta
P. K., sekr.
avis, keptų bulvių ir silkių
Bridgeport.
—
Draugijos
su geriausiais prieskoniais.
Visi dr-jos nariai-ės ir vi Šv. Petronėlės susirinkimai
per žiemą įvyks kas mėnuo
si lietuviai kviečiami daly
WHOLESALE
kiekvieną pirmą sekmadie
vauti.
LIQUOR
Steponas Narkis, koresp. nį. Taigi spalių mėn. susi
ĮSTAIGA
rinkimas įvyks spalių 5 d.,
----i 1 vai. po pietų, parapijos
didžiausias svetainėj.
.
•
Viduramžio
išvežiotame
p<> visa
arkitektas, paveikslininKas, uNarės malonėkite susi
Chicago
ir inžinierius, Leonardas da rinkti.
riekentėkitl Žemo per SO
A. Laurinaviche, rašt.
Vinči, buvo katalikas.
meta gelbėjo žmonėms. Pa
r{r

(Įsteigta 1889 m.).

■

PETER IROOSI

«ANTFR

šalina eczema. išbėrimus,
spnogns ir kitokios odos
negalavimas.
Pirk Žemu
šiandieni Visuose aptieko
■e Sftc <Wtc «1 OC

REMKITE
8ENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGI

MUTUAL L1QUOR CO.
4707 S. Halsted St.

MONUMENT CO.

nnrTFVAnil OOi4

SKtN

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

IRRITflTlONŠ

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

PASITIKSIMO MUMIS

DISTRIBUTOR
OF

PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

Ambrosia & Nectar

KREIPKITP.S Į

LIETUVĮ VICE PREZIDENTĄ:

JOHN

W.

BEERS

PACHANKIS

OFISAS IR PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. Washingtnn Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

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

.........

..........

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
-

■

-

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

U N ITE D
STATES
SAVINGS
"bonds
ANDSTAMPS

MES MOKAME

ANT PADĖTŲ PINIGŲ

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

EED1
Loan

ON SALE AT Wl'R POSTOFFICE 0R BANK

assooation «iCbeac»

JUS TEN MACKJEVVICH, P re*.

4192 Archer Avenue

AMERICA O N GVARD!
Above is a reproduction of the
Treasury Department’s Defense
Savings Poster, showing an exact
duplication of the original ‘'Minute
Man” statue by famed sculptor
Daniel Chestei French. Defense
Bonds and Stampa, on sale at your
bank or post office, are a vital part
of America’a defense preparationa.

yiRginia liti

•AKT, DTD. LAIDOTUVIŲ DIUKTOBIAI

KELNER - PRUZIN
••muiiM Patam* rimas — Moteris patarnauja

REMKITE IR PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

Daug lietuviu gavo

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

darbus
Daug lietuvių per “Drau
go” darbų skelbimus surado
sau gerus darbus. Džiaug
damies savo geros laimės,
daugumas iš jų kas dien
praneša mums tai per tele
foną, laiškais ir asmeniškai
atsilankydami į mūsų rašti
nę. Dėkojame jiems už jų
gražius komplimentus ir |
“Draugui” linkėjimus ir ve- j
lijame visiems geriausio
pasisekimo naujuose dar
buose.

Jeigu daugumai pagelbė
jo, “Draugas” pagelbės ir
Jums, kurie reikalaujate
darbo. Skaitykite “Draugą”
kas dieną ir tėmykite dar
bų skelbimus. Paraginkite
savo draugus, kaimynus ir
pažįstamus, kuriems žinote
darbas yra reikalingas, kad
ir jie skaitytų “Draugą”.
V. Ed. Pajaujis.
“Dr.” Skelb. Vedėjas.
Jeigu kurčias staiga iš
girstų šimtabalsę daugybės
instrumentų simfoniją, jisai
negirdėtų melodijos, nei vio
lončelių raudos, nei triūbų
vaitojimo, nei bubnų dūzgė
jimo, bet girdėtų vieną di
dingą harmoniją, (?r jam
veržtųsi iš krūtinės širdis,
pažadinta tų garsų didybės.
PLATINKITE

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
52*/ IM. Western Avė. Tel. See. 6103

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio lr SeStadlenlo rytaia.
IS Stoties WHIP (1520), au P. Šaltlmleru.

“DRAUGA

KOPLYČIOS DYKAI Į
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

LEO NORKUS, Jr.

Ai firma virš 50 m. tos pačios
šeimynos rankose!
REKORDAS

APART APSAUGOS, TURIME
(hrnr ADA
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ................ $535/lJU0

- * VSj*!I A | VISOSE MIESTO DALYSE 1
.4. H ■ 1 iU,

F

MENIŠKI — VERTINGI

II TURTAS VIRS .. $6.000,000

BUY

—

žemo

FOR

ITODEFENSE

•

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street

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

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street
Tel. YARds 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lltnanica Avenue
Tel. YARds 4908

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lltnanica Avenne
Tel. YARds 1138-1139

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Western Avenne
Tel. GROvehiU 0142

LACHAWICZ IR SCNAI
2314 West 2Srd Place
Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

šeštadienis, spalių 4 d., 1941 .

DRAUGAS

, Darbuojasi
rasti darbą

CHICAGOS ČEKAI SUKRĖSTI
SKAUDŽIAIS ĮVYKIAIS JŲ TEVYNEJE

Planeta Marsas

Bohemijos ir Moravijos
(Čekoslovakijos dalių) žiau
įėji okupantai naciai susimetė žudyti čekų tautos vadus, kaltindami juos sabo
tažu ir “neištikimybe” Hit
leriui, kurs savinasi kuone
visą Europą.

Astronomai susimetė tir
ti planetą Marsą, kuri šj
kartą yra vos tik už 38,
130,000 mailių nuo žemės
Kaip žemė, taip ir Marša,
skrinda aplink saulę nuosa
vais keliais.
Ir kas 72b
parų Marsas su žeme susi
artina taip, kai kad dabai.
Kai kuriais atvejais Mar
sas nuo žemės atsitolina uz
63 milijonų mailių.

arčiau žemes

trijotai.
Ir jie be atodai
ros kovos su barbarais taip
ilgai ,iki bus tautai laimėta
laisvė ir šaliai atstatyta nepriklausomybė.
Paskutinėmis
dienomis
Chicagos čekus ypač sujau
dino gautos žinios, kad kon
Apturimos iš senosios tė* centracijos stovykloje na
a vynės žinios čekus nepapra ciai užkankino dr. Premysl
stai sukrečia. Jų vadai Chi- Šamai, čeką mokslininką,
cagoj pareiškia, kad naciai, buvusiųjų
Čekoslovakijos
savo žiaurumais nepalauž' prezidentų Masaryko ir Bečefcų tautos, kad išsižadėtų nešo patarėją.
Užkankinti
Mirė kun. Anderson
laisvės ir pasivergtų Hitle ir kiti čekų tautos vadai
Mirė kun. J. P. Anderson,
stovyklose,
riui. Jie sako, kad nužu koncentracijos
dytųjų čekų vadų vietoje nes jie pasirodė pavojingi Šv. Agnietės parapijos, Chi
cago Heights, klebonas, 44
kaskart rasis vis nauji pa- okupantams.
m. amž.

Kovos prieš
žudiko paleidimą

Nedidins jiems
atlyginimo

1932 metais du plėšikai,
Chicagos gatvių departa
mento organizuotų
darbi- Joseph Majczek ir Thedore
iškėlė Marcinkiewicz puolė krauninku vadai andai
3412 So. Ashland
įeikalavimą,
kad miestas tuvėlę,
šiems darbininkams
padi- avė. Tuo laiku viduje budintų atlyginimą. Jie sakė, vo policistas W. D. Lunc
kad darbininkai nusprendę 67 m. amž. Vienas plėšikų, j
policistą Į
savo reikalavimą paremti būtent, Majszek,
peršovė ir su savo sėbru pa"4 streiku.
Šis klausimas iškeltas spruko.
Mayoras
Policija abudu susekė.
miesto taryboje,
pranešė, kad atlyginimo di Teismas juodu nuteisė po 99
dinimas nenumatytas
šių metus kalėti.
metų miesto biudžetu, SaDabar Majczeko bičiuliai
kė, kad reikia laukti 1942 darbuojasi už jo paroliavimetų.
mą. Nužudyto policisto sū
Be to mayoras įspėjo va nus pakilo kovoti prieš žu
dus ir darbininkus, kad jie diko Majczeko paroliavinekeltų streiko. Sako, tuo I mą.
Pranešta, kad spalio
būdut nieko gera nebus at 14 d. parolių boardas Spring
siekta ir tik patiems sau fielde svarstys
paroliavipakenkta. ~~
mo klausimą.
Nežinia, kaip į tai atsineš patys darbininkai.

Nuteistas 75
metus kalėti
Plėšikas Chester Callo-■
way, 31 m. amž. negras, tei
smo nuteistas 75 m. kalėti
už vienos jaunom moters iš

gėdinamą:
y

Teisme jis neprisipažino
kaltu, bet prisipažino plėši
kavimais gatvėse ir krautu
vėse.
Susekta, kad jis 1932 me
tais iš Romsey, Tex., kalėji
mo ūkio pabėgęs.

Nepaprastai smarkus lie
tus ištiko Chicagą užpareitą naktį.
Pakenkta au
tomobilių ir gatvekarių trafikui.
Labiausia ištikta vakari
nės miesto dalys. Kai kur
buvo užlieti patilčiai.
įvy
kę ir nelaimių, anot polici
jos.
Sutrukdytas • ir lėktuvų
judėjimas
airporte.
Kai
kurie keleiviniai lėktuvai
atskrido žymiai susivėlinę.

PROGA

-10 Savaičių Plenume rata Siūloma
U2 VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams.
Užsisakykite dešimčiai savaičių "susipažinimui “Draugą’
už vieną dolerįTik pamanykite, ui 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 prieteliams, 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:

"DRAUGA S"

2334 So. Oakley Avė.

Chicago, Illinois

arba šaukite CANal 8010

CLASSIFIED

Pašaukti
kareiviauti

PARSIDUODA

Drafto boardas No. ±09
(1908 Blue Island avė.) 3l
vyrą šaukia kareiviauti. Jų
indukcija įvyks spalio 13 d.
Tarp pašauktųjų yra šie:
Frank Joseph Mazalis,
Adam Peter Waichunas,
George
John Bayorinas,
Frank Charles Balchunas ir
Joseph Charles Zalatoris,
jn-

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS
REIKALINGI DARBININKAI

NAMAI — FARMOS

Kas ką turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naują
“CABINET MAKKIiS”, patyrę prie namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
■‘upholstered" rakandų. Geros dar kitės pas V. P. S'.uomskls V(*ni|gtny.
Taipgi turime didelj pasirinkimą se
bo sąlygos. Kreipkitės prie:
nesnių namų, ant lengvų išmokė
PULLMAN COUl’H 4,‘OMPANV
jimų :
3759 So. Ashland Avė.
13 cottagiai nuo $2,500 ir aukšč.
18 bungalų nuo $4,(00 ir aukšč.
"PRESSERS’ — prosyti gerus “cus12 2-fietų nuo $tt,5i>0 ir aukšč,
tom" kotus. Geraa darbas geram
9
3-fietų nuo $9.500
ir aukšč.
vyrai.
16 4-fletų nuo $13,500 ir aukšč.
JOHN HAKPEK & VO.
3
8-fletų nuo $16,500 ir aukšč.
222 W. Monroe SI.
7
10-fletų nuo $22,500 ir aukšč.
Taipgi turime visokių bizniavų na
HELP WANTED
mų. visokio didumo su visokiais biz
AD — DEPT
niais. Kam reikalinga gerų farmų,
mažų arba didelių, galima pirkti
127 No. Dearboru St.
arba mainyti.
Su visais reikalais
Tel. Raudoltib 9188—1*489
kreipkitės prie; —
IVANTED — V Y KAI

RENDUOJASI

TAVERNAS

-

Renduojasi Tavernas su visais įren
gimais. Biznis nuo senai išdirbtas.
Savininkas išvažiuoja j kitą. miestą.

Krepkltės — 944

W. 34th PIaee,

antras aukštas užpakalyje.

RENDUOJASI

BIZNIO

VIETA

Renduojasi Tavernas (su fucturlais),
4 kambariai gyvenimui ir svetainė
parengimams. Itenda nedidelė. Krei
pkitės prie savininko adresu 3259

So. Union Avc. unt antro aukšto iš

BUDRIKO
RUDENINIS

IŠPARDAVIMAS
RAKANDŲ — PEČIŲ — LOVŲ — MATRASŲ —
ŠALDYTUVŲ — SKALBIAMŲ MAŠINŲ

priešakio.

Fotografas

Paieškau, kad moterėlės ir pa
nelės, vyreliai ir jaunikaičiai
nelauktų žiemos su kotais, furkotais, overkotais.
TAISYMO — VALYMO
Mano darbas garantuotas.
Būsite užganėdinti ir su praisu.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlewood 5883
Bez.: - ENGlewood 5840

A. ŽILINSKAS
2019 Canalport Avė.
Chicago, III.

FINANCE AND LOANS
Finansai ir Paskolos

PARLOR SETAI, įvairių spalvų ir madų,
padaryti pagal užsakymą, Parsiduo- $69.00
da po .................................

Atsilankykite pamatyti naujus 1942 metų modelio
RADIOS. Dabar yra pats geriausias laikas išmainy
ti savo seną radio ant naujo. Čionai rasite visų žy
miausių išdirbysčių radios, rašomųjų mašinėlių, ra
kandų, laikrodėlių ir auksinių plunksnų.
Taip pat akiniai prirenkami gero lietuvio optometristo.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE
3409-11 S. Halsted Street
Tel. YARDS 3088

Pasiklausykite:
WCFL stoties, 1000 kil. gražų radio programą
Sekmadienio vakare — 0:30.

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
matote “Drauge”.
Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekimu Jūsų biznyje arba profesijoje.

PARSIDUODA NAMAS

PIGIAI

Dviejų fletų, 5 ir 6 kambarių mū
rinis namas, karšto vandens šilu
ma. 2-karų garadžius.
Randasi lie
tuvių apgyventoj kolonijoje, po aI dresu: 1220 So. 49th Avė., Cicero,
Iii. Vienas t’letas dabar yra tuščiaa
ir galima pirkėjui tuojaus ten apsi
gyventi. Kaina tiktai $5,400., ir lik
$1,000 įmokėti. Kreipkitės telefonu:

DUONOS KEPYKLA .RENDUOJASI
Duonos Kepykla renduojasi, pilnai j-

TAILORIS

Studija jrengta pir
mos rūšies su mo
demiškomis
užlai
domis ir Hollywood
šviesomis.
Darbas
Garantuotas.

CHARLES P. 81 ROMSK1S A CO.,
6921 So. W estem Aveiaie,
Tel. KEP. 3713 — Vak. PRO. 1111

I.AtVnilale 7182.

CONRAD

rer.gtav
Randasi lietuvių apgyven
tam krašte tarp North Chicagos ir
VVaukegan, Iii. Atsišaukite sekan
čiu adresu;

717

-

lOtli

SU.

No.

PARDAVIMUI

Chk-ago. 11L
l KIS

Parsiduoda 7 3 akrų ūkis, ar mai
nomas ant mūrinio namo ar bungaiow. Netoli I’aw Paw, Michigan,
geras kelias; eli ktra ant vietos.
Gražus sodas ir ukėje gražus te
kantis upelis. Galima pirkti įmo
kant tik $2,500, balansas lengvais
išmokėjimais.
Kreipkitvs telefonu:

VAMMrrn 2089.

Remkite “Draugą”, nes jh
Karaliui garbės daro jo tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei
vertybė, mums — darbštu •r Jūsų reikalams.
GREIT IR PIGIAI
ANT 1-mų MORGICIŲ
mas. — Schiller.
Mėnesiniais atmokėjimais
Blaivi tauta išaugs tiktai PLATINKITE ‘ ‘ DRAUGĄ
Mutual Federal iš blaivaus jaunimo.
Dėl tamsumo blogai mums
AR LAIKAS NAMUS
Savings
sekasi. Mūsų pačių žmonės
PATAISYTI?
and LOAN ASSOCIATION klauso priešininkų kalbų,
Kreipkitės prie
OF CHICAGO
dedasi prie jų kenksmingo
2202 W. Cermak Rd.
mums darbo arba, kas liūd • Charles Yushas
EEN. .T KAZANAUSKAS, See.
niausia, nutausta. Valdy S.
TURTAS VIRŠ $1,100,000.
Lietuvis Kontraktorius
Ir Karpenterys

PASKOLOS

Jūsų Gražus
Apsirėdymas
-Mūsų Specialybė

GRAŽŪS BEDROOM SETAI, su gerais springsais ir
matrasu. Vertės — $110.00, dabar
QQ
parsiduoda už ....................................
*

AUTOMOHII.il S

Purstduodu automobilius. Politine. 5
pana., 1937 m. inod. Atrodo ir l>«ga kaip naujas. Parduodamas ne
brangiai. Kreipkitės j:
Milo Wcst SStli Street, ( lii< ai;o

HELP

Darbo suradimas valsty
bei yra svarbus
dalykas,
kadangi kitaip reikia mokė
ti nedarbo kompensataą grįžusiems iš kariuomenės jau
niems vyrams.
Kai kurie grįžusieji mie
Niekados nesigailėjo tas.
lai priimami į turėtus dar kuris mažai valgė ir mažai
bus, ypač kokio nors darbo kalbėjo.
spacialistai. Bet daugelis . •. - ___________ «
jaunų vyrų neturi tos lai
Gerą darbą artimui pada
mės.
rysi, jei prikalbinsi jį užsi
sakyti “Draugą”.

Smarkus lietus
Chicagoj

JUBILIEJAUS

i

Illinois valstybės autori
tetai subruzdo smarkiau
darbuotis rasti darbą palei
džiamiems iš kariuomenė?,
draftininkams

7

■ENSE
BUY
UNITED
STATES
SAVINGS
BONDS
AND STAMPS

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ
BLIUSKELIŲ
PIRATINIU
KOJINIU

<).\ SALE ATYDI'R POSTOFFICEORRANK,

I’OGKET’BOOKU

KORSETU
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ

AMERICA ON GVARD!

V. VILEIŠIENE, SAV.

Above is a reproduction of th®
Treasury Department’s Defense
Savings Poste r, showing an ezact
duplication of the original “Minute
Man” statue by famed seulptor
Daniel Chester French. Defense
Bonds and Stamps, on sale at your
bank or post office, are a vital part
•f America’a defense preparations.

SLAMOUR
FROCK SHOP
6922 W. Roosevelt Rd.
Tel. AUSTIN 1175

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, I1L
valdžios darbų — dabar užsiimf
visokiais namų darbais
Turi 43 metų patyrimo

2223 West 23rd Piace
Tel. Canal 5014

Rez. Tel. VICTORY 2*99

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

MŪSŲ
NAUJAM VARTOTŲ
KARŲ SKYRIUJE

H. Rajetvski

935 West 35th Street

“Shorty”

Chicago, Ll.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauja

Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

DBsnasH

šeštadienis, spalių 4 d., 1941
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Aušros Vartų Parapijos
Spalių (October) rnėn. 5-tą dieną, 1941 metais —
Visi busite pilnai patenkinti atvykę į šį
Rudeninį Pikniką, nes bus dedamos pastangos

padaryti jį tikrai linksma ir malonų visiems.
Gros garsi jaunimo orkestrą. Lauksime visų.

- -

Vytauto Darže, 115-ta gatvė, arti Pulaski Rd.
BUS TAIPGI IR "RADIO" LAIMĖIIMAS.
Tikietai bus išdalinti veltui atvykusiems darže.

Pradžia..................................... 12-ta valanda
Kviečia:- Kun. I. Dambrauskas ir Komisija.

ii,

V
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DIDIS RAKANDŲ

Išpardavimas,,
PEOPLES

KRAUTUVĖJE

Kainos tebėra MAŽOS

FLORENCE DRIVEN-AIRE
01L HEATER

Pirkite dabar Alyva kūrenamą šildomą pečių.
PEOPLES Krautuvėje rasite didžiausį pasirinkimą
mažiausiomis kainomis — OIL HEATHERS
COLES, MOORE, FLORENCE, FROGIL, ATHENS,
SIEGLER, AUTOCRAT etc.

Kainos nepaprastai mažos:
2- jų iki 3-jų rūmų Oil Hcaters po .......... $Qę|.5O
3- jų iki 4 rūmų Oil Heaters po .............. $^.^50
4- rių iki 5-kių rūmų Oil Heaters po .... $Q3-75

$55.00 Gesiniai virtuvių pečiai .............. $3^-50
$190.00 Kombinacijos Geso ir Anglių pečiai
PO............................................................ $1 29

50

$22.50 Anglių šildytuvai po ..................

.95

$-| Ą

ZT» •

Bargain Kainos Matrasų ir Kaldrų
$8.50 Baltos Vatos Matrasai po .................. $^| .95

$15.00 Garantuoti Springsiniai Matrasai po $0.95
$3.50 vertės Puikios Kaldros po..................

namuose, prie 6800 So. Ar ti, bus atvežti ir parvežti
tesian Avė., būrys gerųjų automobiliais, kurie paduos
prietelių pagerbs biznierius iš anksto adresą. Neturtin
Rapolą ir Elzbietą Andreliū- giems bendrieji užkandžiai
Kad lijo, tai lijo, bet gau-i Nuo šios dienos sekite
nus. Gražus ir girtinas su nemokamai.
saus “Draugo” bankieto ko-' bankieto rengimo eigą, nes
manymas. R. ir E. Andre-,
X Peter Gudrini, jaunas
misijos susirinkimo, spalių bus daug smagių surprizų.
liūnai pilnai užsitarnauja lietuvis iliustratorius ir kar2 d. negalėjo išsklaidyti. O -----------šios pagarbos, nes jie ne
tunistas, dirba Montgomekiek dar komiteto narių šau
praleido nei vieno labdarin ry and Ward kompanijos
X Kun. Pranciškų Juške
kė telefonu, kad atsiprašius
go darbo neparėmę. Būtų' skelbimų departamente. Tu
vičių, Šv. Kryžiaus ligoni
už neatvykimą.
gražu, kad kuo daugiausiai; ri nepaprastą talentą savo
nės kapelioną, ir kun. Pran
susirinktų.
Taip, entuziazmas šio ban
specialybės šakoje. Greitu
ciškų Lukošių, Šv. Jurgio
kieto rengime yra tikrai ne
X Stephania Mockiūtė ir laiku jis gali prasimušti į
parap. vikarą, vardadienio
paprastas ir, reikia tikėtis,
proga nuoširdžiai sveikina Jonas Tenzi, dviejų žymių viršūnes ir nešti daug gar
bankietas visais atžvilgiais
Bridgeporto veikėjų, jung bės lietuviams.
jų draugai ir “Draugas.” •
bus sėkmingas.
tuvės Šv. Jurgio bažnyčioj ’
X Praną Gudą, laikrašti įvyks spalių 4 d., 10 v. ry
Spalių 2 d. “Draugo” Ju
ninką ir biznierių, ir Praną to. Jaunoji yra baigus šv.; Sekniadienį, spalių 26 d.,
biliejaus Bankieto Komisija
Čižauską, veikėją ir visų ge Kazimiero akademiją, darbš atvykite į Dariaus Girėno
aptarė, kaip tinkamiau pri
rų darbų stiprų rėmėją var- ti alumnė ir L. V. 16 kp. salę ir dalyvaukite “Drau
imti J. E. Samuel A. Stritch,
do dienoje sveikina gausio- sckr Jaunasis yra baigęs go” dienraščio sidabrinio ju
D.Dą Chicagos arkivyskupą
gas jų draugų būrys, prie gt Johns koIcgiją L v 16 biliejaus bankiete!
jubiliejaus paminėjime. Ko
kurių
sveikinimų mielai de kp. pirm. ir vienas sporti
misijos narių ūpas buvo pa
dasi ir “Draugas.”
kilus. Pasiskirstymas darbų
ninkų atstovavusių Ameri- t X A. D. Yaknis, Town of
ėjo sklandžiai.
X Northsaidiečiai šiandie! kos lietuvius Lietuvos olim Lake lietuvis iliustratorius,
r -f ,
i
šiomis dienomis išleido ilius
'/•Z.
s< ✓ • ‘
sveikina savo veikėją, para- piadoj 1935 m.
Daug tikietų paimta
f’’- 's
truotą knygą “The Lithuapijos komiteto narį Praną i
platinimui
Morta Sucilaitė, L.R.K.S.- Maskolaitį. Prie jų nuošir..Dn>ugo.. sidabrinio jubi. nians”. Knyga parašyta an
Susirinkime pasitarta ir A. (“Feminine Fancies”) kp.
džius sveikinimus prideda
* bankietas jvyksta glų kalboje. Kaina vienas
apie tikietų platinimą kiek gabi ir veikli pirm., rytoj 10
doleris. Galima gauti adre
ir DKK, kaipo pavyzdingą i sekmadienj, spalil) ,6 j
vienoj kolonijoj. Nutarta v. per šv. Mišias susituoks
su: 4405 So. Fairfield Avė.,
su
Ernestu
Simans
iš
Mar

nar
*riaus-Girėno
salėje,
4416
S.
tos komisijos pirmininkui,
Chicago, III.
I
ąuette
Pk.
Šliubas
bus
šv.
YVestern
Avė.,
Chicago.
X
Praną
Pumputį
šiankun. J. Dambrauskui duoti
t
X S. Šimkienės namuose,
ir Povilo bažnyčioje, dje 5veikina Darius-Girėno
dažnai pranešimus, kaip kur , Petro
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