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Dar $65000,000,000 Paramai
Laivų judėjimas New Yorke.
KAS RŪPI STALINUI

Jungt. Amerikos
valsty
bės daug kuo padeda Rusi
jai, tai visi gerai žino,
o
lietuviškieji komunistai užspyrę rėkia:
ne
Amerika
gelbsti Rusijai, bet Stalinas
padeda
Amerikai
gelbėti
demokratiją. Mes visi žino
me, kad ponui Stalinui vi
sai
nerūpi
demokratija,
svarbiausias dabar jo uždą
vinys išsaugoti savo kailis
ir išgelbėti vergiškas bolše
vizmas, kuris yra didžiau
sias demokratijos
priešas,
nes bolševikiškoj
santvar
koj nėra nei žodžio,
nei
spaudos, nei draugijų,
nei
tikėjimo bei sąžinės laisvės,
o ką jau kalbėti apie žmo
niškesnį gyvenimą. Iš
kur
gali būti žmoniškas gyvenijnas, jei bolševikijoj
žmo
gus yra pastumdėlis ir , jis
neturi jokių asmens ir eko
nominių teisių.
Kol bolševizmas žiūrės į
žmogų ne kaip į žmogų, bet
kaip į kokį daiktą, su ku
riuo jis gali elgtis kaip no
ri, tol negali būti su bolše
vizmu jokios kalbas.

Prezidento prašy
mas Kongresui

Naciai atkirto
Krymo pussaiį
nuo Rusijos
LONDONAS, rugsėjo 18 d.
— Patikimi šaltiniai prane
ša, jog
pačiam
pietiniam
Rusijos fronte vokiečiai, ma
tomai, atkirtę Krymo pussiasalį nuo likusios Rusijos.

MASKVA, rugsėjo 18 d.
— Sovietų sluogsniai parei
škė,
jog
paskutiniosiomis
dienomis išleista įsakymas,'
pagal kurį visi Rusijos gy
ventojai turės išeiti privers
tiną karinį apmokymą. Tuo
esą manoma sudaryti tokią
milžinišką rezervistinę
ka
riuomenę, kuri galėtų sulai
kyti vokiečių veržimąsi.
Ilgas karas
Šis įsakymas išleistas nu
matant, kad karas
užsitęs
ilgai ir kad to karo metu
kiekvienas rusas mokėtų ir
galėtų ginti savo tėviškę.
Tuo tarpu rusų praneši
mai skelbia, jog kovose prie
Bryansko sunaikinta vokie
čių šarvuotosios divizijos ir
šiose kovose esą žuvę apie
20,000 nacių kareivių.
Re
to, suimta didelis kiekis rei
kmenų ir ginklų.

Šią savaitę New Yorko prieplaukoje per 42 valandas
ko ilgiausius metus nematyta.

Vatikanas užginčija Bulgarijoj

FDR prašymą prieš

buvo

WASHINGTONAS, rugsė
jo 18 d. — Šiandien Prezi
dentas Rooseveitas kreipė*
į Kongresą, kad būtų pas
kirta dar $5,985,000,000 pa
ramos programai, kad kar
tais dėl finansų trukumo
nebūtų sutrukdyta
“para
mos plaukimas toms vals
tybėms,
kurių
saugumas
yra būtinas mūsų , saugu
mui”.
Savo
laiške
speakeriui
Rayburn jis patarė skubius
veiksmus.
Jei
kongresas
Prezidendento prašymą pri
imtų, tada iki šiol laiko pa
ramai būtų paskirta
$12,(“Draugo*” Acme teiepnoio.
985,000,000.
nepaprastas daugybės prekinių laivų suplūdimas,
Prezidentas
Rooseveitas
pažymėjo, jog iš pereitą ko
vo mėnesį paskirtųjų sep
tynių bilijonų $6,280,000,00
Maskvoj sudaryta
paskirstyta.

vyksta mobilizacija

Anglai koncentruoja prie Turkijos

nacius karą

delegacija sutikt

Didžiausia suma

Amerikiečius ir

Didžiausia paskira suma
Jjūtų skiriama $1,875,000,000 ašies priešams
“agri
kultūros, industrijos ir ki
tiems reikalams reikmenys
if įrankiai".
Kitos sumos paskirstomos
smulkiau, kurių tarpe
di
džiausia amunicijai.
Orlai
viams ir bendrai aviacijos
reikmenims būtų
skiriama
$685,000,000.

ANKARA, rugsėjo 18 d. freivių.
britus delegatus
— Balkanų
diplomatiniai; šalia šių Bulgarijos pajėDARBININKAMS
pranešimai skelbia, jog Bui gų, pasak patikimų
šalti
tINOTINA
MASKVA, rugsėjo 18 d.
garija,
kurios
santykiai
su
nių, Bulgarijoje jau
esan
ROMA, rugsėjo, 18 d. —
Rusija
eęą
labai
įtempti
Kartą sutikau Switz, žy
čios trys ar daugiau Vokie — Čia. netrukus atvysian
Vatikano mieste šiandie už
čią Jungtinių Valstybių ir
dą kilusį iš Čekoslovakijos,
ginšajama Amerikos spau skubiai mobilizuojanti savo tijos divizijų.
kuris ilgesnį laiką
gyveno
Tuo tarpu atvyksta iš Si Anglijos delegacija, mano
doje pasirodę
pranešimai, kariuomenę ir šiuo metu
rusų bolševikijoj, ir jo pa
kad Popiežius Pijus XII at yra sutraukusi 350,000 ka- rijos keleiviai Turkijon pra ma sutiksianti rusų delegaklausiau: “Sakyk, kaip gy
neša, kad
anglai
skubiai cija sudaryta
iŠ užsienio
sisakęs priimti
Prezidento
vena bolševikijoj darbinin
koncentruoja
motorizuotąkomisaro
Molotovo,
raudo'
Roosevelto prašymą paskel
Bombarduoja
Leningradą
kai". Switz trumpai
atsa
ją kariuomenę Turkijos-Si- nosios armijos maršalo Vo
bti, jog karas prieš naciz
Sikorskis
vyks
kė: “Visa beda, kad bolše
rošilovo, užsienio prekybos
rijos pasienyje.
\
BERLYNAS, rugsėjo 18 d. mą yra pateisinamas.
vikai pradžioj
viską
su — Vokietijos karo vadovy
Bendrai Turkijos padėtis komisaro Mikoyan ir komi Rusai jau gavo
Vatikano
miesto pusiau
griauna, o paskui iš naujo bė skelbia, jog šiaurėje vo oficialus laikraštis Osserva Rusijon, skelbia
ir
šiuo momentu pasidarė dar sarų raudonojo laivyno
stato ir tuose griuvėsiuose kiečių kariuomenė pasistū- tore Romano pareiškia, jog
aviacijos
statybai.
labiau nepavydėtina,
negu
10 milijonų
darbininkas
turi
skursti mėjusi pirmyn ir tebebom- “mes esame autorizuoti pa
Manoma, jog įtraukimas
ankščiau. Bulgarija papra
LONDONAS, rugsėjo 18 d.
WASHINGTONAS, rugsė
Prie caro ūkininkai ir dar- barduojanti Leningradą.
šiusi Turkijos perleisti Juo į delegacijos tarpą marša-,
skelbti, kad toks prašymas
— Šiandie Anglijoje esan
jo, — 18 d. — Iždo sekre
bininkai daug geriau gyve
dojon jūron šešis Bulgarijos lo Vorošilovo reikia supras
Vokiečių kariniai sluogs nepatiektas ir todėl prane čios
lenkų
vyriausybės
torius Morgenthau šiiandie
no negu gyvena
rusiškoj niai tvirtina, jog perėjimas šimai neturi pagrindo".
laivus, bet iki šiol dar Tur ti, kad jis nors laikinai bus
premjeras
gen.
Sikorskis
,
atleistas
«
pareigų
vadoj
P
“k?lbe-. jog Jungtinių Vai
bolševikiškoj santvarkoj”.
kija nieko neatsakiusi.
Dniepro turėsiąs tokios pat
vauti šiaurvakarinei sovie-18tyb"» Plm.ę.ne P""“ ??
paskelbė, jog jis
netrukus
reikšmė, kaip
Prancūzijos 1 _ .
. .
'tų armijai, ginančiai Lenin alJ" Pasidėjo dar prieš
vyks Rusijon, kur rengiama
kare
nerėiiimau
kare
perėjjimas
. Meuse
Meuse'.Sakoma nGClGl
naują lenkų kariuomenė ko
BOLŠEVIKAMS NERUPI
mėnesį, kai
valstybės
ižj gradą.
1
upės.
voms
prieš
vokiečius.
DARBININKAI
rusams paskolino
$10,00,turėję Anglijoj
Tik bendri žygiai
Sikorskis
savo
kalboje
000.
Kai rusai bolševikai oku
šacho turtai
per radio lenkams Rusijoje :xaGlVas nasauli
Sekretorius pareiškė, jog
pavo Lietuvą ir
nusavino Reikia atgauti
20 aerodromų
nareiškė. naftitikėiima. kadi
puoUUlĮ
pareiškė, pasitikėjimą, kad
rugpiūčio 15 d. Rusijos am.
turtingesniųjų
namus, tai
paskirti žmonėms
Jungtinės Valstybės įsten
basadorius Umanskis
pra
apgyvendino ne
neturtin Mandžuriją TEHERANAS, rugsėjo 18 nešęs, kad Rusija siunčian
TORONTO, rugsėjo 18 d. gs padengti rusų
OTTAWA,
rugsėjo
18
d.
nuosto

gus ir vargingus darbinin
— Laikraštis Toronto Star lius savaisiais gaminiais.
— Kanados ministeris pir d. — Persijos vyriausybė ti
Amerikon
$10,000,000
kus, bet rusų bolševikų ko Chinag Kaishek
praneša šiandie, jog nauja vertės aukso, bet rusams pi
rašo, jog vienas įtakingas
“
Jungtinės
Valstybės
”
,
mininkas
vakar
pareiškė,
misarus ir visus tuos buvu
. CHUNKINGAS, rugsėjo anglas, ką tik atvykęs, į kalbėjo jis,” pristatys sovie
jog didėjąs tarpusavis pri- sis Irano valdovas nutaręs nigai esą reikalinga dabar.
sius ponelius, kurie
nuže
18 d.----- Savo radio kalboje
Toronto, pareiškęs, kad an tų kariuomenei
orlaivių, klausomumas tarp Anglijos visus savo turtingojo tėvo Valstybės
departamentui
mintai mokėjo laižyti Stali
tautai gen. Chiang Kai-she- glų pareigūnai suradę An tankų, ginklų, šautuvų
turtus
pavesti
valstybei. pritariams sekretorius Mor
ir
ir
Jungtinių
Valstybių
yra
,
nui batus ir šaukti: O, Juo
kas pareiškė,
jog
Kinijai glijoje pereitą rugsėjo mė
vienintelė didžioji pasaulio Pasitraukusio nuo sosto vai genthau išmokėjęs Umansamunicijos.
zape Staline, tu esi mūsų
1
dovo turtai buvę tiesiog pa
yra būtina
atkariauti
iš nesį net dvidešimt
vokie
“Šiandie laimėjimas yra viltis sunaikinti nacių bar
kiui $10,000,000 išanksto.
saulė! O juodadarbiai darbi
Japonijos Mandžiuriją. Tai čių slaptų aerodromų.
sakiški.
daug tikresnis,
negu
pir barizmą.
ninkai dar didesnį
skurdą
buvo Mukdeno incedento de
Penktosios kolonos nariai ma... Pasaulis, kuris prie
Anglijos pasiuntinybė, Te
sulaukė, nes uždarbis paki
Be
subendrintų Ameri herane paskelbė, jog ji esan Meksikos nacių
šimties metų sukakties pro ištaisę orlaiviams nusileisti šingas laisvei, bus sutrintas
lo mažai ką, o pragyveni
kos
žygių, , pa- ti gavusi iš Londono pranega.
vietas ir paskui jas priden į dulkes”...
. ir Anglijos
.
mas pabrango penkis kar
prfpaiinti naująjį vai nauji planai
“Negali būti jokio visos gę įvairiomis tvoromis
ir
Savo kalboje jis taip pat sak premjero King, dabar- si
tus negu buvo pirmiau. Bet
tinis
karas
galj
nusitęsti
I
doTą
Maakvoa nusi»utyKinijos paskirstymo",
pa žole.
pabrėžė, jog vokiečiams bus
įdomiausia, kad kai tik Sta
per
metus
metus.
mag
ko
j
ka8 dar nejjnomaa. MEXICO CITY, rugsėjo
reiškė
generolas.
“Arba
Anglai šias vietas suradę dar sunkiau šią ateinančią
linui pasidarė riestai,
tai
18 d. — Pranešama, jog Simes išsakysim visumoj ar kai pastebėtar kad tam tik žiemą, prie kurios šalčių vo
Tuo tarpu Londone
bu Peru atakavo
daugelis jo garbintojų ne
ba mes visumoj, kaip vienas rose vietose daržinių stogai kiečiai nesą pripratę.
narąuistų nacionalė
unija,
Be vęs karo ministeris Horebenorėjo keliauti į bolševikuri
esanti
artimiausia
pro
pareiškė
laukąs, Amerikos firmą
aiškiai
raudona to, ir vokiečių karinis pajė Belisha
kiSkąją Rusija, bet verčiau
Toliau
kalboj, nudažyti
naciška
organizacija
Meksi
gumas pradedąs išsekti. Ka kad netrukus busią įvesta Į
bevelijo palikti po naciais. chiang Kai.ahekaa pareiį.Į spalva..
planą
šaukiami
via
Ameri- •
LIMA, Peru, rugsėjo 18 koje, praėjusi didelį
i riuomenėn
riuomenėn
šaukiami
vis ' bendroji pilietybė
Teko
girdėti,
kad
dideli
Kalikė, jog Japonijos, kaipo ag į
d. — Peruvijos užsienio mi kolonizuoti žemutinę
[jaunesni ir mažiau patyrę kai ir Anglijai.
Stalino bičiuliai
keikia
jį
materija
šiandie
paskelbė,
:
forniją
resorės netrukus
turėsiąs
MADRIDAS. — Japonija kariai.
susiriesdami.
prasidėti.
jog Peruvįjos orlaiviai bom1
Federalė vyriausybė tei
ir Ispanija pasirašė - drau
WASHINGTONA&
Neutralieji stebėtojai įsi gingumo sutartj.
Ra_ bardavo Amerikos kompani ksianti šiam planui visoke
Amerikos laivai ieško
tikinę, jog generolo
kalba,
LONDONAS, rugsėjo 18 d.
PO METŲ
miajam vandenyje ašies lai jos dirbtuves, nes ten bu riopą paramą ir manoma,
turėjusi
reikšti,
kad
Kinija
vęs sukoncentruotas didelis kad tuo būdu tuščias pus— Autoritetingi sluogsniai
Boisevutams
okupavus v***'-j«*«~
Bolševikams
vų.
VICHY. — Paryžiuje vo pareiškia, jog šiandie anglų,
Lietuvą, 1940 m. birželio 15 niekados nesutiksianti
paskaičius Ekvadoro kariuo siasalis bus paverstas į ap
likti
Mandžiuriją,
dabarti

kiečiai
ieškodami
ginklų
da
gyventą teritoriją.
menės.
z
bombanešiai
jau
antrą
iš
d., didelis Stalino garbinto
ro
kratas
privačiuose
na

ni
Manchukuo,
Japonams.
Organizacija įkurta prieš
šiame
pareiškime
taip
LONDONAS. —
Roma
eilės kartą pravedė smar
jas ponas
Cvirka pasakė:
muose.
*
pat
pridedama,
jog
Jungti

ketverius
metu ir šiuo tar
kias
orlaivių
atakas
Reino
gali
išvengti
bombardavi

“Po metų Vokietija bus ke
pu
išaugo
į pajėgingiauaią
nių
Valstybių
laivais
gabe

krašte, šiose atakose daly mo, nes bombos Kairos neturioliktoji Sovietų Respub me ir bando savo kailį keis
Dalinai debesuota ir šil vavę virš 300 anglų orlai nnmestos.
Tik tolimuose nama Ekvadoro kariuome antikomunistinę organizaci
likos
valstybė”.
šiandie ti. Gal jis dabar nori būti
ją
čiau.
Pietų
vėjai.
vių.
priemiesčiuose.
nė.
Cvirka sėdi Lukšių kalėji- Hitlerio garbintoju.

pateisint

ir

Penktadienis, rūgs. 10, 1041
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Amerikos lietuvių gyvenimas Ur veikimas
1$ DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
Pamaldos už a.a. kun.
dr. Jono Navicko, MIC.
Mirus kun. dr. J. Navic
kui. MIC., ir Detroito kata
likus sukrėtė gautoji žinia,
nes daugeliui gerai žinomas.
Vertindamas jo darbuotę
Bažnyčios ir lietuvybės la
bui Federacijos 4 sk. rūgs.
28 d. užprašė šv. Mišias (su
mą) 10;30 Šv. Antano baž
nyčioj. (Kleb. kun. I. F. Bo
reišis laikys šv. Mišias) ir
Šv. Jurgio bažnyčioj (kleb.
kun. J. Čižauskas laikys).
Detroito katalikai,
kurie
vertinate a. a. kun. Navicko
darbuotę lietuvių gerbūviui,
dalyvaukite tose Mišiose šv.
Velionis savo kilnia darbuo
te yra užsitarnavęs.

EAST SIDE
Rūgs. 7 d., šv. Jurgio pa
rapijos rengta dainų šventė,
Birutės darže, gražiai pa
vyko.
Žmonių atsilankė iš visų
kolonijų. Biznieriai taip pat
puikiai pasirodė. Parapijos
choras, vedamas klebono
kun. J. čižausko, gražiai su
dainavo keletą dainų. Ant
galo choras ir visa publika
padainavo “Vilniaus Kalne
liai”. Į pikniką taipgi buvo
atsilankę svečiai, kun. K&ružiškis ir neseniai iš Lie
tuvos atvykęs misijonierius,
pranciškonas. Misijonierius,
trumpai bet įdomiai, apie
Lietuvą pakalbėjo j publi
ką.
-- . ■
Darže visą dieną skambė
jo gražios dainos ir muzika.

Pirmą premiją už “individual classification of a
$50 Defense Bond”. Antrą
— $10 už Champion homemakership” ir ‘sweepstakes’
ant pajų ir saldainių.
Šios trys premijos yra
didžiausios moterų skyriuje
parodoje.
Moterų rankdarbiai šioj
parodoj buvo išstatyti iš
Michigan vai. miestų. Nežiū
rint, kokios ji tautos, ar čia
gimus, ar ateivė, išstatė sa
vo darbą ir parodė gabu
mus.
Be minėtų dovanų, Mrs.
A. Stokus laimėjo dar ir pi
nigų bei kaspinų: pirmą do
vaną “brownies, chocolate
pie, cherry pie, chocolate
fudge, divinity fudge, nut
ąaramele, fruit bread, apple
jelly, two aprons, household
acceesories", |.ntrą — ,už
“njit bread, fruit cake, ap
ple pie, mince pie, plums,
fruit conserve, beet pickles,
any relish, afternoon dress”.
Ji taipgi laimėjo daug tre
čių ir ketvirtų dovanų.
Mrs. Stokus yra narė The
Detroit Times Homemakers
Club, ir Lietuvių Moterų
Klubo. Lanko Šv. Jurgio baž
nyčią. Dabar ji “Wayne uni
versity studijuoja “home economics.”

Atostogų laikui užsibai

gus, orui atvėsus, parapijos
choras visu smarkumu ruo
šiasi prie koncerto, kuris įvyks spalių 19 d., Veteranų

Aš esu pirmutinė moteris
lietuvė išstačius
rankdar
bius Michigan State Fair ir
esu laimėjus pirmas, antras
ir trečias dovanas, taipgi
gavus padėkos laškų nuo
gub. Fitzgerald.
Visuomet, dabar ir tada,
raginau lietuves moteris, im
ti dalyvumą parodose, suei
gose, radio ir t.t. Nemažai
rašiau “Drauge” ir kituose
laikraščiuose apie Mich.
State Fair seniau, ir kad
lietuvės imtų dalyvumą. Aš
žinojau, kad jos gali pra
lenkti svetimtautes. Man
linksma ir džiaugiuosi, kad
lietuvės, ypač Mrs. Anth.
Stokus laimėjo pirmenybę.
Ona Aksomaitienė

svetainėj.
Programą išpildys choras
ir vietiniai solistai-ės. Bus
išpildyta ištraukos iš ope
ros “Birutė.”
Klebonas kun. J. čižaus
kas ruošia chorą prie šio
vakaro, ir deda visas pas
tangas, kad sėkmingai pa
vyktų. Tikietai jau parduo
X Anna Kaskas koncerto
dami, įžanga 50c. Po kon
tikietai jau pradėta parda
certo šokiai.
vinėti po visą Detroit. Kon
Rūgs. 28 d., Birutės dar certas įvyks lapkr. 9 d.,
že įvyks rudeninis piknikas. puošnioj Muziejaus audito
Visi kviečiami atsilankyti. rijoj. Kiek tenka girdėti iš
Bus pagaminta visokių ska pardavėjų, bilietus perka vi
si. Atsiminkite, nuo koncer
nių valgių ir gėrimų.
to pelnas bus skiriamas Lie
tuvos žmonėms nuo karo
Lietuvės pasižymėjimas nukentėjusiems. Įsigykite ti
kietus iš anksto.

Aplink pasidairius

Michigan State Fair

Michigan valstybės paro
da šįmet įvyko rugpiūčio 27
ir tęsis iki rugsėjo 8 dienos.
Lietuvė Mrs. Anthony Sto
kus, pasižymėjo moterų rank
darbių, virimo ir kepimo
skyriuje.
Ji laimėjo dau
giausiai premijų, pinigais
bei kaspinais moterų depart-

mente.

■ Al

ART. ANNA KASKAS KONCERTO PIRMININKE

TARP GRAND RAPIDS LIETUVIU
Anip >|
ši irII IIQa

4^

f OA

Ona Kratavičienė-Kratage žymi Federacijos 4 skyr.
darbuotoja, Anna Kaskas, Metropolitan Operos artistės
koncerto rengimo komisijos pirmininkė. Ji visą kores
pondenciją vedė su Kaskas koncerto reikalu. Šiomis
dienomis susilaukė sūnelio ir džiaugiasi padidėjusia
šeima. Motina ir sūnelis geroje sveikatoje. Federacijos
4 skyr. pagerbdamas veikėją, pasiuntė gėlių. Koresp.

yra tokių dalyk1*’ kurie ne_
i reikalingi, bet kitam
gali

X Jono Druskin šeimyna
grįžo iš Chicagos, kur buvo
------1— kelioms
----------- ,
nuvykus
dienoms
viešėti pas savo gimines.
Ten būdami dalyvavo
ir
“Draugo” piknike, kur su
ėjo su keletu pažįstamų, tarp
jų ir Sofiją Sakalienę “Mot.
Dirvos” redaktorę. Druskiai
yra gerai žinomi mūsų tar- j
pe; turi savo užeigą, kur,
visiems maloniai patarnau
ja. Turi 4 dukreles. Kristi
na, vyriausioji, išvykus į
Detroit atostogų pas drau
ges. Antroji, Alice šįmet
baigė slaugės mokslą (nurse). Dabar darbuojasi šv.
Marijos ligoninėj. Kitos dvi
dukrelės, Mildred ir Frances
lanko parapijos mokyklą.
X Spalio 14 d. Mot. Sągos 42 kp. rengia pramogą
“Rummage Sale”. Prašo vi
sų narių, draugų ir pažįsta
mų aukoti nudėvėtus bei ne
reikalingus daiktus ir dra
bužius. Dažnai apie namus

Korespondentė
Einant skersai gatvę prie
Quarry ir Leonard parmušDidžiausiuose
gyvenimo
ta troko Magdalena Žemai kriziuose pirmutinis daly
tienė. Nuvežta į ligoninę, kas — nenusimink. Tuomet

AMFklkOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAf
Res. 6968 So. Talman Ava.
Rss. TaL GROvehilI 0617
Office taL HEMloek 4848

BR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. Marąuette Road

BR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
"Tuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YARda 4787
Namų tel. PROapect 1930

DR. A. J. BERTASH

X Grybų piknikas rūgs.
22 d. šv. Antano parapija
rengia grybų pikniką, kuris
įvyks Beech Nut Grove. Jau
paskutinės vasaros dienos.
Pasinaudokite proga dar ty
ru oru pakvėpuoti ir links
mai laiką praleisti šiame
X Rugp. 31 d., sekmadie
piknike.
Koresp.
nio laidoj, “Free Press”, vie
tos anglų dienraštis, buvo
X Federacijos 4 skyrius
įdėjęs Petro Medomo šei
mos atvaizdą ir piatų ap rengia koncertą Onai Kas
rašymą apie P. Medonį, kai kas. Onos Aksomaitienės pa
po gabų smuikų, kanklių, rašytas straipsnelis apie tą
tilpo “Detroit
gitarų išdirbėją. Petras Me koncertą,
donis jau trečias metas ei News” rugsėjo 10 d. Ona
na Federacijos 4 sk. pirmi Aksomaitienė taip pat nese
ninko pareigas. Jo žmona niai kalbėjo per The Detroit

V. W. RUTKAUSKAS

2158 VVest Cermak Road
Ofiso taL OAHal >840
Ofisą VaLt 8—4 ir 7—8
TrMNadlanlale narai eutartU
Rea. TeLl ■—I k 81—

TaL TARds 8848

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

>

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M.,
šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Trečiadieniais pagal sutartį.
TeL OANal 0267
Rea. teL: PROspect 666«

DR. P. Z. ZAIATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Reaidencija: 6600 So. Arteaian Art
VALANDOS: 11 v. ryto iki 8 popis
6 iki 9 vaL vakare.

DAKTARAI
Tek. TARds 8148
VALANDOS: Nuo U iki 12,
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Sekmadieniais 11 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. vakarais
ANTRAS OFISAS

2017 S. VVestern Avė.
Tel. Canal 7171

DR. G. VEZELIS
DANTI8TAS

Ofteo TeL:
Batad. TeLl
VlRginia 18M
PBOepeet S8M

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
vaL: auo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki SI Vak. 7 Iki •
Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DINING ROOM RBTS — PAK
LOK HFTH — BEDROOM SETS
— RtJGS — KADIOH — RBriUGERATORS — W AhHERS —
MANGKLS — STOVE8.
AO KaUonatlj Advertised ItenM.

V

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

Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

Telpfofnas: HEMloek 584*

tfHOLESALE
FURNITURE
BROKER

Telefonas REPublic 7868

DR. F. C. WINSKUNAS Dr. Walfer J. Phillips
PHYSICIAN AND SURGEON

WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30
vai. vakare
WHFC 1450 K. Ketvirtadieniais
7 vai. vakare.
WAAF 950 K. Hawaian — sekma
dienyje 4:30 po pietų.

2201 West Cermak Rd.
6631 S. California Avė.

Furniture House

Budriko Radijo Progoramai:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedaliomis susitarus.

JOS. F. BUDRIK

Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pašaukite Yards 3088.

DR. S. BIEŽIS
Valandos: 1—8 popiet ir 7—8 v. v.
REZIDENCIJA:

DR. P. ATKBČIŪNAS

Akiniai teisingai prirenkami
per patyrusį lietuvį daktarą.

leL OAMai 6188

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

DR. ALBERT J. VALIBUS

Didelis pasirinkimas laikrodėlių

d

kur rasta» kad lūžęs nugar- atsiras jėgų veikti ir galop
kaulis. Dahar sveiksta na- žinia, kas reikia veikti,
niuose.
Hilty

gera veikėja — dalyvauja News Radio stotį (MWJ) ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Fed. atstove iš Moterų Są per radio stotį WJLB buvo
Ofiso vai. nuo 1—3; uuo 6:30—8:30
“interviewed Ty Tyson, gar
jungos 54 kp.
756 VVest 35th Street
sų “World Series Baseball
X Kiek tenka nugirsti,
announcerį pranešėją. .
PHYSICIAN AND SURGEON
LIETUVIAI
kurie dalyvavo “Draugo”
OFISO VALANDOS:
X Kunigas Edward Bieis- Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Labor Day piknike, Chica
2408 VVest 63rd Street
goj, visi džiaugiasi, kad kas, buvęs vikaras šv. IziDANTISTAS
linksmai laiką praleidę ir dorio bažnyčioj, Grand Ra
1446 So. 49th Court, Cicero
daug ką naujo pamatę. Sta pids, perkeltas vikaru į Šv.
Antradieniam, Ketvirtadieniais
sys Atkočiūnas, Steponas Simon’s bažnyčią, Ludingir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P. M.
Detroit žiedas
Rokas ilgiausia Chicagoj ton, Mich.
3147 S. Halsted St., Chicago
viešėję, aplankę daug ir ki
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Blaivi tauta išaugs tiktai
ir Šeštadieniais
tų piknikų. Šaltimiero pik
Valandos:
3 — 8 popiet.
nike dar pamatę nepapras iš blaivaus jaunimo.
Telefonas; CICero 427S
3409
S.
Halsted
SL
Kun. K. Čibiras
tą vaidinimą.
Marijona
Andriliūnaite,
ADVOKATAS
dr. A. J. Andrews su žmona
svečiavosi Athol, Mass., pas WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
tėvelius. Dr. Andrews, pa
CENTRINIS OFISAS:
viešėję kelias dienas, grįžo
3133 SO. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)
namo, o Andriliūnaite pra VALANDOS: Nuo 1-mos Iki 8-toe
vai. vak.
leido tris savaites. Gerai
Tel. CALumet 6877
134 NO. LA SALLE ST.,
pasilsėjus ir su tėveliais
Room 2014
Tel. State 7572
linksmai laiką praleidusi
REZIDENCIJA; —
grįžusi paėmė art. Anna
8149 SO. HALSTED ST.
Tel.: Victory 2679
Kaskas koncerto bilietų ir
žadėjo dėti pastangų, kad
ADVOKATAS
kuo daugiausiai išpardavus.
Vestsaidiečiams gerai žino Tel. PROspect 3525
ma Marijonos Andriliūnaitės energinga darbuotė. Kur
ADVOKATAS
tik ji ką pradeda, visur bū
6158 So. Talman Avė.
na geri rezultatai, šiam dar
Chicago, III.
be irgi parodys savo veik
lumą.

apsivesti

Charles Civinskas su Abūti naudingi. Tad prašom lice Baalemans ir Everett
visų geros valios ir darbš- i Jendrezak su Theresa Ku----- i
činskas.
čių sąjungiečių
į talką

Tet YARds 5921.
Res.: KENwood 6107
TELEFONAI:
Office: HEMloek 5524
EMERGENCY: call MIDuay 0001
Res.: HEMloek 1643

Gavo leidimus

2202 West Cermak Road
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEley 0434.

Tel Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct
OFISO VALANDO8:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
iv perai sutartį.

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

1858 We«t ftftth Street
LIGONIUS PRIDCAi

Kasdien ano 2:09 iki 8:00 <aL
Trafllad. lr Sekmad. tik susitariąs.

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3660
Antradieniais, Ketvirtadieniais iz
Penktadieni ■■■

4631 So. Ashland Avė.
TaL TARds 0904.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
ftežtadieniaiu

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)
ToL MH>way 8890
Chicago. HL
OFISO VALANDO8:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki i
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai ryto.

Res. 1625 So. 50th Avenue
TeL Cicero 1484

AID ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenf
Telefonas REPUBLIC 6051

DR. A. JENKINS
(lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir auo 7—8 vakare
Taipgi pagal sutarti. ____
Ofiso telefonas PI

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 1

4631 So. Ashland Avė.
TaL TARds 0994
Res. TeL KENurood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto: 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis'nUd 10 iki 12 vai. dieną

PLATINKITE “DRAUGĄ »>

>

Penktadienis, rūgs. 19, 1941

DRAUGAS

S

=

AMERIKOS LEGIJONO PARADAS

Klausimas. Gimiau Jung.
Valstybėse ir čia
gyvenu
visą laiką.
Pamečiau pi-*
lietybę ištekėdama už atei
vio 1920 m. Aš žinau, jog
man mano Amerikos pilie
tybė buvo sugrąžinta nese
nai pravestu įstatymu, bet
žinau, kad neturiu visų pi
lietybės teisių.
Kad gauti
pilnas pilietybės teises, ką
turiu daryti?
Atsakymas. Parašyk lai
šką į artimiausią natūrali
zacijos raštinę patiekdama
visas žinias.
Natūralizaci
jos biuras pasiųs aplikaci
ją (form N-415). Joj rasite
visas informacijas.

IH^IRBOIRO
21 d., Wicker Parke, prie
Ridge Road.

Sv. Baltramiejaus
atlaiduose

Ligoniai

A. Raštučiai, 3730 Deodor

Ignas Kučinskas, 4020 De
gatvės, buvo išvažiavę j odor gatvė, turėjo operaci
Waukegan, III., dalyvauti ją Billings Memorial ligoni
* Šv. Baltramiejaus atlaiduo nėj, Chicagoj.
se. Važiuojant matė Ft. SheAdomas Remenis, 3731
ridan, kareivių stovyklą. Su
Drummond gatvė, jau kuris
žentu vieną šeštadienį buvo
laikas nesveikauja. Randa
išvažiavę į Niles ir Benton
si namie.
Harbor, Mich. Grįždami par
Kaz. Bružienė, motina Asivežė daug persikų ir obuo
lių. Sako, teko ten matyti licijos Bružytės, mūsų para
vaikų parodą. Pirma ėjo šuo pijinės mokyklos mokinės,
aprengtas drabužiais, su 2006 Broadway gatvė, gulė
skrybėle, su akiniais ir pyp jo Šv. Katarinos ligoninėje.
ke dantyse. Ant jo nugaros
Visiems linkime greit pa
buvo skelbimas, kad niekas sveikti.
greit nevažiuotų automobi
y liu, kad apsaugojus vaiku Kitur gyvensi
čius.
J.
Sabaliauskai,
3811
Grand Blvd., išvažiavo ap
Atostogauja
sigyventi Westville, UI. Gra
D. Pavlauskai, 3725 Pu ži katalikiška šeimyna. Su
laski gatvė, šį sekmadienį miš Jonas lankė ketvirtą
grįš po dviejų savaičių atos-1 skyrių mūsų parapijinėje
togų, praleistų prie Michi mokykloje, o duktė Marijo
gan ežero. D. Pavlauskas na buvo antrame skyriuje.
dirba Lever Bros., Hammon- Abu labai gabūs mokiniai.
de.
Gaila buvo su jais atsisvei
B. Cibulskienė, 3833 Pu kinti. Linkime pasisekimo
laski gatvė, tuojau grįš iš naujoj vietoj.
Chicagos, kur, atostogauja Mišių intencija
pas savo dukterį.
Rytoj bus giedotos šv. Mi
Piknikas
šios už sielą miesto majoro
Šv. Pranciškaus dr-ja kvie žmonos — F. Migas. Užprąčia visus į savo pikniką, ku- šė Vyčiai. Visi prašomi daris įvyks sekmadienį, rūgs. lyvauti tose Mišiose.

“S“

kas reikia žinoti

("Urauraa**

Acme telepnoto

Legijono didingas paradas Milwaukee, Wi s., mieste, kur Legijonas turi nacionalinį suvažaivimą.
Parade dalyvavo daugiau kąip 100,000 karo veteranų, o žiūrovų buvo daugiau vieno milijono.
Amerikos

Klausimas. Gimiau Jung,
Valstybėse ir čia visą laiką
gyvenu, bet pamečiau pilie
tybę ištekėdama už ateivio
1920 m.
Dabar girdžiu,
kad pilietybė man sugrąžin
ta įstatymu
liepos
mėn.
i 1940 m. Ar tas reiškia, kad
nuo mano vyro, kuris vis
ateivis, bet nori tapti pilie
čiu, gali prašyti antrų po
pierų be pirmų popierų?
Atsakymas.
Taip.
Vy
ras gali prašyti antrų po
pierų be pirmųjų.

Atsakymas. Taip. Tam
sta vėl ėsi pilietė. Kongre
Klausimas.
Tapau pilie- jis tapo piliečiu mano natū sas pravedė įstatymą liepos
atlaidų diena. Reiks gėlių,
taipgi kai kurių dalykų ai-, &u ru&P- 15
!941 m. Da- ralizacija? Jis atvyko pas 2 d., 1940 m., kuriuo sugrą
toriams ir Mišių tarnauto I bar noriu žinoti, ar mano mane tik prieš dviejus me žinta Amerikos pilietybė
Dabar 16 m.
am- ( moterims, kurios čia gimė,
t
jams. Dėl to Altorių Puoši trys vaikai, gimę Europoje, tus.
' bet pametė pilietybę ištekėVy žiaus.
mo dr-ja renka aukas. Pra ir gi tapo piliečiais?
Atsakymas. Taip. Sūnus damos už
ateivio
prieš
šomi atjausti reikalą ir dar riausias vaikas yra sulau
dabar Amerikos pilietis.
rūgs. 22 d., 1922 m. Jeigu
bininkų pasišventimą ir gau kęs 19 m., antras eina 16
yra
per visą laiką po apsivedisiai aukoti. Pirm. E. Gri- metus, o jauniausias
Klausimas. Gimiau Jung. mo gyvena Jungt. Valsty
mailienė labai visais daly 14 m.
Mano žmona, jų motina, Valstybėse, ir per visą gy bėse,
tokios moterys yra
kais rūpinasi ir nuoširdžiai
darbuojasi. Sveikiname ją. ateivė, bet ji rengiasi pra venimą nei sykį nebuvau ki pilietės, bet jos negali rei
šyti pilietybės.
tur išvažiavus.
Pamečiau kalauti pilietybės pilnų tei
Anglių vajus
Atsakymas.
Vaikai neį Amerikos pilietybę, kuomet sių, kol nepadaro ištikimu
Dėkojame visiems už pri gijo pilietybės. Jie pasilie ištekėjau už ateivio
1920 mo priesaikos natūralizaci
sidėjimą prie šio parapijos ka atei viai.
Dabar girdžiu,
kad,1 jos teisme.
Jeigu žmona m.
reikalo. Šitą mėnesį baigias taptų piliete į.metus, arba sulyg
neseniai
pravesto
anglių vajus. Nereiks šalti du, tai du jaunesnieji vai- įstatymo, aš vėl Amerikos
SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR
bažnyčioje ir mokykloje.
, kai tokiu bMu teptų pi. pilietė.
Paaiškinkite man
GERIAUSIĄ IR STIPRIAUSIĄ MŲ DIENŲ ‘JiURLinĮ
prjmenam
apie
tai.
1 liečiais, bet vyriausias pri-

Altorių Puošimo draugija
Artinasi Šv. Pranciškaus

šį
sekmadienį įvyksta
“Vienos dienos rekolekci
jos” Šv. Juozapo bažnyčio
je, 4827 Kennedy Avė., East
Chicago. Kalbės šv. Juoza
po kolegijos prez. kun. A.
H. Dirksen, CPPS. Pirmą
valandą bus pamokslas, pu
sė po dviejų — diskusijos
apie Moterystės Sakramen
tą, pusė po trijų — pamoks
las ir rekolekcijų baigimas
palaiminimu šv. Sakramen
tu. Visas mūsų jaunimas
kviečiamas dalyvauti.

Klausimai ir atsakymai

valo’ įgyti pilietybę. Sulyg
įstatymo,
kuris
pradėję
veikti pereitą sausio mėne
sį (sausio 13 d., 1941 m.),
svetur gimęs vaikas neįgija
pilietybės tėvo natūraliza
cija. Jeigu abu tėvai gyvi,
svetur gimęs vaikas įgija
pilietybę tada, jeigu abu tė
vai palieka Amerikos pilie
čiais prieš vaikui sulau
kiant 18 m. amžiaus.

UINK-BET/T,

Sltchimi

ec«e
Far qinck relief from itchinc of eczema.
pimplee.
■thlete'e foot. acabiet, raahea and other externally caused akin troubfea, uee oorid-famoua.
coollnc. antiseptic. Kquid D. D. D. Preecription
Ureaaeieea. suinieee. Soolhea irritation and
quickly stopa intenae itch.n<. 35c trial bottle
proves it. oryour money back. Ask your
dn-ccist today for O. D. D. FMSCSimoM.

TYPEVVRITERS
ANO

ADDING

PIRKRITK

MATYKITE MUS!

AU MASU

SOLD, RENTED
AND REPAIRED

9
.

IW-aUkCNMM aOMAMTM
ase antim uss. sm.«us tm-atcsma
ssm otm

aCTAD typewriter
company

Kad bombos ant mūs nekristų, pirkime Saugumo bonus.
gelbsti ne vien finansuoti
Amerikos Apsigynimo dar
DIDŽIAUSIAS PA8TMNKIMAS
bus, bet teipgi prilaiko kai
Kl. Kodėl visi amerikidLENTŲ. MEDŽIO REIKMENŲ
nų kilimą ir pragyvenimo
STATYBAI.
čiai dabar turi pirkti Ap
MEDŽIAGOS STOGAMS
paLrangimą.
Finansuojame namų pamatymų ai
saugos Bonus ir Taupymo
patalaymų — Nieko JmokStl — I
KI. Ar galima Saugumo metai Umokėtt — Apkalnaylmaa
Stampeš?
dykaL
“* tarta Pardavėjau
Ats. Tarp daugelio prie Boną vartoti kaipo užstatą,
ldtwlnae — V ėdėJaa
žasčių yra šios: 1) Tai grei ’I imant paskolą iš banko?
Ats. Ne. Bonai yra re
čiausias būdas, kuriuo kiek
gistruojami
ir neperduodavienas pilietis gali pasitar
Jie išmokami tik
nauti savo kraštui ir sutau dami.
8039 So. Halsted St.
pyti savo uždarbius lr 2) tam, keno vardas yra ant
VIO. 1272
Pirkimas Bonų ir Stampių Bono.

Apie Saugumo Bonus

Carr-Moody Lumber
Company

REPubiic 3713

* BOILERIUS

•

IR SUTAISAU SENUS

KNYGOS! KNYGOS!

ROMRT C. •OtMtATT,

m w. MADISON

n.

Phone DEAR3ORN P444
FREE — DSMONSTCATIOnJ

Mfisų knygyne dar galima gauti pasirinkimų lletuvlftkos
literatūros Ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai
užkirtos kelia lletnvižkų knygų spausdinimai. LIETUVIŠKA
KNYGA pasidaryt retenybė. įsigykite sav
avo kopijas, kol
jų dar lieka.

LITERATŪRA

ECZEMA
Effective Home Treatment

----- .ŽEMO

STOKER SALES

—SMAll MONTHIY FAYMINTS —

Promptiy Relieve?* Torture!
PIRM NF.GU

ĮSIGYK

Automatiškas

6921 So. Western Avė.
* ĮVEDU ŠILUMĄ

MACHINES

RED—ITCH Y— SCALY

■ Pirmas užteplmaa su stebėtinu ’
i ŽEMO—daktaro
lAraataa—Cnojau
• sustabdo nepa kenkiamų niežėjimų
galvon Ir tuojau pradedu augi>•mų Jautrios odos. Stebėtinai aekImfogaa per viri 30 metui Gaunaman ytooae vata______

SVEIKATĄ.

ŠLEGAITIS

Klausimas. Gimiau Lie
tuvoje. Vyras miręs. Iš
Motiejus siėmiau pilitybės popieras
vasario 15 d. Mano sūnus
ir gi gįmė Lietuvoje.
Ar
.Šit

Hum
t
nusFittvvr
__ i-tfMiRfrlitk

Visiškai

FLIS.

cheese
fooJ that’s digestible
/as milk itselfl
SPREADS! SLICESI TOASTSI
~ MELTS PERFECTLYl *

MARGUTIS
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGO8 Ir APYLINKES UETUVUĄ
Vienintėlis Vakarinis Lietuvių
Programas Amerikoje —

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: GROvehlll 2242

JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi........ $1.0$
ŽEMAITES RASTAI, I t, Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, H t, eurinko Dr. J.
Basanavičius, 260 pusi....................................................... $1.00
PRAGIEDRULIAI, IH t., Vaižganto, 290 pusi................ $1.09
VAIŽGANTO RASTAI IV t, (Vilniaus ir Kauno laiko
tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi................................. $1.00
V. KRĖVĖS RASTAI, I L, Sutemoee-Pasakos ir Dainos. .$1.00
VARGO MOKYKLA. Literatūros Pasiskaitymai, 175
puslapiai ................................................... ................................ $1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t.,
(1914-1916 m.) .................................................................... 75e
MAŽIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusL .................... 75e

EULRRAAŪIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
225 pusi. .................................................................................. $1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
sg
K. Binkis. 230 pusi................................................................. $1.00 M
-----------------------M (UI
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi. ...........
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaltis, 125 pust.... JO
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
J. Šlapelis, 90 pusi ............................................................. JO
TĖVYNĖS KELIAIS, Liūdai Gira, 65 pusk .................... J8
JS
RUDENS AIDAI. A. Jakėtas, 100 pusi
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
fi
Dr. R. Van der Meulen .................................................. Jė
MEILE. M. Gustaičio, 1914 m. .............................................. M
BRĖKŠTA, M. Vaitkus. 1915 aa .......................................... Jė f:
i
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Lietuvių katalikų dlenraiClo “Draugo" r8mSJama Ir akaitytojama
alunčlu sveikinimus tr gerlaualua UnkSjlmual
JOBų dienraStis ne vien tik patarnauja akaitytojama, Informuodamas
apie (vairius katallkama (domlua dalykua bet nurodo tlkSjlmo tie,
aaa gina ir saugo jaa nuo amtlnojo išganymo prleSų.
Daugeriopai tepsdaugSja Jūsų katalikiško dienraščio akaitytojų •kai
čiusi
į, MILETO GIOVANNI CICOGNANI.
ISMdloea Arkivyskupas,
Delegatas

Tautos garsinimas
“The Tablet”, Brooklyn, N. Y., vyskupijos savait
raštis, rugsėjo 13 d. laidoj įdėjo ilgą adv. K. Jurgėlos
rašinį apie didžiuosius Lietuvos vargus. Rašinys pradedamas pirmame puslapyje didelėmis antraštėmis ir
perkeliamas į vidurinį puslapį. Iš viso užima keturias
laikraščio skiltis.

K. Jurgėla nuosekliai ir gana išsamiai aprašo Lie
tuvos* žmonių padėtį po bolševikiškuoju jungu ir po to,
kaip raudonarmiečiai pasitraukė. Atpasakojamos |r»
tos baisios žudynės, kurias bolševikai surengė pasi
traukdami iš Lietuvos. Visai vietoje paduoda Lietuvos
žmonių atsiliepimą į amerikiečius prašant pagalbos.
“The Tablet” yra vienas iš geriausiai redaguojamų
Amerikos katalikų laikraščių. Tuo būdu jis yra įta
kingas ir, be to, plačiai skaitomas. Adv. K. Jurgėlos
straipsnis pasiekė virš šimtą tūkstančių kitataučių ir
juos supažindino su Lietuvos šiandienine būkle ir lie
tuvių tautos siekimais.
Būt tikrai gražu ir nepaprastai naudinga mūsų tau
tai, jei ir kituose miestuose gyvenantieji lietuviai pro
fesionalai pasektų tikrai gražų adv. Jurgėlos darbštu
mo pavyzdį ir panašiu būdu informuotų vietinę spau
dą apie Lietuvą. Jei kam pritrūktų tikslių žinių, infor
muojant spaudą, jų gali gauti Lietuvių Kultūriniame
Institute (6017 So. Kenwood avė., Chicago, III.), arba
Lietuvos konsulatuose.
Daug kas pasako, kad Lietuva šiandien tiek plačiai
spaudoj garsinama, kad patiems lietuviams nebėra rei
kalo vesti bet kokią spaudos informavimo akciją. Tai
dalinai tiesa. Bet, reikia žinoti, kad nepakanka to, jei
dažnai yra suminimas Lietuvos ar lietuvių vardas. Jis
turi būti minimas tikslingai, informacijos turi būti
teisingos ir suderinamos su mūsų tautos aspiracijomis.

Legionieriams seimuojant
Šiomis dienomis apie pusantro šimto tūkstančių Amerikos legionierių susirinko 23-čion metinėn konvencijon Milwaukee mieste. Jie svarstė ne tik savo gau
singos ir įtakingos organizacijos reikalus, bet pasisa
kė ir aktualiais valstybės klausimais.
Prieš dvidešimts trejus metus šie šiandien jau žilstantys vyrai grįžo Iš Europos karo laukų. Ne visi grį
žo — 48,900 jų draugų pasiliko karo laukuose, buvo
nukauti. Daugiau negu pusė milijono vyrų buvo su
žeistų. Daugelis iš jų gavo aukštus pažymėjimus už
karžygiškumą karo fronte. Tai tie vyrai persvėrė Pa
saulinį Karą talkininkų pusėn. Patsai maršalas Fosh,
vyriausias talkininkų armijų vadas, savo laiku pasa
kė — “ačiū jiems laimėtos didelės kovos dėl laisvės.”
Šiais laikais, kuomet ir vėl yra daug kalbama apie
ginkluotą Jungtinių Amerikos Valstybių įsikišimą į
Europos kruvinąjį konfliktą, įdomu pažvelgti į praeitį.
Dvidešimts devynios divizijos Iš 42 buvusiuose Eu
ropoje mūšiuose išbuvo du šimtus dienų. Pirmieji Amerikos kareiviai Prancūziją pasiekė 1917 m. gegužės
mėnesyje. Per 200 dienų Amerikos kariuomenė daly
vavo trylikoje didžiųjų mūšių (vienuolikoje drauge au
anglais, prancūzais ir italais ir dvejuose vieni). Tuose
mūšiuose buvo — 34,180 vietoje užmuštų, 14,729 mirė
ruo žaizdų, 80,130 sunkiai sužeistų, 100,544 lengviau
sužeistu ir apie 50,000 kitokiais būdais nukentėjusių

ir dingusių. Jungtinių Valstybių laivynas neteko 77 ka
rininkų ir 794 kareivių.
Taip pat prisimintina, kad Jungtinės Valstybės pa
skelbė karą Vokietijai 1917 m. balandžio 16 d. Karui
baigiantis, 1918 m. lapkričio 11 d., Amerikos kariuo
menėj buvo sumobilizuota 4,355,000 vyrai, iš kurių
pusė buvo pergabenta per Atlantą į Europos karo laukus.
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Ir šiandien, po 23 metų, Europa vėl apimta karo ug
nimi ir vėl Amerika yra šaukiama aukotis kovai už
demokratiją ir teisingos, pastovios taikos atstatymą.
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sėjo* 19 d J
Anglija nepraleis ameri
in kuri ji badai iszsitare
Po
svietu
pasidairius
koniškų prekių... Anglijos
buk jis yra tik mediniu paministeris R. Cecil pranešė,
Cleveland’o “Dirva,” ap- licijantu. Kada likos prisIštremtieji is Tėvynės
kad ateity Anglija neleisian garsinus, kad “rugsėjo pra- tatyta priesz sudžia, kuris
ti įvežti amerikoniškų pre džioje prasideda mokyklos, jos užklausė ar tikrai ji ji
Vakar dienos dienraščio numeryje skaitėme papil
kių į Olandiją, Švediją, Da įspėja automobilistus: “Mo- taip pavadino, tai mergina
domų žinių apie ištremtuosius Sibiran Lietuvos inte
niją ir Norvegiją. Anglai toristai, saugokitės vaikų.” saldžiai szypsodama
atsaligentus.
teigia, kad visos šios šalys
Išeitų,
kad Cleveland’o kė:
Ištremtųjų tarpe randame Lietuvos katalikų kultū
dažnai įvairias prekes ga vaikai, pradėję mokslo me..ponas audžiau,
rinio ir visuomeninio gyvenimo vadus: dr. J. Pankausbena į Vokietiją, tuo, žino tus pradėjo pulti motoris- uj, vakara Bu savo buvau
ką, Joną Masiliūną, dr. K. Jokantą, dr. L. Bistrą, prof.
drau
ma, lengvina Vokietijos būk tus ir dėl to jie įspėjami
Pr. Dovydaitį, A. Stulginską (buvusį valstybės prezi
gėms ir turėjome gud taimsaugotis.
dentą), dr. Ig. Skrupskelį, kun. Juozą Vailokaitį, Zig lę.
skius ir jam sakiau “hurry
•
mą Starkų ir
i
.
upsk y, leisk mus homski.”
Suvažiavimas
Lietuvos
Švedija pasigyrė, kad ji „
ant mus užpyk„
Kazį Bizauską, kuris, kaip viename laiške praneša
Nepriklausomybes
reika durpių turi ištekliaus dar ir mane kad mes
Jo
ma, miręs rusų bolševikų ištrėmime.
lais... Rugsėjo 28 ir 29 d. aštuonis tūkstančius mili ir mane kad
Čia suminėta tik maža dalelė ištremtųjų Sibiran Lie
szandinam.
Apreiškimo Šv. Panelės pa jonų tonų.
tuvos katalikų inteligentų. Ištremtųjų yra tūkstančiai. •
rapijoje, Brooklyn, N. Y.,
“So dets vat you sėdė
Kam reikia jai girtis? Ar
Jie ir jų šeimos kenčia ne tik savo brangios tėvynės
įvyksta Lietuvos Nepriklau
nori, kad ir ją Hitleris oku ki?” — užklausė sudžia.
ilgesį, bet didelį vargą, šaltį ir badą. Reikia gelbėti jų
somybės reikalams apsvars
“Jeski, your honorski”
puotų.
gyvybę. Reikia auginti Lietuvai Gelbėti Fondą. Tuo
tyti suvažiavimas. Šiame su
Bostono Maikio
gazieta — atsake Sadeckiute.
reikalu Federacijos valdyba kreipiasi ir į Amerikos
važiavime plačiai bus kal
Po tam sudžia da pakai- Y
rašo: ‘‘Jei kas mano, kad
Raudonąjį Kryžių.
bama, kaip padaryti, kad
katalikų dvasiškij a nėra nie bėjo valandėlė naudodamas
lietuviai paimtų į savo ran
ko išradus, tai klysta.”
da daugiau “aki” ir pasakė
kas pramonę ir prekybą.
Jų bet, Maiki! Katalikų merginai: “Go homski and
•
dvasiškijai priklauso labai don’t come bakski.” Ant
Amerikos prezidentas W.
Taksų našta
daug išradimų, žinoma, tik
ko mergįnanųdžįugo ir suJungtinių Valstybių kongresas užgyrė vyriausybės Wilsonas remia Lietuvą, nuo ne tokių, kokiais didžiuojasi džiai atšakėi “Alnkski and
prašymą pasunkinti taksų naštą trimis ir puse bilijonų karo nukentėjusią... Ameri Maikio gazietos redakto-i' gudbaiski.” Susirinkia žmo
dolerių. Sunkėjančią valstybinių mokesčių naštą pajus kos prezidentas W. Wilso- rius: išrasti būdą elektrai nes sude turėjo užtektinai
ne tik įvairios pramonės, bet visi darbininkai, visi gy nas išleido raštą, kuriuo lei po žeme į drukarnę įvesti.
juoku isz to. (S.)
ventojai. 22,108,000 asmenų turės pildyti vadinamas džiama Lietuvių diena, ku
“income tax” blankas. Iš jų 13,181,000 paskirų žmonių rioj bus renkamos aukos
“Vai tos flaperkos, ko jos
Lietuvai, nuo karo baiseny
turės mokėti mokesčius.
neiszras!
Šio krašto gyventojai niekuomet dar nebuvo apkrau bių nukęntėjusiai. Preziden
“Sztai Hollywood, Kali
Mūsų socialistų sąjunga gi
ti taip dideliais mokesčiais, kaip dabar. Bėt nedaug tas W. Wilsonas ragina vi
fornijoj, pradėjo kramtyti ria&i išleidusi lapelį, kuris
tesiskundžiama, nes visi mato didelį reikalą stiprinti sus amerikiečius sušelpti
tabaka
“ežiu.” Vienas tabo ‘ istorinis ir svarbus.”
Lietuvą aukomis.
krašto saugumą ir apsigynimą.
kos pardavėjas
sako kad
Tiesa: tai istorinis burbu•
Žinoma, jei ne Europos diktatūros, jei nebūt iškilęs
Draudžiama moterims rū flaperkos ateina in sztora, las ir svarbus popieros eikkomunizmas, nacizmas ir fašizmas, šio krašto žmo
insideda vojimas, nes lietuvių tauta
kyti... Los Angeles mieste nusiperka “ežiu,”
nėms nereiktų nešti tokią didelę valstybinių mokesčių
policija išleido įsakymą, ku in burnele hl kramto ta- savo socialistų senai atsižaraštą, nes nebūtų buvę dabartinio karo ir pavojų Ariuo draudžiama moterims baka kaip Airiszis. Viena dėjo.
merikoe saugumui.
atėjus in cigaru
rūkyti. Už nepildymą šio flaperka
įsakymo restoranų ir kavi sztora net užpyko ant par
nių savininkai bus patrauk davėjo kada ji paprasze ka
Atšaldė
t
■
ti teisman.
tokio kramtyt o jis vietopo šliubo daugelis jau“Darbininkas”, rašydamas apie paskutiniąją Prezi
je '“ežiu” tabokos padavė nuolių mislija, kad ant am•
dento Roosevelto kalbą, suranda, kad Jungtinės Ame
Vokiečiams jau trūksta jai gumo.
• žiu amen apsiženijo. šitaip
rikos Valstybės jau yra karo išvakarėse. Tačiau:
amunicijos... Pas vokiečius
“Kas drystu bueziuoti to- manė ir Jonas Pataikaitis.
“Energingas Prezidento nusistatymas lyg kiek at belaisvius Prancūzijoj
at kia fleperka apsiseiliojusio Ale kai paklausė jis savo
šaldė japonų įkarštį. Anglijos ir Amerikos ekono rasti generolo Falkenheyno sriutoms tabako! (S.).
jaunosios hany, kur dabar
minio boikoto smaugiami, japonai pradėjo šūkauti įsakymai, kurie pataria ka
---------------ji dėsianti šliubinę
dresę,
jau nebeiškęsią ir šoksią muštis. Be to jie norėtų rininkams labai taupiai elg
Philadelphia, Pa. — Ka- hany greitai atsakė:
pasinaudoti ir sunkia sovietų padėtimi ir pasigriebti tis su amunicija, kurios kas rolina Sadeckiute ana diena
—O, išklyniysiu ir pakabin
Paamūrio sritį, bet staiga apsisvarstė. Reikės gi ne kart vis labiau jaučiama sto likos aresztavota už szandy- siu klozete. Už metų, kitų
vien su rusais ant žemės kovoti, bet ir vandenyse ka.
ma isz paiicijanto Carson, gali vėl prireikti.
turės prieš save sujungtą Anglijos ir Amerikos lai
vyną. Gi po šonu stovi įtūžę kiniečiai, su kuriais
PO POROS V ALA NDŲ PARADO
reikalas toli gražu dar neužbaigtas. Tad vienam mo
mentui lyg perdaug klausimų būtų rišti. Japonai
praktiški žmonės: kur mato neįkąsią, ten rankų ne
kiša — su Kinija pakankamai nusivylė. Tačiau, kad
ir nuo tolimų rytų pavojus lyg ir mažta, Atlantiko
vandenyne atrodo karas tikrai užsiliepsnosiąs.”

Spicpirvirvio Dumkos

Prašau Nesijuokti

Ko vertos komunistu žinios
Komunistų spauda skelbia daug melagysčių. Ne tik
šiaip jau žinios, bet ir straipsniai kasdien yra persunk
ti insinuacijomis.

Pavyzdžiui, rugsėjo 17 d. laidoj. Chicagos lietuvių
komunistų šlamštas rašo. kad “Draugo” redaktorius
buvęs sulaikytas Kanadoj. Esą: “Teko nugirsti, kad
L. šimutis buvo nuvykęs Kanadon, grįžtant atgal jis
buvo sulaikytas prie rubežiaus ir daug klausinėtas. Jo
misija įžiūrėta, kaip naciams naudinga, šimutis, sako
ma, šaukęsis į Washingtoną prie žadeikio, bet ir jo
autoritetas dabar menkas. Pagaliau jis paleistas.”
Čia yra vienas pavyzdys iš bolševikų šlamštų insi
nuacijų ir melagysčių. “Draugo” redaktorius ne tik
kad Kanadoje nevažinėjo, bet iš viso šįmet nėra bu
vęs arti Kanados rubežiaus.
Tokiomis tai melagingomis žiniomis komunistų laik-

Keturios “drum majorettes” po poros valandų žygiavimo Amerikos Legijono parade Milwaukee, Wis., susėdo ir nusitraukė batelius. IŠ kairės: Regina Draminski, Vir-

raščiai maitina savo nelaiminguosius skaitytojus.

ginia Pederson,
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Jean Binks ir Gertrude Gauthier.
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Švedų spauda apie Pabaltijo valstybių padėtį

Studentai, Meilė Ir Ceka

Iš pabėgėlio pergyvenimų ir
atsiminimų

Švedų laikraštis “Afton-, džiama grįžti į Pabaltijo
1 bladet”
įsidėjo redakcinį valstybės.
Tie kraštai su1 straipsnį “Pabaltijo valsty- darą karo operacijų sritį ir<
Romanas ii Rusijos revoliucijos laikų bių padėtis.“ Tenka pašte- esą sunkiai karo nuterioti. j
Išvertė Ant Pauliukonis
bėti, kad šis laikraštis yra Jie negalį būti atviri grįžžinomaa, kaipo prijaučian- tantiems.
Bet antra ver'
n. TOMAS
tis Vokietijai.
tus, neatrodo, kad vokiečių
(Tęsinys)
Nagrinėdamas susidariu- administracijos organizacisia nastaruoiu laiku nadėti 3a Lietuvoje duotų pagrindą
Mūsų laikraščiai gieda tiesiog pagyrų himnus gen.
irr*it,in«* laik™. Pasidaryti išvadoms apie
Gaidai.
Net apie patį Kolčaką daug mažiau kalbama;
’
nrįPs tai, kaip ji būsianti tvarnegu apie j).
Visi sako, kad tik Gaida galįs išgelbėti
_.PJ * .koma ateityje.
Laikraštis

Kaip ištrūkau iš rusų bolševikų

okupuotosios Lietuvos
Manau, kad mūsų lietuviškajai išeivijai, gyvenančiai
Amerikoje, yra įdomu patirti smulkiau visus tuos lietu
vių pergyvenimus ir įspūdžius, kuriuos patyriau gyven
damas kiek laiko po rusų bolševikų okupacija ir klajo
damas po platų pasaulį.
Kad nepaglemžtų kai kuriuos faktus užmirštis, tanuos
naudinga lietuviškai visuomenei, kuri daug sielojasi Lie
tuvos Laisvės ir Nepriklausomybės reikalais, kad kai
kurie faktai ir smulkmenos būtų išvilktos viešumon ir
platesnė visuomenė galėtų orientuotis, kokias baisias ir
šiurpias valandas pergyveno lietuvis rusų bolševikų oku
pacijos pradžioje ir paskesnėmis dienomis.

Rusiją, visi utatsidžiaugia jo taktikos Jeni3a^kum^1
'pastebi tragingą faktą, kad
Kaip kad anksčiau visi išganymo laukė iš Kerenskio, taip
prisijungimą
prie
rusai, traukdamiesi iš Padabar tik iš Gaidos.
Bet keisčiąusia yra tai, kad visi, Sovietų Rusijos ir po jo į
baltijo, išvežė daug žmonių,
tų pagyrų prisiklausę, visiškai nurimo ir pasitiki ate- tuos kraštus skverbusia rukaipo belaisvių, be to, nu
buklinguoju posakiu: “A, Gaida vistiek ras išeitį,” nė aų infiltracija.
Lygiagregalabino ar deportavo
tų
kiek nepaisydami, ką atneš baisioji rytdiena, nei rūpin-' ^iai buvęs_ pastebimas ir gykraštų šauniausius ir žy
damiesi kok:u nors būdu savo gynėjams padėti. Niekas; veutojų bėgimas iš tų šalių.
miausius asmenis ,ir sunai
I. Pirmučiausia Vokietijon iš- kino daug materialinių gėfrontu nesirūpina, niekas! !4
itemy,
metų
vykusios vokiečių kilmės
Tokiuose kraštuose Į amž., kurį prezidentas Roo
Be jų, išvažiavę rybių.
Gegužės 24 d. šeimos.
normalinė
administracija! seveltas paskyrė National
1. Rusų bolševikų kariuomenės
Baltieji traukiasi.
Buguruslanas, Bugulimas, Beįė daug estų, latvių ir lietuvių.
Labor
Relations
Board
na

Daugelis jų stengęsi įrodyti net negalinti būti sudary-'
jus jau pasidavė, Ufoje baisiausia panika. Jau ir į mū
riu.
garnizonai Pabaltijos valstybėse
savo vokišką kilmę, o kiti ta. Vokiečių administraci-■
sų miestą, atvyko pabėgėlių.
šiandien, beeidama į uni
Rusų bolševikų svarbiausias tikslas sukelti pasaulinę
versitetą, sutikau pro šalį nuo paupio traukiant ištisą stačiai movę per sieną. Fak ja dabartinėmis sąlygomis J
tinai
šiuo
keliu
galėję
pasiapdulkėjusių, išvargusių žmonių koloną;
jie iš lėto
esanti reikalinga; pabaltie- ( kad naujoji administracija revoliuciją, kad jie lengviau galėtų paglemžti įvairias tau
slinko į priekį apsikrovę dėžėmis ir pundais; moterys-nau<^oti
lietuviai,
turį
čiai, gyveną savo krašte ar' Lietuvoje esanti suskirstyta tas. Kai šis tikslas nėra pasiekiamas staigiu būdu, bol
ant rankų nešėsi mažus vaikus. Tai buvo žmonės, ne-ndrą sieną su Vokietija.
į 6 sekcijas, kurios maždaug ševikai eina palaipsniui ir laukia gražios progos kada
už jo ribų, turėtų, girdi, ją
tekę tėviškių, ir ėjo ten, kur akys mato ir kojos neša --- &jtas ke^ias buvęs atvirau
atitinkančios buvusias mini galės okupuoti kokį nors kraštą.
lojaliai priimti.
tik
kurį
laiką
tuojau
po
pa

sterijas. Kaune esą minimi
1940 m. spalių mėn. pradžioj į Maskvą pašaukė Esti
kur į nežinomybę veda žiaurusis rusų likimas.
vergimo.
Tačiau kyląs klausimas, kelių lietuvių vardai, kurie jos ir Latvijos užsienių reikalų ministerius. Vėliau teko
Pabėgėliai estai,
latviai kaip bus toliau, kai karo esą numatomi tų postų da ružinoti, kad tų kraštų užsienių reikalų ministerių pa
*
Gegužės 25 d.
Nė vieno iš šaukimas į Maskvą reiškė nei mažiau, nei daugiau, kaip
Vyresnybė kreipėsi į gyventojus, prašydama priimti ir lietuviai, kurie buvę Vo- I stovis pasibaigs ir kai sun- liai perimti.
klausios
karo
žaizdos
bū

paskutiniųjų
Lietuvos
v— į Estijos ir Latvijos kraštus įvedimas rusų bolševikų ka
pabėgėlius.
Tačiau koki egojistai tie žmonės: niekas kietijoje palankiai priimti,
apie juos nenori nė klausyti, ir net tie, kurie turi dide dabar, kai rusai išvyti iš jų siančios užgydytos, kai pa- riausybės narių jų tarpe ne riuomenės įgulų. Po šio įvykio, greitai buvo į Maskvą
lius turtus ir atliekamų kambarių, vis dėlto neįstengia žemių, nekantriai
trokšta bėgėliai galėsią grįžti ir kai są; užtat esą ankstyvesnių pakviestas ir Lietuvos užsienių reikalų ministeris. Mes
Tačiau jiems tvarka būsianti
atstatyta ministerių. Reicho komisa- visi gerai žinojom ką tai reiškia, bet vis dėlto radom
jiems atiduoti nė mažiausio kambarėlio.
grįžti namo
Lohses
bendradarbių būdų ramintis, kad mūsų pozicija yra geresnė negu Es
Mes pabėgėliams įtaisėme tris kambarius, todėl do rūpinti ir padėtis, kurioje bei maitinimo reikalai tvar- ro
bar pas mus atrodo, kaip stoty: klykia ir verkia vaikai, bus jų kraštai.
Vokiečių kingai funkcionuosią. Buvę tarpe,
pasak
laikraščio, tijos ir Latvijos, nes mes tuo kartu nusitvėrėm už men
tarp savęs pykstasi ir plūstasi suaugusieji, visi baisiau- planai dėl ateities dar nesą kalbama, kad vokiečiai pla- esąs gen. Kubiliūnas, buvęs kos vertės žodelio: pakvietė. Ir daugelis kalbėjo:
— Žiūrėk, mūsų būklė yra geresnė negu Estijos ir Lat
šiai išvargę ir išerzinti. Daugumas jų nieko neturi, vi žinomi ir pabėgėliams tuo nuoją sudaryti iš Pabaltijo generalinio štabo viršininTuo tarpu buvęs ka- vijos, juk jų ministeriai šaukiami, o mūs ministeris kvie
siškai nieko. Jie beveik visi pabėgo pačią paskutinę mi tarpu grįžti namo neleidžia ' "javų aruodą,” kuriuo Pa- kas.
Tokia
padėtis
sukębalti
jis
visada
buvęs.
Todėl
'
riuomenės
vadas ir krašto čiamas į Maskvą. Bet rezultate ir mūsų \r jų kraštai su
nutę — be drabužių, be maisto, be skatiko kišenėje. Visi ma.
lianti neriinaštavimo. Dabar ! tenka manyti, kad Pabalti- J apsaugos
ministeris
gen. laukė rusų bolševikų kariuomenės įgulas. Tik tarp Lat
jie pas mus ir valgo.
Lietuvoje sudaryta vokiška j° kraštai būsią įjungti į Raštikis administracijoje ne vijos, Estijos ir Lietuvos buvo toks skirtumas, kad mums
Tas pats laik- buvo grąžintas Vilnius ir kai kurios jo apylinkės. Bet
\
Gegužės 26 d. administracija ir ta sritis, Vokietijos ekonominę siste- 1 dalyvaująs.
kad prie kas iš to, jei į gyvą tautos organizmą įsibrovė tie, kurie
Iš fronto ateina blogiausios naujienos.
Garsusis kaip administracijos viene- nią ir pavirsią Vokietijos raštis praneša,
“Ostland” javų aruodu.
Jų maisto “Ostlando” esančios priskir- dieną ir naktį svarstė ir planavo kaip kuo greičiausiai
Gaidos “Mirties batalijonas”
perėjo į bolševikų pusę. tas, pavadinta
tvirtina,
kad atsargos, anksčiau ekspor- tos ne tik Pabaltijo valsty- paglemžtitų kraštųlaisvę.
Daugelis tai atjautė irgerai
Vadinasi, raudonieji vėl mus valdys, vėl šaudys, šau Laikraštis
pradžioje
nebuvę
manyta,
1
tuotos
į
Angliją,
dabar
eibės,
bet
ir
dalis
Baltgudijos
orientavosi.
Užtat
kai
1939
m. spalių 10 d.studentai ir
dys!!!
gausinga minia Kaune prie Karo Muziejaus susirinko
kad vokiškos kilmės gy- siančiOs į Vokietiją. Pasak su Minsku ir Smolensku.
pareikšti džiaugsmą ir entuziazmą — vis dėl to lietuvių
Gegužės 27 d. ventojai, įsikūrę Vokietijo- laikraščio, pabaltiečiai prieš
akyse ir veiduose nesimatė tikrojo džiaugsmo ir didin
Niekas nežino, kaip iš tikrųjų yra.
Vieni tvirtina, je, negalėsią sugrįžti į Pa- tai, turbūt, nieko neturėsią
Efektingiausią
civilinio
ką
pasakyti.
Be savo
go entuziazmo, bet jų lūpos kartojo baisius žodžius:
kad baltieji bėga ir kiekvieną dieną į raudonųjų pusę pe- baltijo valstybes,
reina vis naujos kariuomenės dalys, o tuo tarpu miesto | Toljau ,aikraStia aiskina brangiai išpirktą
asmens
pagalba
Dėdei
Savidujinę
— Šiandien mums grąžinamas Vilnius, bet mes neten
laisvę
ir
kultūrinę
autono,
mui
tai
dažnas,
kiek
yra
kame Lietuvos Laisvės ir Nepriklausomybės... Tik šią
komendantas skelbia, kad nėra ko bijotis ir kad mies- kar esąa natūralinia da)y.
esąs
miją,
iškovotą
iš
rusų
carų
;
galima
Apsaugos
Taupumo
žinią entuziastiškai sutiko Lietuvos komunistai žydai ir
tas nieku gyvu nepasiduos raudoniesiems. Tad katriems
kas, jog pabėgėliams neleiBonų
ir
Ženklų
pirkimą?
pasaulinio
karo
pabaigoje,
saujalė lietuvių, kurie šiame įvykyje įžiūrėjo kaipo ge
tikėti?
Tremtinių skaičius diena iš dienos auga.
Jų
jie,
aišku,
norėsią
pasilaiky

riausią priemonę propaguoti komunistiškas idėjas ir reikš
pilnos mokyklos ir viešieji statiniai; jie turi miegoti ant
ti.
Tai
esąs
noras,
kuriam
ti
besąlygines simpatijas Maskvai ir jos diktatoriui Sta
plikų grindų.
Did “Diamond Jim” Have
linui. Ir jų noras ir pastangos: kuo greičiausiai Lietu
Stomach or Ulcer Pains? švedai, kurie Pabaltijo val
la h&rdly llfcely that Diamond JI m
stybių sparčią pažanga įvai
Gegužės 28 d. n
voje įvesti rusiškąjį bolševizmą.
Brady could have eaten ao voraclously lt he suffi
Sklinda vis baisesni gandai, bet mūsų gyvenimas te MM.* Mm, 52*
rioSe
nUOlit 8tebgj°Mes gavom Vilnių, sulaukėm rusų bolševikų kariuo
the penalty of atomach or ulcer
mielai
pritarsią.
Ypatingai
beina senąją vaga.
Aš kasdien lankau universitetą it
palna, tndigestion, gae paine, heartmenės įgulas, o be to, Maskva — Stalinas ir Molotovas
burnlng eensatlon, bloat and
pasireiškusi Pabaltijo tau
klausau paskaitų, kasdien turime svečių, ir jaunimas burn,
other conditione caused by exce
pažadėjo, kad bolševikai į Lietuvos vidaus reikalus neahould try a 25c box of Udga
tų pažanga turėjusi, kaipo
kasdien taiso piknikus arba irstosi valtelėmis po ežerą. acld
Tablete. They muat help or money
sikišią, kad Lietuva ir toliau galės savistoviai gyventi
refunded.
sąlygą, nacionalinę laisvę.

ir tvarkytis.
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šiandien tėvelis, nuėjęs pas miesto komendantą, pa-Į
siūlė, kad pradėtų evakuoti ligonines, nes padėtis fronte '

Tuo tarpu “Dagens Nyhe
ter*’ iš Berlyno praneša,

Asthma
Mucus
(oughing, Gasping

esanti be vilties. Tačiau komendantas tėvelį nuramino
ir atsakė, kad apie pavojų negalį būti nė kalbos.

rZ

PASKOLOS

Thanks to a Doctofe pre»rriptlon ealled

Mendaeo. thoueand, now paUlate terrlble re-
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Raudonieji ima miestą po miesto, pas mus pabėgė
lių net prikimštą.
Bėga žmonės visokių luomų: ne tik
inteligentai, bet taip pat labai, daug darbininkų ir ūki
ninkų.
Mat, dar visi labai gerai atsimena raudonojo
teroro dienas.

statyti,

namams

-

ar

remontuoti

pirkti. Ilgametis lfmokėjimo Planas

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

no
dellghtful paltablets
atlvd actlon commonly’helpa natare brlng
“
Ood-aend.
A prlnted
vtlcome eleep—a,
guarantee nrapped. around each package of
an
lmmedlate
refund
Mendaeo lnaurea
retuna of
oi
the full cortunleM you are completely eatlefled.
I. You ltave
have everytmng
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galn and
nothlng
Ing te
to loae under this
Įble posltįve
poaltive n
money
back rguarantee eo get Mendaeo lrrrt
glat
today
for
only
dOc.
»
drugg

Kokia žiauri ir nepavydėtina mūsų ^politinė situacija:
rusų bolševikų kariuomenės dalys mūsų krašte — kokia
20,000 rusų bolševikų kareivių, o vokiečiai turi gerus
santykius su Maskva, bent taip buvo oficialiai. Jei nori
gudrauk, bet jau buvo pervėlu politiniams gudragalvia
vimams. Tik dar buvo galimybė išgelbėti mūsų inteligentines pajėgas ir dideles sumas pinigų, žinoma, išga
benant į užsienius, šiam žygiui buvo ruoštasi, planuota,
bet planais ir paliko. Čia yra nedovanotina mūsų politikų
klaida, bet ką gi dabar padarys, šaukštai po pietų.
(Bus daugiau)

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!II

TAUPYKITE

INDIGESTIOM

1919 m. birželio 1 d.
Nors kartą Kolč&kas nusikratė tuo čekų puikuoliu
Gaida; jam taip pat atimta teisė nešioti rusišką uni
formą.
Bet jau per vėlu.
Kas vėl atstatys pralaužtą
frontą?

Kai kurie mūsų diplomatai ir politikai rasų bolševi
kams patikėjo, kaip gi nepatikėsi — jei Stalinas ska
niai mūsų delegatus pavaišino, o kai kuriems net į au
tomobilį vyno bonką įdėjo. Bet akylesni mūsų politikai
ir diplomatai nujautė, kad ne viskas tvarkoje, kad rusai
bolševikai kiekvienu momentu yra pasirengę visiškai mū
sų Laisvę ir Nepriklausomybę praryti.
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Vieno KUJentoi
Keistuto Savings and Lošta Aaotioiation yra kymtausia.

Birželio 3 d.
Šiandien universiteto prof. Strelkovas skaitė labai
įdomią paskaitą apie G. S. Skovorodos filosofijos siste
mą.
Visa ėjo labai gyvai, per diskusijas kalbėjo visa
...
,
,
,
.
.
. _
eilė oponentų, o po paskaitos profesių ir studentų būrys
r
nuėjo pasiirstyti po upę laiveliais.
JBui

daugiau.)

•ta ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

^Scratcbinr' Itthicti

•r Minty M

.

For quidc relini rom Itchir.r of eczrma. pimpio,
athlete'a foo-. ecahlea tnthea anrl other ea>
temally cauaed nkln trouhl-,, uae arodd-lammia,
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- *
PakSCRiM'lOM.
■imguat mday for

Reguliariai pirkdamas Ap
saugos Taupumo Bonus ir
Ženklus tamsta gelbsti ne
vien Apsaugos Programą
vykdyti, bet dar podraug

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.
Tel. CALomet 4118

3236 So. Halsted St

Chicago. IIL

Jo*. BL Mozeris, Sec’y.
/j į

gelbsti save ir savo šeimą. 1

Viskas rodo Dievo buvimą: dangus, žemė, naktis ir
diena; mažiausi sutvėrimai
ir menkiausi judesiai rodo
Dievą ir pasakoja jo garbę.

Gratry

DBACGAB

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Puikiai pasisekė
prakalbos Bridgeporte

Iš Dievo Apvaizdos

Pereitą trečiadienį, vaka
re šv. Jurgio
parapijoje
įvyko Katalikų Federacijos
sušauktas susirinkimas, ku
riame dalyvavo keli šimtai
lietuvių.
Energingai kalbą
pasakė kun. K. Barauskas,
pažymėdamas laisvos Lietu
vos atsiektus rezultatus, pa
gerbdamas žuvusius lietu-1
vius, primindamas kančias
ištremtųjų į Sibirą.
Prof. K. Pakštas, į Lietu
vių kultūrinio instituto di
rektorius, su jam
įprastu
gyvumu ir gražiu stiliumi
prakalbėjo į susirinkusius.
Savo prakalboje prof. K.
Pakštas vaizdžiai nušvietė
Lietuvos kančias už Laisvę
ir Nepriklausomybę ir aiš
kiai pabrėžė, kad Lietuva
vėl bus Laisva
ir Nepri
klausoma,
nes
Jungtinės
Amerikos Valstybės stovi
už mažųjų tautų laisvą ir,
nepriklausomą
gyvenimą.
Bet taip ir amerikiečiai lie
tuviai turi prisidėti darbu
ir aukomis
prie Lietuvos
pilnos Nepriklausomybės at
statymo.
,

parapijos

Pilietybės kursai
prasidėjo 13-to
ward’o lietuviu bute

Penktadienis, rūgs. 19, 1941

Važiuojam!
Bridgeport. — Labdarių
S-gos 5 kuopa rūgs. 21 d.
ruošia išvažiavimą į Labda
rių ūkį. Pusę pelno skiria
naujos prieglaudos statybai,
o kitą pusę — pirmosios
lietuvių parapijos Chicagoje — Šv. Jurgio — jubilie
jaus minėjimo reikalams.
Trokas su piknikieriais
išeis 11 vai. ryto. Manan"“‘l,“™
žiavimą troku prašomi išanksto užsirašyti Gudų krau
tuvėj, 901 W. 33rd St.

Marąuette Parko lietu
Vykstant trims seserims viai nepiliečiai ir vėl turės
Kazimierietėms į Argentiną progos lankyti pilietybės
pradėti ten didelį, šventą ir pamokas.
i
sunkų, savo brolių lietuvių,
Moktyoju bus vėl tas
kultūrinimo darbą, nenusi pats klūbo
raštininkas ir
dėjo jų atsišaukimo balsas žinomas veikėjas Jonas L.
ir pro Dievo Apvaizdos pa . Juozaitis.
Jis spėja, kad
nuo
klūbo
rapijos žmonių ausis. Jie šiais metais,
skaitlingu būriu dalyvavo įsteigimo,
bus
pasiektas
ARD centro surengtose se tūkstantinis skaičius naujų,
selėms išleistuvių pavakarė to klūbo paruoštų piliečių.
se įr gausiai aukomis ten
Pamokos bus laikomos
prisidėjo. Vėliau, rugsėjo 2 kas ketvirtadienį adresu koše draugijose ir parapi
d., 5-tas ARD skyr. suren 6852 S. Western ave., nuo joj.
gė jaukią “sočiai”, knygy 7 iki 9 vai. vakare. ^Per
Arthur ir Eleanorai Nieno kambaryj pagerbti ir~lš- atostogas pamokų salė bu- Į menams linkim laimingo
leisti seserį Roaaną, kuri vo išdekoruota,
padidinta, j venimo.
Vincukas
čia mokytojavo per pasta įgyta naujos sėdynės ir ki- Į—
,
...
.
ruosius 6 metus.
ti reikalingi daiktai
TVrrr’T^VrC'T'
Puotelės programai iškal
Kaip visados, taip ir šiais
rl
flNSE
biai vadovavo Pr. Ivanaus metais, nebus jokio mokes
kienė. Kleb. kun. A. C. Mar čio kursų lankytojams.
tinkus pasakė įdomią kal
bą,
nušviesdamas seserų
nisijonierių kilnų tikslą.
UNITED
Paskui daug gražių minčių
Susituokė
,
> /™necss
reiškė, bei atsisveikinančių
inkėjimų seserims teikė: L. E. Valencukaitė su
/
Sabonienė, A. šalčius, jau
nas Pikčiūnas, N. Pikčiū- A. Niemen
nienė, M. Vabalienė, V. Gal
Springfield, BĮ. — Rugsė
Taip pat kalbėjo ir dr. naitė ir seselės Rosanos
1i\ SAI 1 \l VO POsT OLEKE (IK BANK
jo 13 d. Eleanora Valencu
Vileišis,
kuris
džiaugės, motinėlė, P. Ežerskienė, ku
kaitė
(Valansky)
priėmė
AMERICA ON GUARD!
kad
Brideporte
žmonės ri dėkojo aštuoniolikiečiams
Moterystės
Sakramentą
su
Abovo ia a reproduetion of the
susipratę ir sąmoningi lie už taip malonią išleistuvių
Treasury Department’! Defense
Arthur
Niemen,
sv.
Sakra

Savings Poeter, showing an exact
tuviai.
,; p * puotą jos dukterei-vienuolei.
duplication of the original “Minute
mento
bažnyčioj.
Šliūbą
da

Turėjome ir daugiau vieš
Man” atatue by famed aculptor
Labai gražiai
pasirodė nių iš Bridgeporto.
vė Mgr. Farrent.
Daniel Cheatei French. Defense
Bonda and Stamps, on sale at your
prof. Pocius su savo choru,
Vestuvių puotą iškėlė Ebank or post offiee, are a vital part
af America’* defense preparationa
Prie progų mėgstame iš leanoros mamytė savo na
kuris susirinkusiems padai
navo keletą gražių lietuviš reikšti — ne kiekybė bet me, 232 No. English ave., į
kokybė. Ištikrųjų, taip ir kurią buvo sukviesti gimi
kų dainų.
būta. Mažas būrelis — dvi nės ir draugai. Jaunavedžiai
Lietuvos Gelbėjimo Fon dešimts du asmenys čia pat
’t despair
oome relief in
dui aukų surinkta 43 dole sudėjo $64.00 keliaujančių pasilinksminę išvyko į Va Don
of relief irom
Arthritia da.
terribl.
Arthrito Sulphur deacbes or
fit iency. Small
riai.
' .» £ seserų reikalams. Be to, ren- karus povestuvinei kelionei. ti»
paini.
The
dailv coat. Mon
j k l
Valančikienė yra
uoli NEW Colioidal
ey back if no
relief after 30
Susirinkusieji dėkingi J. , gėjos užprašė dvejas šv. Mi “Draugo” skaitytoja, o a. a. todizedlesSulphur
called
daya* doaage.
HOKAPS
Begia taking
TODAY.
M. prel. M. Krušui ir kun. J. šias jų intencija, tą dieną Julius Valančikas gyvas bū often brmgvrelPrunskiui, kurie davė pro (rugsėjo 13) kada seserys damas daug veikė lietuvišgos pasiklausyti naudingų misijonierės apleido savo
pranešimų iš Lietuvos gy numylėtą Motiniškąjį Namą
— Šv. Kazimiero vienuoly
venimo.
ną, ir didįjį, Dėdės Šamo
žemėj, lietuvių miestą —
Chicagą.
Nacionalinė laišku
gy

J'L J

‘

BUY

ARTHRITIS

rašymo savaitė
Chicagos pašto viršinin
kas E. J. Gruegen praneša,
kad ketvirtoji metinė laiš
kų rašymo savaitė (Fourth
National
Letter-Writing)
šiemet bus minima spalio 5
iki 11 d. imtinai.

Šio kuklaus vakaro sėk
mingas įvykinimas, tai nuo
pelnas Pr. Ivanauskienės,
ARD 5-to skyr. vice pirm.
Ji, žymiai pagelbstint M.
Vabalienei, svečius sukvie
tė ir vaišes prirengė bėgyj
trijų dienų. 5-to skyr. narės
dėkingos jai už taip gražų
pasidarbavimą.
V.A.G.

MIRACLE WHIP!
Its different" flavor
alv/ays makes a hit.

Niekados nesigailėjo tas,
Joseph Venckus — Lillie kuris mažai valgė ir mažai
M. Wentz.
kalbėjo.

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.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR
OF

Ambrosia 6 Nectar
BEERS
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

Prieš kokį mėnesį rastas
nužydatas namiūių
baldų
dirbtuvės, 2130 Fulton gt.,
panaktinio Mitchell
Hetman, 45 m. amž.
Warren
Avenue policijos nuovados
viršininkas nusprendė būti
nai susekti žudikus.
Jo pastangos nenuėjo nie
kais.
Du jauni negrai jau
areštuoti.
Ieškoma? dar
trečiasis jų sėbras. Jie nu
žudė panaktinį.

Apart Apsaugos, Tarime gQQ 000.00

ATSARGOS FONDĄ Viri

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
še&tadieniais — 9 vai. iki 8 vai. v&k.

LOAN AUOCUnONofCbeaca
JUSTIN MACKIEWICH, Prea.

4192 Archer Avenue
VlRginia llll
J

DOCTOR’S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR

•ART, ŪTO. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

SKIN TROUBLES

KELNER - PRUZIN

(.jctemally caused)

Oanansiaa Patarnavimai — lfoteria patarnauja

Phone 9000
PRAISED
FROM
COAST
TO
COAST!

620 W. 15th Ave.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

No matter what you’ve tried witheut
aucceea for unaipntly aurface pimplea,
blemtahes and similar akin irritations,
here’a an amazingly successful doctor’a formula—powerfully soothing
Ltoui'd Žemo—wnich ųuiekly relieves
itening aorenesa and starts right in to
help nature promote FAST nealing.
80 years continuoua aueceaal Let
Zemo’a 10 different marveloualy effec
tive ingredients help YOUR akin.
Also ointment form. Severe casea
may need Eztra Strength Žemo.

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS,

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Dėl tamsumo blogai mums
sekasi. Mūsų pačių žmonės
klauso priešininkų kalbų,
dedasi prie jų kenksmingo
mums darbo arba, kas liūd
niausia, nutausta. Valdy S.

Venetian Monument Co.
52/ IM. VVestern Ave. Tel. See. 6103

PASKUTINIS

A. + Afl

.

PAGERBIMAS

KOTRINA

KAREIV1ENC
(Gyveno:

Rio

Hondo,

texas)

Mirė rūgs. 15 d., 1941. 2-trą
v. popiet, sulaukus pusės amt.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrą. Antaną; seser) Marle La
šėk tr jos Šeimoj pusseseres —
Jennie Butkus Ir jos vyrą. So
phle Smith ir Jos šeimą; ivogerlus — Wm. J. Kareivą ir
Kelmą, Joną Kareivą; ftvogerką Oną ir jos vyrą Mykolą
PetraltJ ir Jų Seimą, lr daug
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.
Kūnas paSarvotas John F.
Eudeikio koplyčioje, 4S05 So.
Hermitage Ave.
Laidotuvės Jvyks pirmadieni,
rugsėjo 22 d. IS koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėta Į irr.
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje (vyks gedulingos pamal
dos už velionės stelą. Po pa
maldų bus nulydėto J Sv. Ka
zimiero kapines.
NuoSirdžial kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti Šiose laidotuvėse.
Nuliūdę; Vyras, Sesuo, Pusscseilės. švogeriai, švogerka lr
Gimines.

Laidotuvių direktorius John
F. Eudeikis. tel. Yards 1741.
(Dėl tolimesniu
Informacijų,
Saukite Yards 5350.)

JOHN F. EUDEIKIS

AMBULANCE Dieną lr Naktį
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio tr SeStadienio rytai.,
IS Stoties WHIP (1620), su P. Saltimieru.

MILLIONS AORII—Miracle Whip does work tvonders

with salads I A unique combination of old-fashioned
boiled dressing and fine mayonnaise, Mirade Whip i*
by far America’s favorite salad dressing.

*********** *******

Kuria šeimos židinį

Policija suėmė
du žudikus

MostMIDDLEAGEWomen
38-52 Years

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

.Suffer Distress At This Time!
If this perlod ln a woman’« llfe
makes you eranky, reatless,
nervoua, irrltable, tired, blue at
timea, suffer weakness, dizzinesa, hot flashes, distress of
“lrregularlties”—
Start at onet—try Lydia E.
Pinkham’s Vegetable Com
pound. It’s one medicine you
can buy today made especiaUp
for tuomen—it helps relieve
distress due to this funetional
disturbance. Lydia Plnkham’a
Compound has helped hun
dreds of thousands of women

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
to go smlllng thru trylng “middle age.”
Taken regularly—Lydia
Pinkham’s Compound helps
bulld up reslstance to such annoying symptoms that may betray your age faster than anything. Also very effective for
younger women to relieve
monthly erampa. Follow label
directiona. WORTH TRYINGI

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

P. J. RIDIKAS
3354 Sonth Halated Street

Skyrins: 710 W. 18th St.
Viai Telefonai: TARds 1419

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Ave.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lltnanlca Avenne

Tel. LAFayette 3572

Tel. YARda 1138-1139

ANTHONY B. PETKUŠ”
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. VVestern Avenne

LACHA WICZ IR SŪNAI
2814 VVest 23rd Place
Tel. CANai 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

Tel. GROvehiU 0142

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 Lltnanlca Avenne
Tel. YARda 4908

DRAUGAS

Penktadienis, rugs. 19, 1941

SAKO, AMERIKAI PRIATROKSIĄ
POPIERINIU PRODUKTU
Production
[ Management medžio košėlės ir popieriaus skyriaus
viršininkas N. A. McKenna
praneša, kad 1942 metais,
kaip apskaičiuojama, J. A.
Valstybėms pristigs apie
penkių milijonų tonų popie
rinių produktų.
Jis tai iškėlė aikštėn
“National Paper Trade As
sociation of United States”
suvažiavime Stevens viešbu
ty, Chicagoj.
Office

of

McKenna randa, kad atei
nančiais metais vyriausybei
ir privačiams
šaltiniams
bus reikalinga apie 26
milijonai tonų popierinių
produktų, o popieriaus pra
monė galėsianti pagaminti
tik apie 21 milijoną tonų,
įėmus Kanadoje gaminamą
laikraštinį popierių.
Jis sako, kad ateinančiais
metais kariniams reikalams
reikės
daug
popieriaus.
Kiek daug reikės,
nežino.

Katalikių moterų
tarybos pobūvis

Arkivyskupas dedikavo
rekreacijos centrų

Chicagos arkivyskupijos
šią savaitę Chicagoj paJ. E. Arkivyskupas S. A.
Tik nusimano,
kad, rasi,
Katalikų
Moterų
Tarybos
branginta
balta
duona,
reikės pusantro karto dau
trečiadienį , pašventino ir
vienuoliktasis
metinis
poDaug
šeimininkių,
rasi,
to
atidarė naują katalikišką
giau, negu šiemet.
Jis sa
būvis
(Annual
Luncheon)
nežino,
nes
perkant
dounąj
rekreacijos centrą, 1022 So.
ko, kad šiemet vyriausybė
įvairiems kariniams reika įvyks Grand Ballroom, Psl- mokama ta pati kaina, bet Wabash avė., skiriamą ka
kepalukai.
Pir- reiviams ir jūrininkams.
lams išleidžia po vieną bili- mer House, šeštadienį, spa- mažesni
joną dolerių kas mėnesį, flio 4 d., 12:00 dieną.
Kai- miau už 10 centų kepaluko
Ateinančiais metais gi, jo bės Jo Eksc. Arkivyskupas svoris buvo 20 uncijų, šianBukite Malonus
nuomone, tos išlaidos padi- S. A. Stritch. Pateiks pla- die gi tik 16 uncijų.
SAVO AKIMS
Per vieną dieną žmonės
dėsiančios iki pusantro bili- nūs katalikių moterų orgaTik viena pora aklų visam gy
Saugokit jaa, leladaml
jono dol. Tad reikėsią dau- nizacijų veiklai ateinančiais dabar už duoną apie 15,000 venimui.
ttekMuulnuotl Jaa modarultklauala
dol. daugiau sumoka Chica metodą, kuria regi limo tnokala*
giau ir popierinių produk- metais.
gali sutelkti
M MIETAI PATYRIMO
tų.
Arkivyskupijos kunigams goj.
pririnkime akiniu, kurie pašalina
ria* aklų {tempimą
rezervuotos vietos.
PageiMcKenna ragina popie , .
L ,
,
. ._
Dr. John J. Smetana i
r—
riaus pramonininkus
dau- 1.^.^
a\_.a_.2^sP^en J? _ * | Bgndfc pflYOCjti
Dr. J. J. Smetana, Jr.
lyvauti
kunigai iš anksto
giau
standarizuoti
savo
........
...........
OPTOMETRISTAl
. . .
,
...
apie tai praneštų adresu 31 policisto uniformas
produktus, konservuoti za- „
„
1801 So. Ashland Avenue
x. ..
,x . ,
East Congress gt. Tel. HarKampan 18-toa
Iš
policisto
' Joseph
liavą ir mažinti medžio ko___
a
{telefonas CANAL 0533 — Chioago ;
........
.... nson 7072.
Shaughnessy, taikaus šau
seles kiekį gaminant jvainųi
OFISO VALANDOS
Kaadien 9:00 a. m. Iki 8.80 p. m
dymo policijos instruktorią
rūšių popierį. Jis žadėjo i
Treč. Ir 9ett: 9:00 a. m. Iki
t-to p m
apartamento,
6800 Bishop
rūpintis, kad vyriausybė1 Suimtas
gt., vagis anksti rytą pa- J
nesikištų į popieriaus indu- j
MARUUETTE PARKE
grobė
dvi uniformas ir ke-1
striją, jei jo patarimai bus dezertyras
GERAI ŽINOMAS
vykdomi.
,
Chicagoj policija
siiėmė turis revolverius. Jo bildč-Į
KONTRAKTORIUS
Popieriaus pramonė turi kareiv> dezertyrą Robert sis iš miego pažadino poli- i
Jis susimetė vytis i ANTANAS YANCHUS
Praei- cistą.
apie 60,000 šėrininkų (savi- Ferre11' 19 ”• amž'
Naujų Namų Statytojas ir
tais metais jis priimtas ka- pasprukusį į gatvę vagį
Senų Namų Taisytojas
ninku) ir apie 800,000 dar
Vagis pametė pagrobtas
riuomenėn ir jau tretį kar
•
bininkų.
uniformas,
o
su
revolve

Reikale
kreipkitės
;
tą dezertyravo.
Tel.
REPublic
2410
riais pabėgo.

į Cook apskrities
priedinis biudžetas

Nurodyta vykdyti
trafiko nuostatus

Chicagoj duona
pabranginta

Nuteistas kalėti
i: Taverno , savininkas Jarųes Spina, 41 m. amž., fe• >
*■*
deraliniam teismfe nuteistas
kalėti vienerius metus n
vieną dieną?*-»J&m kliuvo
dar ir baudos 600 dol.
Jis savo taverno rūsy ga
mino “munšainę” ir parda
vinėjo.

Cook apskrities komisionierių boardas pripažino
1941 metų priedinę sąmatą 470,000 dol. sumoje. Pra
eitą gruodžio mėnesį buvo
pripažintas 20,828,282 dol.
biudžetas.
Dabar apsižiūrėta, kad
tos 8umos “Pakanka įvairiema
reikalams, PLATINKITE

Chicagos policijos depar
tamento seklių biuro virši
ninko pavaduotojas Walter
Storms pranešė
šio biuro
motoriniams skvadams, kad
jie stropiau vykdytų mies
to trafiko nuostatus. Storms
sakė, kad jei tas nebus daromą, sekliai bus grąžinti į
uniformuotos policijos skyrius, o jų vietoje bus past
tyti kiti policistai

3052 West 63rd Street

‘ ‘ DRAUGĄ ’

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-mų MORGIČIU
Mėnesiniai atmokėjimais

Mutual Federal
Savings
and LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO
2202 W. Cermak Rd.

CONRAD
Fotografas

Tieson traukiamas Wade
O. Spangler, kurs be vals
tybės “laisnių” Chicagoj gy
dytojavo.

Anot viršininko, kiekvie
no policisto pareiga yra
traukti tieson kiekvieną mo
toristą, kurs neigia skers
gatviuose trafiko
šviesas,
kurs per greitai, arba neat
sargiai važiuoja, arba ne
paiso kitų kurių trafiko
taisyklių.

Rudeniniam “Draugo” pi
knike, rugsėjo 21 d., Sunset
Park, be kitų įvairenybių,
bus ir ristynės. Risis šie:
Stanley Bagdonas
Joe Milis
Šie drutuoliai daro bandi
J. J. Bagdonas
nius, kad gerai pasirodytų
Charles Levickis. Be to,
“Draugo” rudeniniam pikbus sunkiojo svorio kilnoji
ke sekmadienį rugsėjo 21 d.,
mas.
Sunset
Parke,
“Vilniaus
Kalneliuose”.

I

WHOLESALE

m

DALYVAUJA “DRAUGO”
PIKNIKE

LIQUOR
ĮSTAIGA

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

88th lr 8. Campbell Avė. 5 kam
barių mūrinis cottage kaina $3,609,
(mokėti $600.
Ant Rockwell St. ir 84th 8 kam
barių mūrinis bungalow, 2 karų
mūrlnla garadžius, kalta $5,860.
6 kambarių medinis cottage —
reikia pataisyti, kaina $'.260.
4 fletų kampinis mariais namas
po 4 kambarius, l^alna $ '2,600.
2 fletų po 8 kambarius — 3 boi
leriai — bungalow stogrs, kaina
$8,600. 4 fletų marinis lamas po
6 kambarius, ant 2 lolų jastatyta%
įmokėti $1,600.
Blsnlavas namas, rabdast tarp di
delių dirbtuvių — taverno Ir lunck
blsnls — 6 gyvenamieji kambariai.
Kalųa $4.600. Savininkas priims t
mainus lotus arba didesni namų—
pridės pinigais.
Taipgi turime dideli puairlnklmę
visokių namų po visų Chlsjagų: pri.
valiok ų lr bisniavų, farmų mažų l?
didelių, galima pigiai plrktl arba
mainyti.
Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai plrktl, lAmalnytl bile kų
jas turite, kreipkitės pas;

HELP WANTED — VYRAI

“JIG BORER” OPERATORIUS
Reikalingas tiktai pilnai patyręs vy
ras; kiti neatalšaukite.

STIGER-HII/TON MFG. CO.,
5848 W. Raču Avenue

“TOOL and DIE MAKERS”
Reikalingi tiktai pilnai patyrę vy
rai; kiti neatsišaukite.
STIGER-HILTON MFG. OO.,
5843 W«il R«u-v Avetiue

••BLACK8MITH FINI8HER8", paty
rę prie trokų “body” pataisymo.
KrelpkltSs prie
JACOB PRESS SONS

3320 Normai Avenue

JAUNI VYRAI, nuo 18 Iki 20 metų
lr vyrai euvirė 40 metų senumo,
prie lengvų dirbtuvėje darbų —

AMERICAN BRI'SH CORP.,
1115 No. Franklki Street

CHARLES P. 8UROMSK4S A OOk
6931 S. Weetern Avė.
VAIKINAI, nuo 18 Iki 25 metų se Tel. Rep. 8718 — Vak. Proa. 1111
numo, prie lengvų dirbtuvėje dar
bų. Kreipkitės J —
PARSIDUODA MARQUETTE
FABART INSTRUMENT CO.,
,
PARKE
4740 No, Clark Street
I Dviejų fletų, po 4 kambarius, nam
as. Apšlldmas karfito vandens. Savi
ninkas parduos ar iAmainys ant di
“FISH MEN”
desnės vietos. RaSyklte j —
“DRAUGAS”,
Patyrę prie pardavimo visokios rū
2334 So. Oakley Avenue,
šies žuvų. KrelpkltSs prie —
Bos No, 150.
GOLDBLATT BROS.
Central Employment Burcau,
lOth

Floor,

State

ant!

PARSIDUODA GERAS
BIZNIS

Van Buren

REIKALINGAS patyręs duonos par
davėjas — '"saiesmanas“ prie rauto
itvežinėtl lr pardavinėti keptuvės
gardumynus. KrelpkltSs prie —
STANDARD BAKING CO.,

Parsiduoda grosernė lr “meatmarket" ger<\| vietoj ir už žemų
kainų. Biznis Išdirbtas gerai per
33 metus. Priežastis pardavimo,
— savininkas nori pasitraukti vi
siškai nuo biznio. Kreipkitės į:'

3742 Ekston Avenue

REIKALINGA “mllllng“ mašinų opc ra toriai; taip pat lr “drill press”
operatoriai. Turi būti pilnai patyrę.

H. BIEDERMANN
7102 South Racine Avenue

STIGER-HILTON MFG. CO.,
5643 West Rače Avenue

PKone: STEwart 3474

HELI’ WANTED — MOTERYS
OPERATORKOS, •
siuvimo vilnonių
formų. Dienomis
bas. Aukšta rata

420 W. 63rd Street

A.

FRANK

. patyrusios
prie
mokykloms uni
ir naktimis dar
mokesčio.
COUBEAU,

83 East Adams Street

Tel.: Biznio - ENGlewood 5883
Rez.: - ENGlewood 5840

OPERATORKOS — Flatlock maši
nų, siūti prie “rayon” materiolo. Ge
ra alga, nuolatini darbai.

Viduramžio « didžiausias
arkitektas, paveikslininaas,
r inžinierius, Leonardas da
Vinči, buvo katalikas.

Ląikas — tai nematomas
ir negirdimas vėjas, kuris
negailestingai naikina mūsų
sodus, blaškydamas baltus
Šiedu lapelius.

KLAFTER and CO.,
I

“DAKTARAS” TIESON

Be to, policijos departa
mento viršininkas Allm.an
įsakė visai policijai,
kad
mieste
trafiko ordinansas
būtų griežtai vykdomas, nes
tas yra sąryšy su žmonių ap
sauga. -

MARŲETTE PARK IR APYLIMKJd
KAS k) TURITE MAINYTI UtBj
NORIT PIGIAI PIRKTI:

REIKALINGI DARBININKAI

Studija Įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis
užlai
domis lr Hollywood
Šviesomis.
Darbas
Garantuotas.

EEN. .T KAZANAUSKAS. Sec.
TURTAS VIRS $1,100,000.

į

į

GELEŽIES DIRBTUVĖJE darbinin
kų. "layout” darbo vyrų lr mekanlkų. Turi būti patyrę. Atsišaukite j,:
MID-CITY ARCRITECTURAL
IRON COMPANY,
5535 South State Street

FINANCE AND LOANS
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS

CLASSIFIED

2459 Armtta^e AvenLo
(kampas Campbell Avenue.)

• ,
<1

LEMPOMS apdengalų
kirpėjų lr
siuvėjos. Patyrusios pne “studio'
darbų. Geriausios algos, pagal dar
bų. Nuolatini darbai. Kreipkitės adresu:

Jūsų Gražus
Apsirėdymas
-Mūsų Specialybė

1255 MERCHANDISE MART

WOLK STIDIO
1945 VVest 35* Street
m°sT

MODKRN

tel. SUPerior 1805

(’OMPLETfc

VEITERKOS, taip pat kaslerka lr
“bostesses” gražiausiam restaurante,
kuris dabar atsidaro Chicagoje.

ADVANCED PHOTOGRAl’HY
I.OMKST POfiSIRLE PRICES

PHONE LAPAYETTK 2M13

The NEW ISBELL’S I’ICCADILLY
.RESTAURANT,

Išveftojame
po visų
Cbicago

W. KANTER, Sav.

REMKITB
SENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR. CO.
4707 S. Halsted SL
Tte4.

BOUIJEVARD OOt4

1435 East 51st Street
(Atsišaukite šeštadlenj ar sekmadlenj 2-trų vai. po pietų.)

HELP WANTED
AD — DEPT
127 No. Dearborn SL
Tel. Randolph 9488—9489

gAVTArTKTAa PAgnmntruAa
SUKNELIŲ
BLIU8KEIJŲ
PIRATINIŲ

KOJINIŲ
POOKET’BOOKŲ
KORSETU
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ
V. VILEIŠIENE, SAV.

U»t9K tO

PIUNDECH'S
T U 6 0 S L A V - A M E RICII
RADIO BROIDCAST

Kristus šiandie katalikų
Jfory Saturday, ltJO ja 1:30 FJL
visuomenėje dažnai pasigen
STATION
da, kas Jį išpažintų prieš
a
1480 kflaeydaa
4
žmones.
Kan. K. Č.

W Hl e

GLAMOUR
AR LAIKAS NAMUS
PATAISYTI?

•

FROCK SHOP

Dievas mato tiesą, bet ne ~ • >aataria< a yra^nua W e 1
greit tepasako. (Rasų pa Yugošlar Folk Mušta
tarlė).

5922 W. Roosevelt Rd.
TeL AUSTIN 1175

Kreipkitės prie

Charles Yushas
Lietuvis Kontraktorius
Ir Karpenterys
Rez. Tel. VICTORY

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
MŪSŲ
NAUJAM VARTOTŲ
KARŲ SKYRIUJE

AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant Labanauskas
H. Rajewskl
“8horty"

935 West 35th Street
Chicago, III.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

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

Felbt Yakaitls,

K Manoma, kad jia bus stipriausias ristikas

sunkiojo svorio kilnotojas

“Draugo” piknike

ii

2223 West 28rd Place
Tel. Canal 5014

,

Nauja

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

0BXtt0XB

rūgs. 19, 1941

Penktadienis,

piknike “Rūtos” darže, West
Napralalikll* progot matyt?

SONJA HENIE,

Iv.i.id,

Side.

-jum

VAllIY SRRENADE" 20th Cantary.Faa

filmoįa,

M

X

OLENN MILLER ir jo bona.

Klevlnskas,

Antanas

aštuoniolikietis, rūgs. 14 d.
... ir napralaiiklta progos ga-

CHESTERFIELD.

kuri padaro II
»l.nq cigaratq, kuris VĖSESNIS LENG

VESNIS ir GERESNIO-SKONIO.

Finansų

ant ežero.

X

šv.

veikėjų

susirinkimas

Aušros Vartų parapijos sa
aptarti

lėje

priimti

prisirengimą

J. E. Arkivyskupą

Samuel A. Stritch, iškilmin
game “Draugo”

dienraščio

Sidabrinio Jubiliejaus

ban

per Kristaus Kara

kiete,

liaus šventę, spalių 26 d.

Viso

susirinkimo

maždaug,'

šūkis,

šiaip skambėjo:

Dirbsime, iškilmingai priim
sime Jo Eksecelenciją

per

Jubiliejaus

ban-

“Draugo”

kietą.”

Taip,

entuziazmas

buvo nepaprastas

vienas kolonijos

noriai

ir kiek
delegatas

prisiėmė

pareigas

komisijose.
prie

šio

Jubiliejaus,

ku

Prisirengimas
“Draugo”

sulauks daug sveikinimų ne

tik nuo savo parapijonų, bet

Pullman — K. Railos; Ro-

taip ir nuo draugų, pažįsta

seland — Betty Plekavičiu-

mų. Ad multos annos!

tės; Cicero — VI. Šemetuls-

kio, Ed. Pajaujo, V. MozeSriubienės,

Valančiaus;

X Amerikos Export Line

A.

laivu Exeter iš Portugalijos

Town of Lake

į New Yorką atvyko Lietu

— Turskienės, M. Sudeikię-

vos pranciškonas tėvas Ju

nės; North Side — P. Mas-

kolaičio, V. Rėkaus;
ąuette Park

—

venalis Liauha, kuris šįmet

Mar-

Milane,

Varkalie-

logijos mokslus. Prieš išva
žiuodamas į Ameriką buvo

ko, S. Piliacko;

Romoje ir turėjo audienciją

Park —

Brighton

Šaulienės,

kauskienės,

Vaiče-

pas' šv. Tėvą.

Ivanauskienės;

Melrose Park — A. švilpauskienės, Žvirblio, Kontauto;

West

Pasaulio Geriausią Cigareto Tabakų dėl

tuvės įvyks 28 d. rugsėjo,
šliūbas bus Nekalto Pras.

Side — Ig. Sakalo,

Soržicko, Kazanausko; Brid
Į geport — A. Vaišvilienės,

Panelės

įei

Programos

lAlusipirkite pakelį... kuomet užsideg

Švč.

bažnyčioje

3

vai. po pietų. Jaunojo tėvai

rengia gražias iškilmes baž
nyčioje, kur dalyvaus ir K.
šia ir šaunią vestuvių puo

tą. Vaicekauskai seni Brigh-

toh Park gyventojai. P. Vai

cekauskienė plačiai žinoma

veikėja katalikiškose orga
nizacijose.

Komitetas:

X

A.

Jurkevičius ir M.

Micka iš Brighton Park vėl

laimėjo bowling rungtynes.

Jie jau turi Chicago miesto
high šcfiools bowling čem

pionatą per dvejus metius.
DaužVardis, Jonas korespondentas, Ed. Kubai“DRAUGO” JUBILIEJINIS Jiems reikėjo nugalėti 30
Brenza, kun. P. P. Cinikas, tis, kun. K. Barauskas.
NUMERIS
kitų mokyklų rinktinių. AM. L C., Komiteto sekreto
DAUG SUMANYMŲ
Susirinkime nutarta leis bu atstovauja Kelly High
rius.
Sudarius komisijas sekė ti specialų, padidintą jubi School. Neseniai jiedu nu
Bankieto Vykdomasis Ko įvairūs sumanymai. Visi pa liejui
paminėti
“Draugo” galėjo du žymius" bowling
mltetas sudarytas iš: kun. reiškė savo nuomones, kaip numerį.
Tam
sudarytas sportininkus: Jerry DobroA. Linkaus, pirm., kun. A. ir kokiu būdu visas tas ju komitetas iš:
L. šimučio, volny ir John Looma iš Ly-

site Chesterfield jūs gausite tokią aromą ir kvaps

las

nį, kurie malonūs net ir tiems, kurie nerūko.

Mes nesigailim lėšų padaryti Chesterfield ge
riausią užsirūkymą kokį pinigai gali pirkti;..nuo

tabako viduje iki drėgnumą-sulaikančio lengvai
atidaromo cellophdne žakieto, kuris laiko Ches-

terfiėld visada Šviežesnius ir Vėsiau-Degančius.

y

ir S. Saboniai. Taip pat ruo

na J. M. Prelatas M. Kru Prof. A. Pocius,
muz. V. rengime panašių iškilmių.
šas, J. M. Provinciolas kun. Daukša, A. Leščinskienė.
Visas
bankieto
planas
dr.
Kazimieras ' Rėklaitis,
Spaudos Komitetas:
Tg. greitu laiku bus paskelbtas
M. I. C., kun,.^/Albavičius, Sakalas, Stasys Pieža, Ke- visuomenei.
Tikietai
jau
kun. J. Paškauskas, Konsu rald - American laikraščio pradėta platinti.

VĖSESNIO LENGVESNIO Geresnio SKONIO
is eisite

Komitetan”

Leo Vaicekausko ves

X

Maziliauskienės, A. Aleliudalyvauti I
mienės.
pats
Chicago Arkivysku
Svečių priėmimo Komite
pas,
Samuelis Stritch, D.
te įeina sekantieji: J. Mo
D., suksis
apie aštuonias
zeris, B. Kazanauskas, adv.
komisijas, kurios buvo su
Klementas
Paznokas,
J.
darytos iš susirinkusių ka
Juozaitis,
B. Plekavičiutė,
talikiškos visuomenės vei
dr. P. Atkočiūnas, J. Gri
kėjų.
bauskas.

“Garbės

Italijoj, baigė teo

nės, L’, šimučio, J. Cižaus-

riame prižadėjo

Tikra Kombinacija

Juozapo parapijos kle

sukaktį. Be abejo jubiliatas

cago — P. Snarskienės; W.

K.

černauskas,

švenčia 10 metų kunigystės

stovų iš parapijų: So. Chi

rienės,

V.

Kun.

bonas, So. Chicago, šiandie

P. P.

Ciniko, M. I. C., sekr., ir at
vių

Netikėtai Įkrito

bet aunkiai serga.

deda iš: kun. Dambrausko,
M. I. C., pirm., kun.

pasivažinėti

į vandenį. Gyvybė išgelbėta,

susi

Komitetas

išvykęs

buvo

mu

rills puikia kombinacija tabaku j

P.

M. I. C., sekr., biliejus turėtų būti tvarko Pilipausko, kun. J. PrunsJ. Čepulienės ir Ad. Doč mas.
Susirinkusieji tą pa kio, Ed. Pajaujo ir A. Skikaus.
*
matavo
savo
patyrimais riaus.

Mažuknos,

%

ons, Dl. Rezultatai: Dobro-

volny 510, Micka 543; Loo
ma 535, Jurkevičius 561.

Y

Chicagos V

lomenė Yra Nuoširdžiai Užkviečiama

“DRAUGO

RUDENININ PIKNIKAN. RŪGS. 21 d.
(135th Street ir Archer Avenue)

z ’Į!FSz ■
“

3]v
u

(

1
įr

/

Smagi Orkestrą

Brighton Park'o

Tikrai bus smagu bendrai su “DRAUGO” prietellas praleisti gra

žią rudens dieną šauniomis rudeninėmis spalvomis pasipuošusiame SUN

SET PARKE.

Grieš Šokiams!

Giliukingiems bus duodamos

giems — dainavimas!

gražios

šokėjams — šokiai ir puiki muzika!

svečiams bus malonus priėmimą* ir skanūs vaišės!

Pikniko Pradžia - 12-tą Valandą................................
Turintiems Pikniko Tikietų Bus Progos

Laimėti

Visoj

dovanos!

Chicagoj

Balsin

Visiems

DAINUOS — populiarūs

Šurum-Burum

Sesučių ir

Panevežiečių chorai.

............................ Įėjimas į parką Visiems Dykai.
Ir Apylinkėje Žinomų Savo Skanumu "Cherry Brand" Kumpių!

i

