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Vokiečiai Paėmė Kijevą
Jaunimo

auklėtojas

Lietuvoje įvesta maisto
kortelės vietos gyventojams

Rytų fronte^.

Apsupta keturios komunistų
armijos - skelbia Berlynas

Prelatas E. J. Flanagan,
garsus jaunimo auklėtojas,
kurs Nebraska valstybėje
Vokiečiai skelbia savo nuostolius —
įkūrė Boys Town vardu ber
Trūksta druskos
ir cukraus. Nevienof
niukams bendruomenę, aš
400,000 kareivių. Sunaikinta skaičius
dos maisto kainos. Nugąstaujama
triais žodžiais peikia mo
derniškas priemones, taiko
vokiečių orlaivių
dėl žiemos
mas nusižengusiems berniu
kams.
Jis sako, kad su moder
BERLYNAS, rugsėjo 39 puoštą vėliavą virš Ukrai
KARALIAUČIUS,
rug nis šildymas. Buvę namų
niškųjų reformų mokyklų
d. — Vokietijos karo vado nos sostinės. Tai trečiasis
savininkai kuru nesirūpina,
metodais nedaroma nė ma sėjo 19 d. — Gauta kai ku
vybė šiąnakt pranešė, jog vokiečių pranešimas apie
kadangi
namai
jiems
negrą
žiausia pažanga, bet tik at- rių žinių apie maisto padė
vokiečių kariuomenė užėmė laimėjimus prie Kijevo.
žinami. Be to, esą nedaug
žanga. Kovai su piktada tį Lietuvoje. Kaip jau buvo
Kijevą ir iškėlė svastika pa
vilties, kad iš kur nors bū
riais kas metai J. A. Vals pranešta, Vilniuje, Kaune ir
tų gauta akmens anglies.
MASKVA, rugsėjo 19 d.
tybėse išleidžiama bilijonai kituose didesniuose miestuo
—
Rusijos informacijų biu
dolerių ir niekas atsiekia
ras šiandie praneša, kad v<’>
Iš Tokijo vyksta
mas. Kad suturėti piktada se įvestos maisto kortelėse.
kiečiai po kelių dienų smar
normos
i
j
Duodamos
maisto
rybių plitimą, reikia pir
Lietuvoj atėmė
kių kovų pasiekę vienus Uk
mažos.
labai
namo rusai
miau jaunimo tarpe išnai-, nustatytos
rainos sostinės Kijevo var
kinti piktuosius polinkius Pav., mėsos duodama vie savininkams
tus.
O tuo niekas nesirūpina.
nam asmeniui per savaitę
TOKIJO, rugsėjo 19 d.
Rusų pareiškimai pabrė
Sekmingiausioji
priemo tik 200 gramų, cukraus — namus
—
Šiandie
iš
Tokijo
išvyko
žia,
jog vokiečiai pasiuntę
nė prieš berniukų piktada50 gramų. Jaučiama taip
virš
50
asmenų
Rusijos
am
naujų
kareivių ir po to įs
riavimus yra religija, pra
KARALIAUČIUS,
rug
pat druskos stoka. Sakoma,
basados personalo ir amba tengę, pralaužti rusų liniją
ktikuojama namuose — šei
kad Lietuvoje esą užtik sėjo 19 d. — Turimos žinio
sados šeimos. Išvykusiųjų vienoje vietoje.
mose, sako prelatas. Religi
ta apie 150 vagonų drus mis, iš tų bolševikų nacio
tarpe
yra ir ambasadoriaus
Kutuose frontuose kovos
ja turi būti praktikuojama
nalizuotų
namų
savininkų,
kos, tačiau jos trūksta. Ry
Smetanino
žmona.
tebevykstančios
ir rusų avi
visur ię visados. Nuo nami
šium su tuo eina kalbos, kuriems Lietuvos tautinė
Šis
išvykimas
supuola
su
acija
bombarduojanti
vokie
nės aplinkos priklauso bū
jog druska laisvai neparda vyriausybė namus buvo grą
japonų čių pozicijas ir aerodromus.
("DrauKaj" Aetna teiepnotai didėjančių rusų ir
simųjų piliečių doras, arba
Iš Maskvos per radiją prisiųstas vaizdas. Antraše
vinėjama, kad ūkininkai ne zinusi, namai vėl esą atimti.
santykių
įtempimu.
nedoras gyvenimas.
skerstų gyvulių ir nesudapažymima, kad sovietų užslėpta didžioji patranka su
Japonijos užsienio minis Kovos visuose frontuose
•
rinėtų mėsos atsargų.
terija pasiuntė Rusijai pro
laiko vokiečių žygiavimą. Nepasakyta, kokioj karo fron
Rusų komunikatas, kąip
Elta perorganizuota to daly.
testą dėl esamų Japonijos ir prieš dvi dienas tepažyKATALIKAI ĮSPĖTI
k
jūroje rusų minų, kurios mi, jog kovos tebevykstan
Kaip tik Anglija su Mas Dvejopos kainos
nuskandinuosios du Japoni čios visuose frontuose.
kva padarė karinę sąjungą
Kainos maisto produkKARALIAUČIUS,
rugjos. žvejų laivus. Japonai
prieš Vokietiją, kai kurie- tamsr yrr dvejopos: ofi-rta- sėjar 19 d.
.Patirta, kad, Amerrkors. laivas nuskandinęs
Apskaičiuodami savo avi
reikalauja, kad rusai tas acijos nuostolius rusai skel
Londono laikraščiai tuojau linės, kuriomis produktai Lietuvos Telegramų .Agenminas pašalintų, nes Japo bia, jog rugsėjo 16 d. vo
ėmėsi tvirtinti, kad bolše- pardavinėjami pagal korte tūra “Elta” esanti perorga vokiečių karo laivą
nija norinti vandenyse prie. kiečiai praradę 112 orlai
vistinėje Rusijoje jau esąs les, ir neoficialinės (Juodo nizuota į “generalinio ko
nutrauktas bedievybės sklei je rinkoje). Pav. sviesto ki- misariato spaudos tarny
Japonijos palaikyti ramius. vių, kai tą pačią dieną ru
Prezidentas
atsisakė
plėšt
karinį
autori

dimas ir krikščionių prieš- į logramas oficialiai kai noj a bą” (Pressedienst dės Gene
sai tepraradę tik 29,
pauda.
g rublius, o ūkininkai par- ralkomissariats). Jos prie
Anglai abejoja rusų Milžiniški nuostoliai
Ktalikų Jaunų Vyrų drau davinėja sviestą po 15-20 šakyje stovįs kažkoks vo- tetą. Ragina nustatyt kainas
gijos susirinkime Londone rbl. už kilogramą. Lašinių j kietis. Tačiau beveik visi
išsilaikymu
BERLYNA3, rugsėjo 19 d.
šios dr-jos prezidentas
J. oficialinė kaina yra 10 rub senieji “Eltos” tarnautojai
HYDE
PARK,
rugsėjo,
19
WASHINGTONAS,
rugsė—
Vokietijos karo vadovy
Cummins įspėjo draugijos j
o neoficialiai 20 25 rbl. pasiliko savo vietose.
d.
—
Spaudos
atstovų
konjo
19
d.
—
Informuotieji
bė šiandie pas celbė, jog ko
narius ir visus katalikus,; įjg
Kaip atmename, bolševi ferencijoj Prezidentas Roo sluogsniai pareiškia, kad
LONDONAS, rugsėjo 19 vose su rusais naciai prara
kad jie netikėtų tiems lai
Valdininkų algos ir dar kų okupacijos metu “Eltai” sevelt&s atsisakė ką nors Prezidentas Rooseveltas at d. — Pirmasis Anglijos ad
do beveik du kart tiek ka
kraščių pranešimams.
Jis bininkų uždarbiai šiuo tar vadovavo Leiba šaus.
miraliteto lordas A. V. Alex reivių ir lakūnų, kiek viso-,
paaiškinti
apie
Londono
metė
pasiūlymą
perleisti
pažymėjo, kad tai pačių bol pu esą palikti tie patys,
Kauno radifono direkto Daily Express paskelbtą ži apsaugos reikmanus gami ander pareiškė, jog Angli sose kitose kovose.
ševikų
propaganda,
kad kaip ir bolševikų laikais.
rium irgi paskirtas kažkoks nią, jog Jungtinių Valsty nančių dirbtuvių kontrolia jos vyriausybės sluogsniuo
Štai, pavyzdžiui, Rusijos
gauti iš Anglijos sau labai
Lietuvoje dar palikt j so vokietis. Bet radiofono pro bių laivas nuskandino Vo vimą iš civilių rankų ir ka se jaučiamas didelis susirū
kare
žuvusių, sužeistų ir
reikalingos karinės para vietiškų pinigų perkamoji grama duodama ir lietuvių
pinimas Rusijos pasiprieši dingusių nacių kareivių yra
kietijos
karo
laivą.
rines.
mos.
galia esanti vidutiniškai ly kalba.
Atsisakydamas praplėsti nimo galimybėmis.
402, 865, kai Prancūzijoje,
Anot Cummins, bolševi gi, palyginus su pačios Vo
“Mes dideliu pasigrėrėji- Lenkijoje, Kretoje, Balka
kariuomenės
dominaciją
kais pasitikėjimas neįmano kietijos kainomis: 1 rublis
Prezidentas ėmėsi žygių už mu, bet ir dideliu susirūpi
ir Norvegijoj žuvusių
mas. Per nelaimes jie gali lygus 50 pfenigų (V2 mar Naciai pralaimės,
Bombos prie nacių tikrinti, kad būt griežčiau nimu stebime herojišką mū nuose
vokiečių
kareivių tėra tik
maskuotis krikščionių bi kės).
sų sąjungininkų rusų pasi- 218,440.
prižiūrima
žaliavos
tieki

čiuliais. Bet jiems atsigaiU. S. laikraštininkas ambasados Buenos mo, pirmenybių, produkcijos priešinimą”, pareiškė jie
vėliojus reikia tikėtis dar Kuro trukumas
Šiuo metu, pasak A’esan- (Apsupta rusų armijos
jr eksporto reikalai.
žiauresniųjų jų žygių ne
der, rusams jaučiamas di į
ANKARA,
rugsėjo 19 d. Aires
Už
4
kambarių
butą
Kau
Tuo
tarpu
Washingtone
vien prieš krikščionis, bet ir
ne reikią mokėti &pie 150 — New Yorko laikraščiai
Bernard M. Baruch, pasau džiausiąs trukumas mecha-1 Tuo pačiu laiku karo vaprieš visas religijas.
PM leidėjas Ralph Ingersol BUENOS AIRES, rugsėjo linio karo metu buvęs karo nizacijos reikmenų, nes vq- dovybė skelbia, jog_ dvi Vo
rublių.
• t
atvykęs Ankaron 19 d. — Demonstracijos ma metu buvęs karo industri kiečių padaryti nuostoliai '• kietijos kariuomenės gruDidelio susirūpinimo ke- šiandie
pės susitiko apie 125 my
SOVIETAI PAVOJUJE
lia artėjanti žiemą. Kūro pareiškė, jog vokiečiai galį tu dvi mažos bombos nu jos
viršininkas, pareiškė esą milžiniški.
lias į rytus nuo Kijevo ir
Sovietų Rusijos vyriausy klausimas esąs labai aktua užimti dar keletą vietų Ru- mesta prie Vokietijos am kongresui,
kad nustatyti
tuo
būdu apsupusios ketu
bė pašaukė visus fiziškai lus. Ypač su baime į ateitį i sijoje, bet jų pralaimėjimas basados. Iššauktoji policija kainas šiuo metu yra vie- Daugiau nacių
rias Rusijos armijas, kurios
sveikus nuo 16 iki 50 metų žiūri gyventojai tų namų,' esąs neišvengiamas.
suareštavo vieną asmenį ir j pas svarbiausių būtinybių
šiuo metu yra naikinamos.
Karo reikmenų nuostoliai, išsklaidė demonstrantus.
amžiaus vyrus kariniam ap kuriuose įrengtas centraliŠiam krizyje ir sutaupytų submarinų Atlante
Specialūs pranešimai skel
Kap. Fritz Wiedemanr apie 20 ar daugiau nuošimpasak, jo, esą milžiniški, ir
mokymui. Visi darbininkai
LONDONAS, rugsėjo 19 d. bia, jog iki šiol Rusijos nuo
nuo dabar priklausysiąs ka buvęs Vokietijos San Fran-Į čių apropriacijų.
po dienos darbo privalomi
REIKALAUJA
— Autoritetingi anglų šiuo stoliai siekią 3,600,000 ka
ro vyksmas nuo Amerikos cisco, įsėdo į Japonijos kro
kasdien vakarais burtis į
ganiai pareiškia, jog kovos reivių, kurių dalis žuvusi, o
dirbtuvių pajėgumo paga vinių laivą Manila Maru ir
nurodytas vietas, kur jie ĮSIVERŽIMĄ
Anglai atakavo
Atlante kasdien aršėja ii kiti suimti.
bus mankštomi.
Londono spauda susime minti ir pristatyti rusams šį rytą išvyko Japonijon.
jog vokiečiams matomai pa
Nepaisant to sovietų ruo ta atakuoti savo vyriausy reikmenų, šiuo metu rusai
Le
Havre
uostą
deda vis didesnis skaičius Užėmė Poltavą
dirbtuves
šimosi ginti
bolševistinę bę. Kaltina ją dideliu ne vei beveik ištisas
BERLYNAS. — Oficia
submarinų.
1 šiandie karo vadovybe
“tėvynę”, Londono valdi klumu, kai Vokietijos naciai krauną į vagonus ir geležin liai pranešama, jog Romu*
Vokiečiai
vartoja
vis
dau
paskelbė, jog nacių kariuo
niuose sluoksniuose bijoma visur šėląta ir turi pasiseki keliai** gabeną krašto gilu Bijos kariuomenės vadas
LONDON, rugsėjo 19 d.
giau
ir
daugiau
subraarimenė
užėmusi Poltavą, apie
visiško bolševikų sužlugimo. mo kariauti. Sako, iš Ame mom
gen. Joanitziu žuvo antra — Nedidelis anglu lakūnų
nų,
kad
sulaikyti
Amerikos*
Ingersoll visą
valandą dienį rytų ^fronte.
200 mylių į pietryčius nuo
Bolševikams kariauti stinga rikos gaunami bombanešiai
skaičius
pravedė atakas
siunčiamą
paramą
Anglijai
Kijevo
ir tik 80 mylių nuo
netik vadų, bet ir įvairiau siunčiami sovietams, o savo kalbėjęsis su pačiu Stalinu,
Prancūzijos uoste Le Havre
Rugsėjo
mėnesį
vokiečių
sių karo reikmenų. Londo pusėje neiškeliama jokia kuris esąs kupinas pasitikė
Karkovo.
VIBORGAS, Suomija., — pereitą naktį.
Paskutinieji vokiečių pra
no spauda šaukia, kad An gudresnė ir svarbesne kari jimo.
Švedijos sveikatingumo mi
Vokiečiai Anglijon pa submarinų atakos ant An
glijos
laivų
buvusios
ypač
nešimai
duoda suprasti, jog
glija ir Amerika susimestų nė inicijatyva spausti prienisteris dr. Moeller pareiš siuntė tik nedidelį skaičių
A
plačios
ir
dabar
patiekti
Kijevas šiuo tarpu atkirs
visomis priemonėmis be ma šą.
kė, jog po savo vizito jis bombanešių.
Vyriausybės
šiauštojo delsimo siųsti bolKai kurie laikrašč’ai rei- ' PARYŽIUS. — Neramu suprato, kad rusų pasitrau pranešimai sako, jog numes esamus nuostolius esą sun tas nuo Rusijos pagrindi*
nės kariuomenės ir apsupševikams ginklus ir amuni- kalauja, kad
vyriausybė mai ne tik Prancūzijoje^ bet kimo metu padaryti nuosto ta bombų pietinėj Vali joj ku.
---------------tosios keturios rusų armiciją. Sako, priešingai gi perdėm persiorganizuotų ir visoje Europoje didėja kar liai esą didesni, negu jis ir rytinėj Anglijoj. Gvvybės
debesuota
ir
šil-jjos
gali susidėti iš apie pu
Stalinas gali pasiduoti Hit tuojau pagalvotų įsiveržti tu sn didėjančiu slaalčioni kada nors galės įsivaizduo aukų nesą ir nuostolių pa
Dalinai
sės milijonų kareivių.
Europos žemynan.
sušaudomų asmenų.
čiau.
leriui.
ti.
daryta mažai.

r
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir ^veikimas
KAS GIRDĖT WAUKEGANE
Šventoji Valanda
bus ir pas mus

X

Valstybių

BARY, IND., LIETUVIŲ ŽINIOS

ftv. Baltramiejaus pa

svarbą A. rapijos choras — ne vienai
šalies apsau ir Chicago lietuvių parapi

matydamos

joe,

J.

iW

Misijos

lyvavo klebonas kun. J. Mar-

tis, Brazauskai, Šimtai, A.

karuškų ir norėjau

Teisėjas pasiūlė

jai gėlių ten, kur ji ir aš

savo gėles jaunikiui
Teisman

įteikti

dirbame.

buvo

Kadangi

dar anksti ir gėlių parduo
pašauktas Gus tuvės buvo
uždarytos kai
m. amž.,
2631 man reikėjo eiti į darbą, pa

Mūsų parapijos, ftv. Ka Nenienė,
M.
Steponaitė,
prie jai gali būti pavyzdžiu. Cho
Janis, 33
to darbo prisidėti, šv. An re ne tik yra gerų balsų — zimiero bažnyčioje, misijos Klimąv i Čiai iŠ Gary, o J. Haddon avė.
Jis arcštuo- Keliui užsukau į parką ”
Chicago arkivyskupas Sa- tano ir Šv. Baltramiejaus vyrų ir moterų, bet ir gerai prasidės ne už dviejų savai Bauiienė ir sūnus Reimond, | tas už geUų ralskymą Hum.
“Parkuose gėlės yra pu
ii
Re
muel A. Stritch, ims daly- draugijos, jau nutarė pirkti išmokintas. Parapija džiau čių, kaip buvo paskelbta, Grybai, Rosa Tolartohe
blikai,” tarė teisėjas Zūris."
vumą rengiamoj visos Lake Apsaugos Bonų.
gias turėdama gabų varg. bet šį sekmadienį, 21 d. rug Chicago. Per pietus jubilia-.
Jei tamstai kada prireikia
sėjo. Visi parapijiečiai ir a- tams sudėta daug linkėjimų
County apskrities, Švento
m
3. Žylių.
Pranas Baronas, Jr.,
pasiskinti gėlių, o parduo
.Uo
18
.. įV* . ’
joj Valandoj, kuri, kaip plapylinkėe
lietuviai prašomi ir apdovanoti puikiomis do-1
X Dr. Jonas šėkas, popuvanomis.
Zunui, “kad išpažinti sa- tuvės uždarytos,
ateik
į
nuojam*, įvyks rugsėjo 38 rug8ŽJO 22 d' Prad8s
eiti
dalyvauti
ir
pasinaudoti
lerus
ne
tik
tarp
lietuvių,
vo meilę Sofijai.
Paskuti- mano daržą
naujas pareigas, kaipo nau
ir
imki kas
d., Weiss Field, WaukegaDievo malonėmis.
Ilgiausių
ir
laimingų
me

bet
ir
tarp
svetimtaučių,
ne

niais laikais ji susižiedavo i reikia.”
jas statė higbway policinin
ne. Apskaito, jog dalyvaus
Minėjo
25
metų
vedybinio
tų,
sulaukti
auksinio
jubi-;
8U kitu.
seniai
tapo
paskirtas
kapi

kas. Jaunas Pranas dėjosi
Ėjau namo iš va- 1 Kaltinimas panA Ik Intas.
apie 15,000 tikinčiųjų pa
gyvenimo
sukaktį
lie
j
aus!
Koresp.
tonu
(
Commissioner
mediprie lietuviško katalikiško
maldose prašant Dievo pa
veikimo, ypatingai Šv. Var cal office r) of Illinois RsAMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Mūsų kolonijos žymūs lie
sauliui taikos ir ramybės.
serve
Militia
3rd
Infantry.
tuviai
Antanas
ir
Elzbieta
offlcef^HEiiiiock
5524
do draugijoj ir kitose. Lai
Raa. 0968 So. Talman Ava.
faL CARU SIU
Kun. Joseph A. Garrity, kle
mingo pasisekimo
naujam Dr. J. Žėkas yra susipratęs Velėnai, rugsėjo 14 d mi- EMERGENCY: call MIDuay 0001 RM. Tai. GROvehill 0017
bonas St. Anastasia para
Office teL HEMIock 4848
vedybinio gyvenimo'1613 ‘
lietuvis ir domisi visu lietu nėjo
darbe.
pijos ir dvasios vadas šven
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vių veikimu.
to Vardo draugijos
Lake ftv. Juozapo draugija .
2201 VVest Cermak Rd.
sidabrinį jubiliejų. Ta proValandos:
1—3 popiet ir 7—8 v. v.
ga
ryte
jų
intencija
buvo
X
Iš
Waokegan
lietuvių
GYDYTOJAS
IR
CHIRUROAS
County, taip pat pirminin viena seniausių vyrų drau
REZIDENCIJAI
PHYSICIAN
AND
SURGEON
yra
kilę
nemažai
pašauki-1
atlaikytos
šv.
Mišios,
o
vėkas būsimas Šventosios Va gijų, viena savininkių Lie
VaL: 2-4 ir 7—0 vak.
6631 S. Califomia Avė.
OFISO VALANDOS:
Ketvirtad.
ir Nedėliomis susitarus.
Telefonas REPubUc 7808
landos, praneša, jog visa tuvių Auditorijos, spalių 19 mų ir į dvasinį luomą. Ne- liau jų namuose iškelta ban- Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
gos,

kiek

išgali

nori

DR. S. BIEŽIS

DR. ALBERT J. VALIBUS DR. J. J. SIMONAITIS

dvasiškija iš 24 parapijų ir d. minės 40 ųaetų gyvavimo skaitant kun. Rakausko ir kietas draugams.
Į
apvaikščiojimą kun. Matulėno ir nemažo būviai parapijonai ims daly- sukaktį.
Valūnai
yra biznieriai:
kviečiamos
visos draugijos. | rio mergaičių, įstojusių
į savininkai kepyklos
lietu
vumą.
vienuolyną, viškos duonos ir krautuvės
Rengiama graži programa šv. Kazimiero
Alekas Kapturauskas,
šbuo
metu
Techny,
DI., ku visokių pyragų ir pyragai
ir šokiai.
sūnus Prano
ir
Elenoros
nigo luomo Sutkus, žinomo čių adr. 1700 Filmore Št. i
Kapturauskų, jau antraus me Atpirko biznį
veikėjo ir politikieriaus A
Antanas Valensa yta ilga
tas kaip gauna stipendiją Petras Šaulys, vietos lietu
J. Sutkaus sūnus, o j ftv. Ka metis šv. Kazimiero para
ir lanko Northwestem uni vis duonkepis, geras para
zimiero vienuolyną
įstojo pijos komiteto narys ir na
versitetą.
Alekas
jaunas, pijonas ir rėmėjas, praeitą
Jakaičių duktė Elena.
Ja rys visų katalikiškų drau
200 svarų vyras, yra gabus savaitę atpirko biznį
irgi
kaičiai yra seno No. Chica- gijUfootball žaidėjas ir pasta duonkepio, p. Dauderio, ku,
.
| go gyventojai. Vienas jų sūElzbieta Valėnienė yra il
J
atsakominea
ruoju laiku iš gautų žinių ns išvyko ir mano apsigy- * s
venti Chicagoj.
Enrikas1 “
turėjęs
atsakommg, gametė sąjungietė, Gyvojo
aiškėja, jog tikisi gauti vie
6 J
i valstybės darbą, kaipo civi- RažanČiaus draugijos valdy
tą
universiteto
Wildcats
* lis inžinierius, dabar tara&ubos narė ir aktyvi kitų drau
rinktinėj.
Kvailys skundžia
kitus, ja U. S. kariuomenėj leitegijų narė.
Perka Apsaugos Bonus
pusgaivis skundžia save, ift-' nantu. Tėvas Vincas JakalJų šeimą sudaro dvi duk
vietos' katalikiškos draugi mintingas tyli visame.
tis lietuvių yra vadinamas relės, kurių vyresnioji Jenė-

2408 VVest 63rd Street

DR. STRIKOL’IS
Būkite Malonus
SAVO AKIMS
TU vien* pore aklu, visam gyveulmiH. Saugokit Jaa. leisdami
iActkauDlauoti Jaa m oda raiškiausia
metodą, kuria rasSJlme mokslą*
gali apteikti.
M MOTAI PATYRIMO
ortHnkinw skiniįi kurie peieUne
visą aklu Įtempimą.

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.
OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue
Kampas 18-toa
Telefonas GANAU O&23 — Chicago
OFISO VALANDOS
Kasdien 8-00 a. m. Iki 8.30 p. m
Treč. Ir aeM: 8:80 a. na. Iki
'•■o o m

zidencijoj. Beje, Sutkų vie-

Vienintelė Lietuvių
Wholesale Ltquor
{staiga Chicagoje

na duktė iš profesijos slau

lanko parapijinę mokyklą.

Iškilminguose pietuose da
Blaivi tauta išaugs tiktai

iš blaivaus jaunimo.

Kun. K. Čibiras

DR. VAITUSH, OPT.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House
3409 S. Halsted St
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

ADVOKATAS

UETVVIU
AKIŲ GYDYTOJAS
BPMOIALMttBS

4645 So. Ashland Avenue

(fl

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vaL nuo 1—8; ano 0:30—8:30

756 VVest 35th Street

LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Treėiadieniaia
ir Šeitadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.
Telefonas; ClOro 427<

ADVOKATAS
CENTRINIS OFI8AS:

PHYSICIAN AND SURGSON

2158 West Cennak Road

JH2

8188 SO. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mos Iki
vai. vak.

THrtplb PMlrtaktmaA
Nsmiutą. Importuotu
Ir Lietuvttką Gėrimą.
Parduodame
Tiktai Tavernoms.
Vai.: 10 Iki 5 Kasdien
Uiaakymai Iivežioj&mi
Sekančią Dieną.

Suvirs M metų praktikavimo aklu

INTERNATIONAL LIOUOR CO.

J

6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.

TeL REPubUc 1538—9

akiniai pritaikomi tiktai kada reikia.
VALANDOSt
10-toe Iki 8-tos valandos kaadlea.
Sekmadieniais pagal sutarų.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

6158 So. Talman Avė.

4712 So. Ashland Avė.
TeL YARDS 1S78

rZ

AR JUMS REIKALINGA PASKOLA
PERKANT SAVO NAMĄ?

KR£IPKITft8 PRIE

St. Artlmys BiiMią & Los
ASSOCIATION
49TH COURT
PHONE CICERO 412
0 I C E R O

JOSEPH P. OIUBAU8KAS,

DABAR

MOKAME

31% ANT

• UU •

prirenkami

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

Chicago, UI.

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

arti 47th Street
vaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.
Telcfornan; HKMkx* BS48

DR. PEIER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Peplet — nuo 1 Iki 8! Tak. T Iki 8
Nedėltemis pagal sutarti

p.

MOKSLO

TaL Oican 1484

DR. S. R. PALUTSIS

MANOBES » srovia.

an

k«

AMERIKOS

LIETUVIŲ

MOKYKLA

816

o
W. 33rd Place,

Chicago, III.

4157 Archer Avenue

OR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Reaidencija: 0000 So. Artesian An
VALANDOS: 11 v. ryto iki 8 popia
0 iki B vaL vakaru

DAKTARAI
TeL TAJhb 8146
VALANDOS: Nno XI iki 12.
*<f5»
‘
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. CANal 5969

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija
2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais
ANTRAS OFISAS
2017 8. VVestern Avė.
TsL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien
TaL»

Ofiso TsL;

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS D8 CHIRURGAS
1853 Weaš

85th Street

LIGONIUS PUIMAi
Raadiea nuo 2:00 iki
Trečio d. Įr aąKmM

8:00

vaL

tik. miRltadne

OR. V. E. SIEDUNSKI
DAHTISTAS
Talefonsn LAFarstto 2660
Antradieniais. Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir

šnAtadieniaia.

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.

J

(2-tros Inbm.)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TSL lUDirsy 8880
Ohica<o, UI
Kamp. I5tos gat ir 49th Ct
OFISO VALANDO8:
OFI8O VALANDOS:
Nno 10 iki IS vaL ryto, nno 2 iki I
Nno S iki 4 ponet ir 7 iki 9 vak. vai. popiet ir nso 7 iki 8:30 vai. vaL
Ir pasai sutartį.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai ryto.

Res. 1625 So. 50th Avenue
T«L Oiesro 1484

PADĖTŲ

J?

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Rea. telefoną* SEEley 0484.

LAIKAS:

Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
ir nuo 7 iki 9 vai, vakare.

PINIGŲ

Klskvtano Taupytojo Tauptnlat
yra
Apdrausti
Iki
98.880.00,
Par Federal Savinga and Loan Insurance Corp., Washtnaton, O. C.

2202 VVest Cermak Road

duiug room
____
LOR SETO — BEDKOOM SETS
— MUM — BAOIOS — RBFRIGERATORS — HANHEB8 —

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4143 South Archer Avenue

DR. PETER J. BARTKUS

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

»

4645 So. Ashland Avenue

Telefonas OANal 7829

J?

PAMOKOS
Angių Kalbos
Lietuvių Kalbos
Knygvedystės
Stenografijos
Mašinėle Rašymo
Aritmetikos
Pilietybės

NUOŠIMČIŲ, SU LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

VALm Pinu.. Ketvir., fteėtad, 8 Iki S v. v.| Antr.,

teisingai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

MES DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ ANT MAJŲ

1500 S.

Akiniai

Tel. CALnmet 6877
per patyrusj lietuvi daktarą.
184 NO. LA SALLE ST.,
Room 2014
Tel. Stote 7572

REZIDENCIJA: —
Dėl sąžiningo radijo pataisymo
6SRAI PHITAIKlNn AKINIAI
8148
SO.
HALSTED
ST.
1 pataisys kreivas akis, trumparegyste
pašaukite Yards 3088.
Tel.: VIctory 2878
'ir tollragyste;
palengvina aklų Įtempimų, prakalta*
>eMSMZkMb*«*'*mse*«>**,******l*,**e^*<*
gatves akasd«jln>u. svaigimą Ir aklų
ADVOKATAS
karėti.
Budriko Radijo Progoramal:
MODCRNT8KIAUSI, TOBULIAUSI
■OIAMINAVIMO BODAI
Wt'lL 1000 K. Sekmadieniais 6:30
Speciali atyda atkreipiama. J vaikų Tel. PROspect 3525
vai. vakare

FRANK VEZGABD, Sav.

PASKOLŲ m TACPIMO REIKALAIS

Tet. YARda 8846
S-tos

DR. i. DUNDULIS

DR. F. G. WINSKUNAS Dr. Walter J. Phillips
OflM M. OAHal IMS
Ofise Vai.: 3—4 i» 7—8
TreAsdieatato 0Ufal entarų,

WmTNEY E. TARUTIS

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

OFISO VALANDOS:
Ofiso vaL: 1-3 ir 6-8:30 P. M.,
Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vaL vak.
šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Nedėliomis pagal sutartį.
Trečiadieniais pagal sutartį.
Office teL YARda 4787
Narnų teL PROapect 1930
TeL CAN&l 0267
Ras. tel.: PROapect 066^
Tet YARda 6921.
Rea.: KENuood 6107

1446 So. 49th Court, Cicero

gė darbuojasi vienoj Chica

go ligoninių.

PHYSICIAN AMD SURGEON

DANTISTAS

“No. Chicago majoras”. Gy Augenija yra baigus slau
vena nuosavoj gražioj re gės mokslą, o Maity-Afcn dar

J

2423 W. Marąuette Road

MfX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Teldooas REPUBUC 0031

DR. MAURICE KAHN

DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TaL YARda 9994
Ras. TeL KENvrood 4800
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. raL
Nedėliomis auo 10 iki 12 vai. dieną

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 1—4 ir uue 7—8
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso taMsaaa FT

4631 So. Ashland Avė. ’

PLATINKITE “ DRAUGĄ tt

.

>

-A

SeStadienis,

rūgs.

20,

D tIStTOSt

1941

_3

įsidėmėti,
kad Pov. Nor
X“
“k,ito
Užbaigta statyti,
Sužeisti du vyrai
kaus trokas su darbininkais
SAUKIAMI SAVANORIAI net įsivaizduoti tą raudoną ir piknikieriais išvažiuos savo šeštadienį su mumis.
stogai suirę
nuo vagono
ir trys moterys
jį
siaubą,
kurį
lietuvių
tau

nuo
bažnyčios
taip
pat
9:30
'Kur?
l POLICIJOS
31 m.
LT i ver Engąuist,
Wallace ir 39-Los skers
Camp Grant, III. (kariuo
ta pergyveno bolševikų oku ryto.
^VBATALION^
Piknikas įvyksta “Rūtų” amž., iš Harcourt, Ia., lan
gatvy aliejaus sunkvežimiš
pacijos metu. Maskvos val
darže, visai greta Aušros kodamas Chicagą pristigo menės stovykloje) užbaigti
Per Kauno radiją kasdien
susidaužė su automobiliu ir
dovai buvo nusistatę išvežjg
Cicero
rudeniniam Vartų bažnyčios, ant 23rd pinigų. Po keleto alkio die nauji pastatai. Darbas bu
kartojamas
paskelbimas
abu kartu smogė ir prava
ti iš Lietuvos pusę gyven- ‘‘Draugo” piknike pasidar- Place, pusblokis nuo West- nų jis nusprendė prekiniu vo pradėtas praeitais me
apie savanorių priėmimą j
žiuojantį ten gatvėkarį Su
tojų ir lietuvių vieton atga-lbuos sekantieji:
erni Avenue.
Privažiavi traukiniu grįsti namo. Pa tais. Išleista 8,700,000 doL
pagelbinį policijos batalio
Dabar pasirodo, kad kai žeista du vyrai «r Lys gatbenti visokių kalmukų, kir“EI. Petrošienė, Ona Bu- mas kuogeriausias.
Vieta vyko jam “pagauti” vieną
ną. Priimami atsargos kakurių pastatų stogai pra vėkariu važiavįusios motegizų ir kitokių mongolų.
kauskienė, M. Česienė, Pet. graži ir visko bus. Tik jūs į vakarus važiuojantį trau
riai, ne senesni 35 m. amkiurę. Juos reikės perdeng rys- ____________
*
Zakarienė, Stella Gedvilai būkite ir rengiamas pikni- kinį.
Ant
vieno
vagone
žiaus. Paskutiniuoju metu
ti. Tai atsieis iki 25,000 dol.
JULIUS BUTĖNAS IR
tė, Zita šemetulskaitė,
B. kelis bus kuosekmingiau- atogelio jis išsitiesė ir nųoskelbiama, kad priimami
Aiškinama, kad stogų ap Kuria šeimos židinį
PR. DELININKAITIS
Rengėjai.
Kučienė, Vincenta šemetul-(sias.
vargio
slegiamas
užmigo
taip pat karininkai, ne auk
kalimui naudotos neišdžiū
Anton Boguslavz — Pet
Už vienos mailės nuo Gene- vusios lentos.
Patirta, kad dienraščio “Į skienė, Vladas Šemetulskis.
štesnio laipsnio, kaip kapi
Per vasarą ronėlė Dockienė.
Šie
labai
pasižymėjo
va,
III.,
traukiniui
važiuo

tonai.
Įsirašyti galima Laisvę” redaktoriai esą Ju
Prašome pas mus!
jos susiraitė ir asfaltinius
Benjamin Jankovvskas —
s
“Draugo” Labor Day pikni
jant . jis nusirito nuo vago
Kaune (Laisvės al. 20), ir lius Butėnas, buvęs “XX
Sophie Seng.
stogus sugadino.
Bridgeport. — šv. Pran
ke, Vytauto parke, prie aisno ir apie 30 valandų žolė
pas apskrities
viršininkus Amžiaus” redakcinio kolek
krimo. Be to, Ant. ir Louis ciškaus Akademijos Rėmė se išgulėjo negalėdamas pri
provincijoje.
Norį
įstoti tyvo narys, ir dr. Pr. Delijos, Bridgeporto skyrius,
kuris iš Kauno Žukauskai, J. Stankus pasi rengia “bunco ir card” pra sišaukti pagalbos.
turi atsinešti pasą, atsar- ninkaitis,
žymėjo prie kitokios rūšies
Pagaliau jį atrado karu• gos liudijimą ir ištikimy kalėjimo išsigelbėjęs dar
mogą šį šeštadienį, rugsėjo
pramogų.
kų bėgiais važiavęs signa
birželio 22 d., pačioje karo
bės liudijimą.
20 d.
linis geležinkelių inspekto
pradžioje.
Turime paremti seselių
rius.
Nelaimingąjį nuvežė
Vilniuje išeinančio dien Visus Kviečiame
RYGOJ DAUGELIS
Pranciškiečių darbus, ypa
į ligoninę Genevoj.
Sakoraščio “Naujoji Lietuva”
GATVIŲ PAKEISTOS
Atvykę pasilinksminsite tingai dabar, kada eina a- koma, vargiai išliksiąs gy
redaktorius pradžioje buvo
VOKIŠKAIS VARDAIS
. . . Paremsite gražią kademijos statybos darbai. vas,
vilnietis žurnalistas Rapo
darbuotę . . . Nereikės to Joms reikalinga geraširdžių
Rygoje ir kituose Latvi
las Mackevičius, bet vėliau
li vykti . . . Visko rasite. žmonių parama. Mūsų visų
jos miestuose kai kurių gat
jis buvęs pašalintas už prošventa pareigą joms pagel Policija kooperuos
vių pavadinimai pakeisti.
Rytoj, šeštadienį, Aušros bėti.
sovietiškumą bolševikų oku
Tarp naujų pavadinimų fi
parapijos “Rūtų”
pacijos metu.
Dabar dien Vartų
Pramogos pradžia 7 vai. su federaliniais
gūruoja Ad. Hitlerio, Alf.
darže
įvyksta
TT.
‘
Marijonų
raštį redaguoja žurnalistas
vakare šv. Jurgio parapijos
Rosenbergo,
Hindenburgo .
, ....
_
piknikėlis. svetainėje. Įžanga tik 25 agentais
,
...
_ . - 7 , ir meno kritikas Stepas Po Bendradarbių
t ir kt. pavadinimai.
Ligšiol i ..
...
.
r
vilavičiuą — Vykintas, savo Nor8 ir jau baigiasi rugsėjo centai. Bus skanių valgių ir
Federaliniam
“ courthneteko patirti, kad panašiai
laiku buvęs “Lietuvos Ai- mėnuo, bet dar liko gražių, gėrimų.
house,” Chieagoj, įvyko mie
būtų
buvusios
pakeistos
do” redakcijos narys.
1 malonių dienų. Ir nenumaKomisija: Ag. Auksutie sto ir priemiesčių policijos
gatvės Lietuvoje.
Ūkininkams skiriamo sa- nu» kad P®r vieną dieną nė, P. Jančiauskaitė ir J. pareigūnų su FBI (Federal
O Pukelienė darbuojasi, kad Bureau of Investigation)
vaitraščio “ūkininko Pata oras labai persimainys.
LIETUVA BŪT BUVUS
rėjas” redaktorius yra An gi šiandien irgi neperšalta, atsilankę svečiai būtų pilnai agentais susirinkimas. Tar
MONGOLŲ, KIRKIZŲ
tanas Rimydis, dirbęs šio tad ir ryt galėsime gerokai patenkinti.
tasi apie bendrą veikimą
IR KALMUKŲ
laikraščio
redakcijoje
ir pasilinksminti, gerai ir gra
kad
tuo
Visi, kaip vienas šį šeš prieš sabotažą,
KRATAS
žiai praleisti keletą valan- tadienį į Šv. Jurgio parap. būdu užtikrinti šaliai v
iki bolševikų okupacijos.
Iš vieno asmens, gyvenan
Šiaulių muzikos mokykla dų1
t.JJi. svetainę 7 vai. vakaro. Tu daus apsaugą.
čio Kaune ir ten išbuvusio skelbia įstojamųjų .egzami Visko bus
rėsime “good time”.
Susirinkime kalbėjo fede
bolševikų okupacijos metu, nų terminą ir sąlygas. Kvo
Kaimo Rūtelė ralinio distrikto prokuroras
Nors
“
Rūtų
”
daržas
ran

patirta nuomonė, kad užsie timas buvo nuo rugsėjo 1
PRAEITŲ ŽEMŲ
J, Albert Woll.
Buvo rodo
‘ "rv
m
dasi
mieste,
bet
ten
rasime
KAINŲ
nio lietuviams
esą sunku iki 5 d.
Mokslas ir darbas tau ma federalinių agentų žy
visokiausius
parengimus, toms turtus krauna.
gių filmą.
Štai geriausia gyvenimo pro
kurie yra reikalingi pikni
ga, nes Šiuo laiku sunku rasti
bargenų! Puošnūs, moderniški
kui.
Bendradarbiai
sun
enamolio “crinkle finish” plie
kiai dirba, kad tą dieną visi
no kabinetai, įrengti su “sing
Kviečiame Jus ir Jūsų Šeimą į
atsilankiusieji rastų ten tai,
le” dial heat seleetor,” vapo• * Kviečiame į pikniką
ruojančiu alyvos kūrėjais, au
VAŽIUOJAM!
ko
jų
širdys
trokšta.
Bus
ANTRĄ METINĮ
So. Chicago. — šv. Juo
tomatišku “chimney draft reTaip, važiuojam: ne šian visko. Tik jūs būkite!
gulator”, “sure-flow oil tank”,
zapo parapijos rudeninis pik
die, ne rytoj, bet sekmadie
“vislble oil gauge” ir daug
nikas įvyks rugsėjo 21 d.,
Paskutinis
kitų įtaisymų. Pirkite dabar,
nį — j Sunset Park, į pas
nes mes negalime užtikrinti
Vytauto parke.
Nėr kalbos, kad šis bus
kutinį šįmet “Draugo” pik
šios žemos kainos pasibaigus
Nuoširdžiai kviečiami pa
Sekmad., Rugs.-Sepf. 28, 1941
dabartiniam mūsų stakui.
niką. Taip, visose kolonijo paskutinis T*T. Marijonų
rapijonai, draugai, pažįsta
se skaitlingi “Draugo” rė Bendradarbių šio sezono
SUDENT'S (GROVE) DARŽE
mieji ir kaimynai atvykti ir
mėjai rengiasi dalyvauti ir, piknikėlis. Dėlto ir visi de
(6600 W. lllth Street)
linksmai laiką praleisti su
gal būt, paskutinį sykį pa da savo nuoširdžias pastan
sočikagiečiais.
BUS DAUG BRANGIŲ PRYZŲ
silinksminti
atvirame ore. gas, kad galėtumėm gra
Kleb. kun. V. Černauskas
Z31Ū VVest Roosevelt Road
QUINN LAUBE IR JO ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
žiai baigti šį vasaros sezo
Kaip
paprastai
“
Draugo
”
ir komitetas rengiasi visus
TAI PASIMATYSIME PIKNIKE!
Telephone — SEEIey 8760
bus ną, kuris, bendrai imant,
maloniai priimti ir be to, piknikuose, ir šiame
buvo
sėkmingas.
Reikia
visiems atvykusiems į pik daug įvairumo.
Vestsidiečiams
žinotina, tik, kad šis paskutinis pik DALYVAUJA “DRAUGO”
niką bus įteikta dykai do
vanų — knygos, parašytos kad biznieriaus S. Fabijono nikėlis ir gi atneštų garbės. PIKNIKE
Nuoširdžiai kviečiame vi
ir
mirusio kun. P. Vaitukaičio trokas su darbininkais
Rudeniniam “Draugo” pi
sus
dalyvauti
TT.
Marijonų
piknikieriais
išvažiuos
nuo
Pasamdyta gera orkestrą
knike, rugsėjo 21 d., Sunset
piknikėlyje.
šokiams kaip jaunimui, taip “Draugo” namo 9:30 ryto. Bendradarbių
Park, be kitų įvairenybių,
Brightonparkiečfol
turi Užtikriname, kad nesigailėir augusiems. Taipgi bus įbus ir ristynės. Risis šie*
vairių laimėjimų, o šeimi
Stanley Bagdonas
ninkė B. Vasiliauskienė su
Joe Milis
CHICAGOS APSKRITIES
pagelbininkėmis
pagamins
J. J. Bagdonas
skanaus užkandžio.
TT. MARIJONŲ BENDRADARBIŲ DR-JOS
Charles Levickis.

ŽINIOS

IŠ LIETUVOS

M

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

...

VILIMO POPELIO PIKNIKĄ .

ROOSEVELT FURNITURĖCn

ŠIANDIEN!

IHAROUTIJ

RADIO LAIKRAŠČIO lū-H METAI

Rūgs. 14 d. kleb. kun. V.
Černauskas pakrikštijo Kibelkių dukrelę vardais Patricija-Ona. Kūmais buvo
A. Willis ir C. Kibelkis.

•

APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYUNUlS UETUVUA
Vienintėlis Vakarinis Lietuvių
Programas Amerikoje —
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 8:80 v. vak.
PENKTAD. Ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

Koresp.

Valdyba
Chicago mayoras paskel
ta Palankumo savaitę, kuri
prasidės šio rugsėjo 28 d.

MATYKITE MUŠI

Rūtų Darže - Aušros Vartų Parapijoje

So. Western Avenoe

Phone:

OROvehill

2242

niDMAUSIAS PASIRINKIMAS

LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
8TATYBAI.
MEDŽIAGOS STOGAMS
SUTAUPYSI

PINIGU,

DAUG

DARBO

IR 8VEKATĄ. JSIGYK

geriausi* IR smp- CTOlfFRT
RIAUSI* MŲ DIENU U******“H
I,IWK-BEI,T,

VMffluU

AntomaUškM

STOKER SALES
6921 So. Western Ave.
* ĮVEDU AIT.l’M*

* BOILERIUS

floa.nauoja.mn namų paatatym* ai
patalayma — Nieko |mok«tl — I
metai UmokAtl — A okalnarlmaa
dykai.
Idetnrta Pardavėjau
IAtwlnaa — Vedėja*

Carr-Moody Lumber

ŠLEG AITI S

Company
REPubllc 3718
IR SUTAISAU BENUS

Rudeninis Piknikėlis
— ĮVYKSTA —

WHFC-I45O kil.
6755

Marąuette Park. — Mari
jonų Bendradarbių 5 sky
rius Laikys mėnesinį susirin
kimą nedėlioję, rugsėjo 21
d., 2 vai. po pietų, parapi-l
jos svetainėje. Kviečia skait
lingai ateiti į susirinkimą.

PIRM NEGU PIRKSITK

8039 So. Halsted 8t.
VIO. 1272

2331 VVest 23rd Place
CHICAGO,

ILLINOIS

Štai paskutinė proga TT. Marijonų Bendradarbiams Ir
Prieteliams eiti į ta'ką! Atvykite į Chieagos Apskričio Bendra
darbių Pikniką!

rengėjai

druzgai
DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
M34 South Oakley Ave.
CMcago, Iltimis
Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
- Subflcriptfom: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in •‘Draugas” brings best results.

DRAUGAS
s

Iieina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam ft&nesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negraiiname, jei nerašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto lenkių.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinu visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštln ne-

S

Entered as second-CIass Matter March St, 1916 *t Chicago. III.
Under the Act of March 3, 1879.
Lietuvių katalikų dlenraAčio “Draugo" rSmCjama
siunčiu sveikinimus lr geriausius llnkljlmusl

lr

skaitytojams

JQaų dlenragtui ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas
apla Įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tlktjlmo tie.
■■a. gina tr sauga Jas nuo amtlnojo Uganymo prleSų.
^ Daugartopal tupadaipMa |Saų kataUkliko dlearaldlo skaitytojų Skal
bt AMLETO GIOVAMNI CIOOGRAN1.

Anglį) susirūpinimas
Pasirodo, kad anglai labiau yra susirūpinę Rusijos
likimu, negu kruvinasis Juozas su savo komisarais.
Anglijos vyriausybės nariai, kreipdamiesi į Jungtines
Valstybes karo prieš nacius reikalais, pabrėžia, kad
Sovietų Rusijai yra reikalinga milžiniška karo amu
nicijos pagalba ir tai labai skubi. Kitaip Sovietų Ru
siją ištiksianti didelė katastrofa.
Taip kalba anglai.
Ret Stalino agentai iš Maskvos visai ką kitą skel
bia. Jie skelbia, kad jiems sekasi visais frontais ir tai
sudaro tokio įspūdžio, kad parama nereikalinga.
Mat, anglams rūpi, kad Sovietų Rusija kuo ilgiau
sia pajėgtų atlaikyti karo frontą, bet bolševikams rūpi
tik propaganda. Jie nesijaudina dėl Rusijos žmonių li
kimo ir dėl savo talkininkų pasisekimo ar nepasiseki
mo. Kai žmonės įpranta viską remti tik propaganda,
•ir pavojaus valandoj su ja nepajėgia atsiskirti. Komu
nistai, juk, visą laiką maitino pasaulį tik melaginga
propaganda. Jos, mat, ir tokiose rimties ir pavojų va
landose nenori atsikratyti. Išrodo, kad ir patys save
melagystėmis nori prigauti.
Toks bolševikų nusistatymas rimtai surūpino anglus.
Jie yra priversti kalbėti Rusijos vardu, nušviesti tik
rą padėtį ir įtikinti Jungtines Valstybes, kad skubiau
teiktų jai pagalbą.
Anglai gerai nusimano, kad susmukus rusų frontui,
vokiečiai ir vėl visas savo karo jėgas atsuktų prieš
juos. Tada, suprantama, Anglijai būtų sunkiau karą
vesti.
Anglai nori pagelbėti Sovietų Rusijai kuo ilgiausia
išsilaikyti kare prieš Vokietijos nacius dar ir dėl to,
kad bekariaudamas tarp savęs komunizmas ir naciz
mas nusilietų tiek kraujo, kad visai susmuktų ir dau
giau nebeatsikeltų. Tada iškart būtų nušluoti nuo pa
saulio veido du didieji blogumai, karo, vergijos ir skur
do nešėjai — komunizmas if nacizmas.
Anglijos žmonės nekenčia nacizmo, bet jie nekenčia
ir komunizmo. Jie gerai supranta, kad ir Rusijos ir
Vokietijos ir visų kitų kraštų žmonės bus išlaisvinti
ir demokratija atstatyta tiktai tada, kai tie abu žmo
nijos priešai bus nugalėti.

Mūsų pačių reikalai
Visu rimtumu jau yra pradėti prisirengimai, kaip
tinkamai pasitikti ir priimti maloniai pasižadėjusį da
lyvauti dienraščio “Draugo” jubiliejiniame bankiete Jo
Ekscelenciją Arkivyskupą S. A. Stritch.

Mes džiaugiamės tokia savo bendradarbių ir bičiu
lių nuotaika, kuri duoda geriausių garantijų, kad dien
raščio “Draugo" jubiliejus baigsis tikrai gražiai ir iš
kilmingai.
Tasai bankietas, kaip jau buvo skelbta, bus spalių
mėn. 26 d. dv. Kryžiaus parap. naujai įtaisytoj salėj.
Reikšminga, kad mūsų "Draugas” minės savo jubiliejų
toj parapijoj, kur prieš 25 metus pradėjo eiti dienraš
čiu, vadinas — savo gimtinėj.
Ta pačia proga reikia priminti ir tai, kad rytoj Sun
set darže įvyksta “Draugo” rudeninis piknikas, kuria
me, apart paprastų vaišių ir piknikiškų įvairumų, bus
mūsų prietelių tolimesnis pasitarimas rengiamo sidab
riniam jubiliejui minėti bankieto reikalais. Tad, nuo
širdžiai džiaugsimės, jei rytoj į Sunset daržą suvažiuos
gausingas mūsų skaitytojų, bendradarbių ir prietelių
būrys.
Tokie tai yra šiandieniniai mūsų pačių reikalai.
,

,

#

Šeštadienis, rūgs. 20, 1041

(“Draugas” 1916 m. rug
sėjo 20 d.)

Lietuvos reikalai.- Dabar
tinę Lietuvos būklę galima
lyginti su Palestinos likimu
prieš daug šimtų metų, kaip
tada žydai iš Palestinos,
taip dabar mūsų tauta pa
juto išguitą iš tėvų lopšio,
kenčia badą, skurdą, ligas...

,

Q3rSif1c)SI

Amerikos Ukrainai savo tautos reikalus plačiai gar
sina. Jie leidžia anglų kalboj rimtą žurnalą, spaus
dina ir siuntinėja buletenius. Be to, Ukrainų Tautinė
Sąjunga yra išleidusi Ukrainos istoriją anglų kalba,
kuri kainuoja keturi doleriai. Šią istoriją parašė prof.
Michael Hrushevsky, redagavo prof. O. J. Frederiksen,
atspausdinta Yale Universiteto spaustuvėj.
Tuo atžvilgiu Ukrainai toli yra pralenkę mus lietu
vius. Jie jau nuo seniau pasirūpino pasigaminti anglų
kalba literatūros apie Ukrainą ir, apskritai, apie savo
tautos aspiracijas, o mes tik dabar dar tepradedame.
Bet geriau vėliau, negu niekad. Lietuvių Kultūrinis
Institutas, pasitikime, pagreitintu tempu padirbės, kad
tą didelį trūkumą papildyti. Tas gražias LKI pastan
gas plačioji Amerikos lietuvių visuomenė turi stipriai
medžiaginiai paremti.

Diktatoriai ir melas
Jei kas bent kiek sekė Rusijos komunistų, Vokieti
jos nacių ir Italijos fašistų įsigalėjimo eigą, aiškiai ga
lėjo pastebėti, kad jie veda nepaprastai stiprią propa
gandą, persunktą didžiausiomis insinuacijomis ir me
lagystėmis. Jie ir dabar skleidžia tik melagingą pro
pagandą, kuri labai yra ryški Maskvos ir Berlyno ka
ro komunikatuose.
Apie diktatorius ir melą “Naujienos” taip rašo:
“Ruv. Italijos užsienių reikalų ministeris, grafas
Carlo Sforza (katalikų liaudies partijos lyderis), nu
rodo, kad Mussolini pirmas atidengė totalitariškų
diktatūrų taisyklę:

“Melas yra melas, kuomet jį Išreiški nedrąsiai;
melas gali palikti melu, kuomet jį pakartoji šimtą
kaitų; melas visuomet pavirsta tiesa, kuomet jį
pakartoji tūkstantį kartų.”
“Iš Lenino, Hitlerio ir Mussolinio pareiškimų tokiu
būdu susidaro pilna “melo teorija.” Trumpai ją ga
lima išreikšti taip: Kovoje su priešu vartok melą;
meluok drąsiai; kartok savo melą tūkstantį kartų.
“Šitą teoriją yra gerai išstudijavę lietuviški tota
litarizmo garbintojai: Bimba, Mizara, Andriulis, Prūseika ir jų bendradarbiai.”
4

Kodėl jiems neužjaučia
Vienas “Darbininko” bendradarbis (Proletaras) ra
šo apie tai, kaip prieš du metu (rugsėjo 16 d.) Sovietų
Rusija puolė Vokietijos nacių parblokštą Lenkiją. Ta
pačia proga nurodoma, kad Maskva laužė sutartis, pra
silenkė su visais savo pažadais respektuoti mažųjų val
stybių nepriklausomybę. Jte užpuolė Lenkiją, Baltijos
valstybes, Rumuniją, Suomiją. Straipsnį taip užbaigia:
“Jeigh Sovietai nebūtų pasirodę grobikais, kruvi
nais budeliais, tai jie šiandien turėtų užuojautą kitų
tautų. Deja, šiandien demokratiškai nusiteikę žmo
nės, demokratinės valstybės laukia, kad diktatoriai
nusisuktų sprandus. Giliai užjaučia pavergtųjų kraš
tų žmonėms, užjaučia ir rusams ir vokiečiams, ku
rie yra diktatorių vergijoje. Anglija ir Amerika pa
žadėjo Rusijai pagalbu, tačiau griežtai pasisakė prieš
komunizmą, kaip ir prieš nacizmą. Komunizmas yra
didžiausia Rusijos nelaimė. Galimas dalykas, kad po
šio karo Rusijos gyventojai išsilaisvins iš komuniz
mo vergijos. Jiems pagelbės visų demokratinių val

Praėjusio trečiadienio vakarą buvęs dienraščio bi
čiulių susirinkimas parodė labai daug entuziazmo ir
nuoširdaus pritarimo rengiamam jubiliejiniam bankie
tui. Visi nepaprastai džiaugiasi tuo faktu, kad į iškil
stybių žmonės.”
mes sutiko atvykti ir kalbą pasakyti garbingasis Chi
cagos Arkivyskupas. Visi aiškiai suprato, kad pirmą
Mūsų visuomenė daug susirūpinimo rodo Lietuvos
kartą į Amerikos lietuvių katalikų spaudos puotą at
žmonių
ir tremtinių Sibiran šelpimu. Tai geras reiški
vykusį gausingos arkivyskupijos Ganytoją reikia pri
deramai priimti. Ir tai čia jau ne vien dienraščio va nys. Bet vien tik savo tuščiu susirūpinimu nieko uedovybės, bet visos Chicagos lietuvių katalikų visuome • sušelpsime. Reikia padirbėti ir aukoti. Lietuvai Gel
nės reikalas. Dėl to visi susirinkimo dalyviai mielai bėti Fondas netrukus pradės vajų. Kolonijų veikėjai
sutiko įeiti į visokias komisijas ir pasidarbuoti, kad turi pasirūpinti tuoj sudaryti komitetus, kad sėkmin
tasai istoriškas mūsų gyvenime įvykis praeitų geriau giau vajų pravesti ir daugiau pašalpos nelaimingiesiems mūsų broliams sukelti.
siu pasisekimu.

Šiandien Lietuva pagalbos
prašo viso pasaulio, o ypač
pagalbos ji prašo iš mūsų
brolių lietuvių. Išbadėjusi
tauta ne tik prašo duonos
kąsnio, ne tik tiesia rankas
prie mūsų centų, bet ji dar
labiau prašo iš mūsų vieny
bės, prašo tikro pasišventi
mo.
— Lietuvos sūnūs ir duk
ros, nustokite bergždžiai
ginčytis, — šaukia Lietuvos
širdis, — brciiai tari bro
liškai gyventi, turi viens ki
tą mylėti.
Ištikrųjų, argi gražu gin
čytis tose milžiniškose šer
menyse, akivaizdoje našlių,
našlaičių, raišųjų...
•

Užgynė dažyti veidus su
pudra ir nešioti trumpus si
jonus... Philadelphijoje te
lefonų bendrovė užgynė te
lefonistėms nešioti trumpus
sijonus įf dažyti veidus , su
pudra. Tos, kurios išsipudravusios bei su trumpais si
jonais siunčia namo nusi
mazgoti ir užsivilkti pado
resnius rūbus....
•
Jau pasilgo taikos... Vo
kiečių princas Aleksandras
Hohenlohe pasakė, kad tik
popiežius arba Wilsonas dar
gali išgelbėti Europą iš di
džiausių karo skerdynių.
Matyti, ir vokiečiams jau
įgriso karas — ašaros ir
kraujas. Taikos visi ištroš
ko...

Vėl milijonai karo reika
lams— Rusija vėl mananti
išleisti paskolą karo reika
lams. ši nauja paskola siek
sianti 3 milijardų rublių.

KLAUSIMAI IR
ATSAKYMAI
Kai sueinu su bet kokiu
bedieviu, ar tai bus balšaviskas, cic iii stas, ar laisva
manis - masonas,
dažnai
girdžiu šnekant, kad kuni
gui yra žmonių mulkinto
jai, kad Katalikų Bažnyčia
yra mulkiny&a, o katalikai
mulkiai. Tik jie, bedieviai
yra pažangūs žmonės, tik
jie šviečia svietui.
Ar tai
teisybė?
Ką vašemascis
profesorius misliji??

Šapos darbininkas.
Atsakymas.
Ištikrųjų,
mielas šapos
darbininke,
kunigai “mulkina” žmones.
Tik pamislyk, ar reikia dar
didesnio įmonių “mulkini
mo,” kurį kunigai atlieka ba
žnyčiose, priklodui, nuolatos
kartodami žmonėms laiky
tis Dievo ir Bažnyčios įsa
kymų: nevogti, neužmušti,
nesvetimoteriauti, kito tur
to nenorėti, * savo ' artimą
mylėti taip, kaip m^li pats
save, ir tt.
Kadangi jūs
vadinamieji bedieviai yra
atmetę Dievą, niekina Jo
įsteigą Bažnyčią, tai tuo
pačiu jie atmeta ir visus
Dievo ir Bažnyčios įsaky
mus ir stovi už vogimą, už
mušimą, svetimoteriavimą,
norą kito turtą pasiglemž
ti, ir tt.
Juk ir patsai
matai, kad kur tik vadina
mieji bedieviai pagrobia į
savo rankas valdžią, ten
Dievo įsakymai pildomi at
žagariai: vogk, žudyk, sve
timoteriauk,
kito
turtą
grobk. Ar gi ne taip buvo
ir Lietuvoj, kuomet masko
liai - balšavikai pagrobę lai
kė ją savo naguose? Taigi,
vogti, žudyti, svetimoteriau
ti, svetimą turtą plėšti,
tamstos vadinamieji bedie
viai skaito
didžiausia pa
žangą. Kas mokina priešin
gai, tas “mulkina” žmones.
O kadangi kunigai mokina

priešingai, tai dėl to, valug X
tų bedievių, jie ir ‘mulkina’
žmonės.
Dabar aišku?
Beje, dar dėl paties žo
džio
bedievis.
Bedievio
žmogaus, tavorščiau,
nėra
visam sviete. Jei kas esąs
bedievis, jam pilvas skau-ifc*
da, ba, kas netiki į tikrąjį
Dievą, jis turi
pasirinkęs
kitokį
dievą.
Priklodui,
balšavikai
—
tikinčiausi
žmonėse: savo dievą —
Džiugošvilį - Staliną
jie
taip karštai garbina,
taip
pakarniai jam giesmes gie
da ir taip už jį visur stikina,
kad
pagatavi galvo
mis vaikščioti.
Kiti vadi
namieji bedieviai turi kito
kius dievus: dolerį, viskės
batelį, gyvanašles ir daug y
kitokių. Kas į ką tiki, kam
atsidavęs su visu kūnu ir
dūšią, tas yra jo dievas
Taigi, bedievių nėra.

Prašau Nesijuokti
Dadgell^ ^'v/fų

niekaip

negali paslėpti nuo
savo
žmonos šnapso kvapo. Kaip
tik stiklelis į burną,
taip
žmona jau ir duoda peklos.
Visiems vyrams, kuriuos
žmonos piauna už tą kva
pą, duoda gerą rodą Calis
Skaniakvapis.
Kai gerokai
išsidrožęs parėjo namo ir
žmona jam užgriovė:

— Tu šioks, toks, šian
die parėjai prisiputęs vis
kės.
Skaniakvapis greit atsa
kė.

— Noser!
— šerap!
Ba kad duo
siu, tai atsiminsi net kada
gimei!
Ar aš neužuodžiu!
Viskės smarvė iš gerklės ei
na kaip iš peklos . . .
— Ta smarvė yra prigim
ta, — atsakė Skaniakvapis.
—Kada dar manęs ant svie
to nebuvo, sykį mano tėvu
kas pasigėrė ir nuo to da
bar aš viske smirdu . . .

GAISRAS ARTI LAIVYNO DIRBTUVIŲ

("Draugas*'

Acme

telepnots)

Ugniagesiai kovoja su sandėliuose kilusiu dideliu gaisru Charlestown, Mass., greta

Bostono.

Netoli yra laivyno dirbtuvės (Boston navy yard).

-A
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DBAUGA8
Alia Rachmanova

Studentai, Meile Ir Ceka

Poetą džiova užsmaugė, bet jo dainos
tebėragyvos

Romanas ii Rusijos revoliucijos laikų

- Kaip gyveno ir mirė autorius dainos

Išverti Ant Pauliakonis

„

"Kar bakūžė samanota"! - Dainos, iš vargo

n. TOMAS

(Tęsiny* i

nupintos. - Oi, dukters, nusidėjusios Ievos...

Buvo rami, tyli pavasario naktis; oras kvepėjo žy
dinčiomis alyvomis.
Mes užtraukėme sutartinę, ir per
tamsų vandens paviršių bangomis į visas puses pasklido
melancholiškų mūsų tėvynės dainų aidai . . . Tačiau aš
viso to prasiskleidžiančios vasaros grožio nemačiau;
mano mintys skrido į ligonines, kuriose miršta mūsų gy
nėjai, baltieji kariai, ir į tuos, kurie puola mūsų tylųjį
miestą, norėdami visus išžudyti . . .

K. Baras

kaip tikėjosi, negavo. Prof. j
Volteriui padedant gavo dar
bą Mokslo Akademijos kny
gyne. Knygynuose — daug
dulkių, darbas sunkus išvar
gusiam jaunam inteligentui.
Perpučia jį šaltas drėgnas
rudens vėjas. Gauna plau
čių uždegimą ir.... suserga
džiova.

Iš pabėgėlio pergyvenimų ir
atsiminimų
(Tęsinys)

2. Kai nori mušti - susiieško ir baslį
Maskva ieško priekabių

Kapinių beržynėlis —

Buvo laikai. Lietuvis nuo
aušros iki vakaro prieblaadai varvino prakaitą ir ašaras ant pono — žemės, pats
misdamas su pelais maišyta
bėraline duona. Už lietuviš
ką raštą mokėjo knygnešio
krauju, kalinio pančiais ir
Birželio 5 d. naujais kapais Sibire, šie
Paskutiniai pabėgėliai sako, kad raudonieji jau vi vargo dūžiai pabudino passai arti. Tačiau pas mus dar niekas nejuda. Niekas nė Uptingas kiblrkStis katatepuse žodžio neužsimena apie evakuavimą, kurį pradėti čio Širdyje ir davė mums
gali įsakyti kiekvienu momentu.
Beveik pro kiekvie liaudies dainių Praną Vaidviguba sunų langą girdėti dainos ir muzika, gat./ės pilnos žmo čaitį. Šiemet
kaktis: 40 metų nuo jo mirnių, kurie džiaugiasi šilima, šviesa ir sau^e.
Imirp
m mrs

**O, dėkit geležis baisingas, mano kurortas
Rakinkit kojas ir rankas
Jaunas ligonis lėšų netu
Dvasia tvirta ir prots doringas ri. Tenka važiuoti į tėviš
Sutvirtys širdis nekaltas”. Į kę. O čia namuose — sko
los ir serganti motina. At
sirado gerų žmonių: gyd.
Džiova gyvenimo
Staugaitis veltui ėmėsi gy
pradžioje
po ūžesio išėjęs iš ka- dyti, vaistinė nemokamai re
ceptus pildė, o Sintautų kle
įėjimo vėl tęsė mokslą. 1900
bonas
Paulionis vienu tar
metaia ulaikęa kvotimua
namo, tik k, bai- pu kasdien jam pradėjo siųs
ti specialiai ligoniui paruoš
gęs teisių skyrių. Jo troš- tug pjctus Gydytojai jį ra-

i Jei ne vargas, kurs įveisė
i džiovos bacilas Jo plaučiuoBirželio 10 d. se> poetas ir šiandien dar
Jau ir mūsų miestą užėmė raudonieji
, gal būtų tebegyvenęs.
Mes sėdime karviniam vagone ir važiuojame į Si- j Dygliuotais gyvenimo
biro pusę.
Dar užvakar miesto komendantas įsakė' keliais

|jUVO šelpiamas, o dar namo
nėlį pradėjo vadinti savo J
Kai atėjo rusų bolševikų kareiviai į Lietuvą ir pamatė,
eiuntė ką galsdama8i ne8
kurortu.
K. J. Prunskis kad čia viską galima gauti pirkti turguose ir krautuvė
buvo skolos spaudžiaje, labiau užsispyrę komunizme ir aklesni Stalino gar(Bus daugiau)
mi, visų gyvenimas
buvo

kįmaB

bUVo

Rusų bolševikų kariuomenės dalys atėjo į Lietuvą ir
apsigyveno trijose vietose: Alytuje, Vilniaus krašte ir
Gaidžiūnuose, mūsų kariuomenės vasaros stovyklose.
Slapta atėjo, perdaug jų kareiviai nesimetė į akis, tik
retkarčiais Kaune prie krautuvių sustodavo rusų bolše
vikų sunkvežimiai, prisipirkdavo įvairiausių pirkinių ir
dumdavo į savo stovyklas.
Atėjusiems rusų bolševikų kareiviams į Lietuvą — Lie
tuvos gyvenimas ir žmonės paliko geriausią įspūdį. Dau
gelis iš jų kalbėjo:
— Lietuvoje nėra tokių socialinių ir ekonominių nely
gumų kaip Lenkijoje. Ten daug dvarų ir nemaža skurdo
matėm. Pas jus ūkiai sutvarkyti, kaip ir pas mus, tik

išvažiuoti

dar

bet pas jus mažesni, gal ir geriau. Kaip matyti — mes čia
Pa£llinu moKsią.
nebuvo Džiūvo jauna j bolševizmui dirvos neturėsime. Mums jūsų santvarka pa1
rf
i
ir
re
m
mm
in
i
Tačiau
nebuvo.
Jau
ir
kr
£į
tin
g ir g
vntis. Ligo-1 tinka, nes yra užtektinai maisto, o ir žmonės gražiai
Birželio 9 d. Ą> « « m. nuo Jo gummo. i atudenUudamaa ne « „amų nja sinUu
’eg>o
kapinių

Ūla jau raudonųjų rankope!

*
1

visuose kampuose išklijuoti skelbimus, kad miestui ne
gresia joks pavojus; jis kvietė gyventojus laikytis ra
miai ir pažadėjo, kad miestas raudoni mielus nebus ati
duotas
Dar užvakar vakare būva apšauktas filosofi
jos draugijos susirinkimas, ir mes beveik ligi vidurnak
čio irstėmės po upę, o jau anksti rytą tėvelis atėjęs j
kliniką, rado įsakymą, kad skubiai pradėtų evakuotis.
Dieve, kokia mieste kilo panika...Visi raudonjų bijo kaip!

Jaunatvėje, tiesa, Vaičai

tis tik tėvų varomas pradė
jo lankyti mokyklą; nekar
tą

nuo

rugiuose

pasislėpęs

prasėdėdavo,

j

. .
681 1 m° 8

j

' 3

\

Birželio 11 d.

norėjo

ey&1
matyti

ku

j

rubH*

DIDIS

IŠPARDAVIMAS
PROGRESS KRAUTUVE]

Caro

I

i

kišenėje.

Laimei, jam pagelbėjo prof.
Volteris, su kuriuo buvo
anksčiau susipažinęs: gavo
mokyti vaikus vienoj šeimoj, už tai turėjo kamba-j
mažytį buteliuką ir tarė:
rį, maistą ir po keletą rub
— Tai cija no kalis.
Jei mus pasivytų raudonieji. lių. Vasarą grįždavo į tė
Verčiau mirti, negu jiems vėl patekti į nagus.
viškę, čia gausiai rašė, skai
tė, šienavo sodą.
Mus perkėlė į kitus vagonus, padarytus ii karvinių,
bet jau pritaikytus žmonėms važinėti.
Tik viršuj yra
dvi mažytės skylės; jei uždaro duris, pasidaro tamsu,
kaip naktį.
Priešakyje ir užpakalyje pataisytos tam
tikros sėdynės, kuriose galima ir gilėti. Mūsų vienam
tokiam vagone yra iš viso 18 žmonių; oras tiek prirū
kytas, jog galima nutrokšti.
Mūsų vagonas prikabintas prie sužeistųjų traukinio.
Mes gavome vienus narus priešakinėj kertėj. Viduj tiek maža vietos, jog vos
gali pasijudinti.
Traukinys eina su pasiutišku greitu
mu, beveik niekur nestodamas.

KOMBINACIJŲ IR KITOKIŲ PEČIŲ

Į Petrapilį išvyko su 3C

.Stotys slenka viena po kitos ir vėl nyksta iš akių.
kalnai, uolos, ežerai, laukai — visur žalias smaragdo kilimas.
Sklinda malonus žydinčių medžių ir gėlių kvapas.
Mūsų traukinys ekspreso greitumu važiuoja į Sibiro pusę.
šiandien mums visiems tėvelis padalino po

Birželio 12 d.

Vėlų rudenį jaunasis poe
Grūdams valyt:, sortuoti
tas išvyko į Petrapilį tikė yra mašina. Gyvenimo blo
damasis, kad čia užsidirbs gumams nuo gerumo atskir
pinigo Bavo mokslui vakarų ti yra katalikiška spauda.
Sakalas
Europoje. Tačiau pamokų1

bet

pačios mirties!
Visus kaip halsus slogutis slegia atsi
nigu, jis gi nejautė pašau
minimai iš raudonojo teroro dienų. Gatvėmis prasidėjo
.
....
, , ,
,
,
kimo, bet nedrįso nė jiems
jo beprotiškas lakstymas,
stumdymasis,
visi skverbiasi
1 . . , .. „„
t te-.
L.
i
i.
„./atsisakyti.
Už \tat, .kai
per vieni kitų galvas į stotį ir desperatiškai kovoja už
vas nuvežė į seminariją eg-'
vietelę nors karviniam vagone. Tačiau įsigrūsti pasise
zaminų laikyti, Pranukas
kė tik nedideliam laimingųjų skaičiui, o gyventojų dau
Blapčia užėjo pas seminari
gumas, genami beprotiško bolševikų žmogžudžių siaubo,
jos vyresnybę, pasisakė ne
nesibaigiančiomis kolonomis traukė didžiuoju traktu iš
turįs pašaukimo ir prašė
miesto tolyn.
taip sutvarkyti, kad jis ne
Tėvelis papasakojo, koki baisūs dalykai dėjosi li būtų priimtas. Taip ir įvy
goninėje.
Kadangi visų sužeistųjų ir ligonių nebuvo ko. Nelaimei, sužinojo apie
galima paimti, todėl daug jų turėjo likti vietoje. Dau tą viską tėvas. Sunkus bu
gelis karininkų ir kareivių, nenorėdami patekti raudo vo jų susitikimas, nė namo
niesiems budeliams į rankas, patys nusišovė, o kiti per- iš Seinų kartu negrįžo. Pra
sipiovė gyslas arba nusinuodijo.
Visi nepaprastai pasi nukas kai kuriam laikui tupiktinę, kad įsakymas evakuotis nebuvo duotas ank- rėjo pas pažįstamus gyven
ačiau.
ti.
Aš tik suspėjau pasiimti savo dienoraščius, daugiau j pagaiįau tėvai sutiko leisnieko. Tačiau mama dar susirišo kai kurias brangeny-ti ir į universitetą, bet lėšų
bes.
Namuose paliko tik viena Maša, kuri nenorėjo 1
drauge bėgti.

bintoj ai sakė:

gana vargingas.

patekęs į gimnaziją veržte

būtinai

c

pamokų

*gino vykti
y
1į kurortą,

naAlinti

PROGRESS KRAUTUVE yra tikra “Headųuarters”

— Mes žinom, kad jūs esate ubagų kraštas, jūs į tur
gus suvežate įvairius daiktus parduoti ir krautuvių lan
guose įvairiausias prekes išstatote propagandos tikslais.
Juk jums tai brangiai kaštuoja, bet tiek to, ale, jūs pui
kiai mokate pravesti propagandą, net geriau už mus.
Praėjo keleri mėnesiai — rusų bolševikų kariai įsitik
rino, kad tai nėra propagandos gyvenimas, kad tai nėra
falšyvas gyvenimas, bet tikras ir natūralūs, kur kiek
vienas turi žmonišką gyvenimą.
Atėję į Lietuvą rusų bolševikų kariai ne tik kad ne
patraukė lietuvių į komunizmą, bet daugelis pačių rusų
bolševikų kareivių suprato, kad juos komunizmas ap
gaudinėja ir įsitikrino, kad žmonės ne komunistiškoj san
tvarkoj geriau gyvena negu komunistiškoj. Todėl daugelis
jų atšalo komunizmui ir palinko prie kitokio gyvenimo.
Užtat plačiai buvo Lietuvoj kalbama apie šį įvykį. Kartą
atvažiuoja iš Maskvos rusų bolševikų kariuomenės inspektorius į Alytų ir savo karininkams sako:
— Vyrai, aš jus iš Maskvos išleidžiau baltais veidais,
bet raudonomis širdimis, o dabar randu raudonais vei
dais, bet pabalusiomis širdimis.
Nieko neveiksi — daugelio rusų bolševikų karių širdys
pabalo ir pradėjo šnairiai žiūrėti į bolševizmo pasakas,
kada pamatė kitur žmoniškesnį ir gražesnį gyvenimą

i ne^ Pas save'
Maskva nesitveria apmaudu, mato, kad jos planai nel sirealizuoja — bolševizmas Lietuvoje ir kitose Pabaltijos
valstybėse neranda pritarimo, todėl griebiasi kitokių prie, monių. Apkaltina Lietuvą, Latviją ir Estiją, kad jos suį dariusios karinę sąjungą prieš Rusiją, o be to, vokiečių
I pasisekimas prancūzų karo fronte dar sparčiau paragino
griebtis okupacijos žygių. Ir 1940 m. birželio 15 dieną
klasta ir melagystėmis Maskva įsakė rusų bolševikų ka, riuomenės įguloms okupuoti Lietuvą ir tą pačią dieną
pradėjo žygiuoti rusų bolševikų kariuomenė iš Rusijos
gilumos į mūsų gražų kraštą.

(Bus daugiau)

dėl visokių gerųjų išdirbysčių pečių.

šią savaitę specialiai sumažintos kainos, pasirinki
mas sekančiųjų:

Pilnos mieros'
Kombinacijos pečiai nuo . .

$119.50

Į nesi pasėdėti kalėjime. Ka

Įėjimas to ištikimo lietuvio
nepalaužė. Savo
dainoje” jis rašo:

‘kalinio

Naujausios mados
Gesiniai peėiiai po _____

4-rių kambarių alyva
kūrenami šildytuvai, po ..............

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

39.50

TAUPYKITE

Šimtai iš ko pasirinkti.

Išmokė j i mail

Birželio 13 d.

“Neliauju

J Bu* daugiau.)

teisybę, už laimę vargstan

čios tautos”, ir laukia:

SntC9
3222-24-26 So. Halsted Street

įstaigoje.

Jfleų

globojami, lr

Indeliai

Ugi

rūpes

$5,000

ap

Savings and Loaa Corporation.

AS

45

Metai Sėkmingo
Vieno Klljentol

Keistuto Savinga and

Ir tas dienas ir valandas,

jų pačių žymi dalis kalta, kad dabar taip viskas išėjo?

Federal

tingai

HUSŲ PASITlKftJIMO IR IATVERMRS

Didelė nuolaida už seną pečių mainant aat naujo.

laiminęs gadynę

Vadinasi, bolševikai gula mums ant kulnų.
Pabė
Kada kenčiu aš nž tėvynę,
gėliai baltaisiais labai nusivylę ir pasipiktinę.
Kuriems
galams jie mus dar išvadavo, jei dabar vėl nori atiduoti Kaip surakino man rankas”.
į kankintojų nagus? Mes jais pasitikėjome, o jie mus
Jis jaučia, kad “kenčia už
apgavo! — sako dabar visi. Nors gal ir ne visi, bet ar

per

mūsų

Pinigai greitai išmokami ant

4a

Ą

ar

37.75

drausti

Lengvus

remontuoti

ptrkti. Ilgametis Išmokėjimo Pianas.

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

kalėjime

Susipratę lietuviai studen
tai buvo budriai rasų poli
eijos sekami, žandarai pa
darė kratas draugo ir jo bu
tuose. Už rastas patriotiš
kas dainas poetui teko mė

statyti,

PASKOLOS

ir

tvirčiausia

Loaa Asnociation yra

lietuvių

finansinė

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.
Tel. CALumet 4118

3236 So. Halsted St

Chicago. UL

Jos. M. Mozeris, Sec’y.
J

Prie 32-ros Gatvės

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge*

z

X

šeštadienis, rūgs. 20, 1941

DBICGAI

6

buvo parvežta Chicagon ir
po iškilmingų, gedulingų
pamaldų Šv. Kryžiaus baž
nyčioj palaidota Šv. Kažimįero
kapinėse.
Vėliau,
jaUg maž trims mėnesiams
j tepraslinkus, mirė sūnus
Edvardas, kurs taipgi laidojįmuį buvo parvežtas Chi

MIRĖ KOTRINA KAREIVIENĖ

VYKSTA GELEŽINKELIEČIŲ IR
KOMPANIJŲ APKLAUSINĖJIMAI

f

Rugsėjo 15 d. persiskyrė reikaluose.
Taipgi
buvo
su šiuo
pasauliu Kotrina uolus visuomenės veikėjas,
žmona plačiai populerus narys įvairiose
Prieš kokį laiką daugiau j čios organizacijos
reika- Kareivienė,
chicagiečio biznie- į draugijose ir plačioje visuo
kaip vienas milijonas gele-' lauja 30 nuošimčių
dau- žinomo
Kareiva iš pražinkeliečių nusprendė su- giau atlyginimo. O 14 neo- riaus Antano Kareivos. Mi- menėje.
kelti streiką, kai geležinke- peruojančių geležinkeliečių rė 2 vai. popiet, toli nuo džios dirbo McCormick dirb
Ten išdirbo apie
lių
kompanijos
atsisakė į unijų reikalauja 30 centų Chicagos, arti Meksikos ru- tuvėse.
11
metų
ir
buvo foremanu. cagon.
jiems didinti atlyginimą už daugiau už darbo valandą bežiaus Rio Hondo, Texas
to ėmėsi biznio ir ant
darbą. Kadangi toks strei ir kad mažiausias už darbo valstybėje, netoli nuo garChicagoje
Antanas Ka
siosios
upės
Rio
Grande,
'
Town
of Lake įsitaisė makas būtų nepakenčiamas ir valandą atlyginimas būtų
reiva apsistojo pas savo
kuri skiria Jungtines Vai- Tiavų ir geležinių daiktų
normaliniais
laikais,
tai 70 centų,
vienintelį čion esantį brolį
stybes ir Meksiką.
Prieš krautuvę.
Kadangi buvo
šiais laikais jis būtų sta
Wm. J. Kareiva 4644 So.
porą metų velionė buvo pa- populerus visuomeėje. turėčiai pavojingas šaliai. Dėl
Paulina st., kurs ten turi
ralyžiaus užgauta.
Buvo J° daug draugų, pažįstamų
to prez. Rooseveltas tuojau Plėšikės padarė
sūrių, sviesto ir kiaušinių
atimta dešinioji pusė,
bet J tr gero velijančių kaimynų,
įsikišo į geležinkeliečių ki
olselį.
klaida
laikui bėgant ėjo geryn, tai biznis šauniai
sekėsi.
lusius nesusipratimus su
Plėšikas įėjo į Feltman- Dabar prieš porą dienų ga - ( Biznyje visą laiką gerai kio
Antanas Kareiva
savo
kompanijomis.
Preziden
Curme avalinių
krautuvę, vo antrą smūgį nuo kurioj081 ne vien dėl visuomenės liūdėjimo valandose prime
tas paskyrė iš penkių na
5942 Cermak rd., Cicero. Iš ir teko skiri' s su šiuo pa- * jam palankumo, o taipgi na apie save savo skaitlin
rių boardą ir jam pavedė
tuštino registerį ir susikro šauliu. Laidojimui velionė dėl to, kad Kareiva savo giems draugams ir pažįsta
abi puses nuodugniai ap
vė į kišenių 41 dol. 90 c.
pargabenta Chicagon, kur biznio dalykus gerai žinojo miems ir
širdingai juos
klausinėti, iš to padaryti iš
Išeidamas iš krautuves j.fl
jos yyTQ skaitlingi gi- lr gerai žmonėms patama- kviečia pagal išgalių susivadas ir rekomenduoti, ko
jis padarė klaidą — sustojo minės, draugai, pažįstami, v0.
! rinkti atiduoti
paskutinį
kiu būdu nesusipratimai tu
prie lango ir ėmė vartyti ten buvusieji kaimynai pirma
Prieš
11 metų Kareiva 1 Patarnavim* > žmor,ai Ko’
ri būti uždaryti.
išstatytas avalines.
Tuo dienį, rugsėjo 22 d. po iškuri
Boardas šią savaitę susisumanė
išeiti iš biznio ir trinai Karei vienei,
momentu du krautuvės kler kilmingų, gedulingų pamal- pasieškoti ramesnio gyve-1šiuo sykiu Pašarvota gra‘
rir.ko į Kimball’ koncerti
kai kai žaibas puolės ant dų Sy
parapijo3 n,mo
nę salę ir pradėjo išklausiTodėl Texas vals- boriaus Zolpio koplyčioj,
jo, parbloškė, isginklavo ir
hėjimus.
Boardo pirminin
bažnyčioj lydės į„ amžino tybėje pirko farmą, 50 ake- 1646 W. 46 st., o pirmadie
išlaikė iki policijai atvyks
ku yra Hayne L. Morse,
atilsio
vietą
į
švento1 rių, su dideliu
ir gražiu nį rugsėjo 22 d. bus nulydėtant.
Kazimiero kapines, kur jau orendžių, grapefruitų, lemo- ta Šv’ Kryžlaus bažnyčion,
Oregono universiteto teisių
Plėšikas
pasisakė esąs ilsisi jos duktė Zofija, sū-'nų sodu. Kareiva toje apy o po pamaldų į šv. Kazimokyklos dekanas. Jis pa
Joseph Esposito, 25 m. am nūs Edvardas ir sūrus Al
Prie šio
skelbė apklausinėjimų tvar
linkėje yra stambiausias zimiero kapines.
girdas.
ką. Pranešė, kad darbinin žiaus, 1635 Spaulding avė.
ir sėkmingiausias ūkvedys. prašymo deda savo žodį ir
jo brolis Wm. J. Kareiva ir
kams pripažįstama dvylika
P-nas Antanas
Kareiva
Kareiva sėkmingas buvo brolienė Elena j Kareivienė,
dienų aiškinti savo reika
buvo senas chicagietis, dau visuose darbuose, bet ne vi
Kas bas daroma
kviesdami
savo
gimines,
lus, o kompanijoms — pen
giausia išgyvenęs ant Tovvn sai buvo laimingas šeimy
draugus
ir
pažįstamus
kiolika dienų.
su bedarbiais
of Lake, Šv. Kryžiaus pa nos dalykuose.
Jo sūnus dalyvauti tose laidotuvėse.
Abii puses atstovauja dau, Organizuoto darbo vadai rapijoj.
Iš viso Antanas Algirdas mirė jaunutis. Iš
giau bia advokatai.
Rap.
yra iš Chicagos į Texas
sprendžia naują problemą Kareiva Chicagoj
išvyko
Apklausinėjimai vykdomi
Dėl šalies ginklavimosi tarp gyvenęs arti 30 metų. Buvo keturiese, nei metų neišgy
viešai.
Jie turės baigtie kitko siaurinama ir auto
vienas iš veikliausių dar- venus, tenai mirė duktė Zospalio 18 d. Ne vėliau kaip mobilių gamyba.
Artimoj buotojų vietinės parapijos 1 fįja> kuri anądien laidojimui
lapkričio 1 d. boardas pas ateity dėl to dešimtys tūk
+ A
kelbs savo pažiūras ir pa stančių darbininkų neteks
siūlymus.
darbo.
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
Svarbiausias nesusiprati
KOTRINA
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
Darbininkų vadai tikisi,
muose klausimas, tai gele kad iš automobilių pramo
KAREIVIENĖ
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
(Gyveno: Rio Hondo, texa.s)
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų
žikeliečių reikalavimas di • nės paleistiems darbinin
pirmo* rūšies produktų.
Mirė rūgs. 15 d„ 1941, 2-trų
dinti atlyginimą.
Penkios kams gal bus galima rasti
v. popiet, sulaukus pusės amž.
Paliko dideliame nuliūdime:
geležinkeliečių.
operuojan- darbo kitose pramonėse.
vyrų Antanų; sese rJ Marle La

LEO NORKUS, Jr.

MARQUETTE PARKE
GERAI ŽINOMAS

KONTRAKTORIUS

ANTANAS YANCHUS
Naujų Namų Statytojas ir
Senų Namų Taisytojas

Siautęs gaisras Sųuare
Deal Fumiture Co., 6i7 E.
47 gt., sukėlė apie 7,009 dol.
nuostolių.

Per porą naktų
chica
giečiams teko laimi matyti
Šianrines Šviesas,
vadinanamas Aurora boreens.

•

Reikale kreipkitės:

Tel. REPublic 2410

3052 West 63rd Street

DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & 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

/Apart Apsaugos, Turime tCAA AAA AA
/ATSARGOS FONDĄ Virt JJUVrVUv.UU
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
Šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

Loan

association o f (*!«<•

JUSTIN MACKIEWICH, Prea.

4192 Archer Avenue
VlRginia //♦/
f

•ART, DTD. LAIDOTUVIV DMETORIAI

KELNER - PRUZIN
Otriausias Patarnavimas — Moteris patarnanja

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venefian Monument Co.
ČZV W. VVestern Avė. Tel. See. 6103

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

šėk ir Jos fielmų; pusseseres —
Jennie Butkus ir jos vyrų, So
phie Smith ir Jos geimų; Švo
gerius —- Wm. J. Kareivų ir
Seimų, Jonų Kareivų; fivogerkų Onų ir jos vyrų Mykolų
Petralt) Ir Jų Seimų, Ir daug
kitų giminių,* draugų lr pažįs
tamų.
Kūnas pašarvotas I. J. Zolp
koDlyčioje, 1 646 VVest 46th St.
Laidotuvės Jvyks pirmadieni,
rugsėjo 22 d. IS koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėta J sv.
Kryžiaus parap. bažnyčių, ku
rioje (vyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėto J 8v. Ka
zimiero kapines.

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMg Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį

NuoSIrdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir paž)stamus
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742

Nuliūdę: Vyras, Sesuo, Pus-

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayetto 0727

soseilės. fivogerlal, ftvogerka Ir

Giminės.

TONY LUKOŠIUS1

1

-

Iziidotuvlų direktoriai: S. P.
Mažeika ir I. J. Zolp.

-.......................................... L~

Geriausias Brighton Park Drabužių

(Įsteigta 1889 m.).

VALYTOJAS

PETER TROOST
MONUMENT
CO.

ISvalom*-, pntai.Montr ir perdirbame vttoklns rūSles drabužius.
Taipttl įKvalome. nfttajsnnni ir perdirbame furkaueiiiN | nau
ju.- madas ui prieinamas kainas. l>arhų atliekame greitai Ir
gerai, nes turime daug metų jiatyrlmų.

2555 W. 43rd St Tel. Lafayette 1310

VISOSE MIESTO DALYSE

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Berghoff Alaus Išvežiotojas

PASITIKftJIMO MUMIS
REKORDAS

ntaigas, piknikus ir t. t.

Ai firma viri 50 ra. tos pačioa
Šeimynos rankose!

•
PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —

LENGVI IŠMOKĖJIMAI.
kreipkitės

pas

M.

Dzimidą, — gausite greitą ir
sąžiningą patarnavimą.

4138 Archer Avė.

Tel. LAFayette 0401

x

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. Washlngton Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v . vak.; Šeitad. ir Sekm. 9 iki6 vai.

z?

&

IR

NAKTĮ

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street

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

J. LIULEVICIUS
4348 S. Caiifornia Avė.
Tel. LAPayette 3572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
6812 So. Western Avenue
Tel. GROvehiU 0142

LACHAVVICZ IR SCNAI
2314 VVest 2Srd Plaee
Tel. CANai 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenne
Tel. YARda 4908

Tel.

KREIPKITĖS I

Reikale

DIENĄ

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Pristato geriausios rūšies

Berghoff Alų į Alines, kitas į-

AMBULANCE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MENIAKI — VERTINGI

DZIMIDAS

Radio Programaa — 10:00 vai. antradienio Ir Sefitadtsnlo rytais,
iŠ Stoties WHIP (1620), su P. Šaltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I

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

M.

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

CICERO

2109

r

DRAtTOAS

Šeštadienis, rūgs. 20, 1941

gi labai svarbus, susirinki Radio
CLASSIFIED
mas įvyks sekmad., rugsė
“Draugo” telefonas yra jo 21 d., 1 vai. popiet, pa SUDRIKO PROGRAMA
NAMAI — FARMOS
port Labdariai važiuoja į Lavdarių ūkį
“
DRAUGO
”
CANaI 8010 ir CANaI 8011. rapijos salėj. Visi nariai pra
Kas ką turit mainyti arba norit plRyt vakare, t. y. sekma
glal pirkti, greitai parduoti, naują
DARBŲ
SKYRIUS
namą pastatyti, seną pataisyti, k rei pOicero. — TT. Marijonų praleisti linksmai rudens Prašau mane šaukti CANaI šomi atsilankyti. Valdyba dienį nuo 6:30 Chicagos lai
kitės pas C. F. SnraŠsMa Ciwn|»ny.
8011, ne» vakarais ir sek
turtine dideli pasirinkimą
Bendradarbiai važiuoja j sekmadienį.
ku išgirsite puikią dainų REIKALINGI DARBININKAI Taipgi
senesnių namų, ant lengvų Išmo
madieniais tiktai šiuomi te-; Town of Lake. —
kėjimų;
Šv.. ir muzikas lietuvišką prog
Labdarių
ūkį sekmadienį,
HSXP WANTKD — VYRAI
lefono numeriu pasiekiamas. Pranciškaus Akademijos Rė
11 cottaglal nuo 12,600 ir aukšč.
ramą iš stoties WCFL, 1000
18 bungaių nuo 24,700 ir auklė.
rugsėjo 21 ti., kur rengia
“JIU ŠOKĖK” OPERATORIUS
Kun.
J. Maėiulionis, MIC.
—2 fletų nuo 26,500 ir auk*.
Rėmėjų kvietimas
mėjų skyriaus susirinkimas kil., kuri leidžia Juozo Bud- Reikalinga* tiktai pilnai palyręa vy- 12
8—3 tįstų nuo 29,600 ir aukšč.
•; kiti neaUMaukite.
*
pramogą
Tėvų Marijonų
1*—4 fletų nuo 212,508 ir aukšč.
STICIEH-UUZTON MFU. CO.,
įvyks sekmadienį, rugsėjo riko radio ir rakandų krau
2—8 fletų nuo 216,500 ir aukšč.
5643 W. Kacu Avenue
Bridgeport. — Sv. Pran
naudai.
Town of Lake. — Drau 21 d., parapijos salėj, 2 vai.
7—10 flstų nuo 222,600 ir auk*.
tuvė Chicagoje, 3409 South
I tą pati Okf važiuoja ir'
Akademijos Rėmėjų gystė Sv. Pranciškos Rymie“TOOL and DIE MAKEKS“
turim visokių bizniavų na
popiet. Visos rėmėjos pra Halsted st. Be dainų Ir mu Reikalingi tiktai pilnai patyrę vy mų,Taipgi
visokio didumo su visokiais Pil
rai;
kiti
neatsifiauklte.
1 skyrius rengia "ounco
ounco | tės laikys mėnesinį snsirin- šomos atsilankyti ir naujų
niais. Kam reikalinga gerų tarmę,
ST1UEK-HILTON MFG. CO.,
zikos, pasiklausykite pui
Bridgeporto
Labdarių
5
įnašų arba didelių, galima pirkti
5843
Rnev
Avenne
party” rūgs. 20, parapijos, kimą rugsėjo 21 d., 2 vai. narių atsivesti.
arba mainyti.
Su visais reikalais
Valdyba
kaus gyvenimo vaizdelio
kreipkitės pris —
Kuopa
Trokas į Labdarių1 saiėje, 32nd Place ir Lituar popiet, parapijos mokyklos
VAIKINAI, nuo 18 iki 35 nikų se
“Amerikos lietuviai” au Sim numo, prie lengvų dirbtuvėje dar CHARLES P. BUROMKUS A OO.
ūkį išeis 11 vaalndą ir tik nica avė. Įžanga 25c. Pra- kambaryje.
8831 8. įVestern Avė.
Valdyba
Kreipkitės J —
Sv. Kazimiero Akademi kiene ir “čaliu”. Solistė bus bų. PABART
Tel. Rep. 8718 — Vak. Prus. 1111
IN STRCMENT CO.,
kainuos 35 centai į abi pu- džia 7:30. Pelnas skiriamas
4740 Nu, Clark. Street
jos Rėmėjų Dr-jos susirin žinoma dainininkė soprano
PARSIDUODA ’MARQUETTE
sės. Atvykite pas Gudus ir ®eimui pasveikinti,
Cicero. — Dr-stės šv. Mo kimas įvyks sekmadienį, Jadvyga Gricaitė.
“FISH MEN”
PARKE
Dviejų fletų, po 4 kambarius, nam
tinos
Dievo
Sopulingos
mė

važiuokite į Labdarių ūkį |
Komisija
rugsėjo 21 d., 2 vai. po pie
Prie šios progos reikia Patyrę prie pardavimo visokios rū as. Apžlldmaa karėto vandens Savi
ninkas parduos ar išmainys ant di
nesinis susirinkimas bus tų, Šv. Kazimiero Akade pastebėti, kad Budriko nau šies žuvų. Kreipkitės prie —
desnės Vietos. Rašykite J —
“DRAUGAS”,
GOLBBLATT BROS.
rugsėjo 21 d. 1 vai. popiet. mijoj.
2334 So. Oakley Avenue,
joji krautuvė su “baltu fron
Central Empkijiimit Burca.ii,
Box No, 150.
Susirinkimas šaukiamas vie
Visų ARD skyrių prašom tu” 3241 So. Halsted st., jau lOtb Hour, State aad Van Burt u
ną savaitę anksčiau iš prie atsiųsti atstoves susirinki- atidaryta bizniui, todėl per REIKAMNGA “milling’’ mašfcių oGERAS BARGENAS
peratorial;
taip
na
t
ir
“
drill
picen
”
2
fletų
po 5 kambarius, 2 atskiri
žasties parapijos bazaro, man, su raportais ir pini šią ir ateinančią savaitę se operatoriai. Turi būti pilnai patyrę. karėtu vandeniu
apšildymui boile
STIGER-HILTON MFG. CO.,
riai, 2 karų garadšius ir lotas
kuris prasidės rugsėjo 28 d. gaiš iuž parduotus bilietus noj krautuvėj eina dideliai
5843 Wcst Kace Avenue
30x125. Randasi arti Artesian Avs.
Ir 71st St. Marąuette Parke. Kaina
Kviečiamos visos narės at “seserų išleistuvių pavaka- įįpardavimaa namų rakan
OELEZIE8 DIRBTUVĖJE darbinin 20708. Įmokėti reikia 2*500. Pasau
silankyti,
nes yra
daug čio” įvykusio rugpiūčio 24 dų
kų, “layout" darbo vyrų ir mekanl- kite Tel. PROspeet 3140.
skalbyklų, ialdy- kų.
Turi būti patyrę. Atsišaukite j;
svarbių dalykų svarstymui. d. Taipgi prašom visų sky- tuvų radio ir kitokių daly.
MID-CTTY ARCHITECTURAL
IROM CO.M BANY,
Valdyba rių pikniko darbuotojų bei! kų nepapraBtai nupiginto5535 South State Street

Cicero TT. Marijonų Bendradarbiai, o Bridge Pranešimai

komisijų, dalyvaut susirin-j
Labda- kime, nes tai bus paskutiTown of Lake.
rių Sąjungos 1 kuopos mė- nis bendras pasitarimas
nesinis ir priešseimlnis, tai- prieš mūsų rudeninį pikni
ką.
GRAŽIABALSES
A. Nausėdienė, ARD pirm.
DRAUGUI I TALKĄ

BUDRIKO didelis stakas, kuris buvo pirktas kuo
met kainos dar buvo žemos, padaro galimą šį
DIDELĮ RUDENS IŠPARDAVIMĄ seniau „ buvu
siomis žemomis kainomis.

DIDELIS PASIRINKIMAS:
Aukštos Rūšies Rakandų — Karpetų — Pečių —
Stalų — Dulkių Valytojų — Elektrikinių Ledaunių
—Skabiamų Mašinų — Rašomų Mašinėlių — Laik
rodžių ir Žiedų.
Apsimoka pirkti dabar — tik padedant 50 centų
depositą palaikymui — iki kol pareikalausite. Gali
nta mokėti LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

v..

1942 METŲ RADIO — gražiame kabinete, Vertės $75.00
— parsiduoda po ................... »
$48.50

KITI MAŽI RADIOS - po

59.95,

3^95

DVIEJU DALIŲ PARLOR SETAI — vėliausio! mados,
stipriai padaryti — parsiduoda po ..................... $59 50

ALIEJINIAI PEČIAI: Quaker, Norge, Coles, Superflame ir kiti, po ................. ........................................ $38.50

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE
3409-11 S. Halsted Street
Tel. YARDS 3088
iš VVCFL (1000 kil.) Radio Stoties.

nusitaręs, nieko nekraustyt
į naują vietą, todėl ir daro
didelį išpardavimą. Patarti
na kožnam pasinaudoti.
Kaimynas

Town of Lake Draugo
rudeniniame
piknike Vil
niaus Kalneliuose
Moterų
sąjungos 21 kuopos choras
padainuos įvairių liaudės
dainelių.
Ona Metrikienė
choro
vedėja,
Ona Norkienė
Jedv. Čepulienė
Ona Kasputienė
Ona Sriubienė
M. Sodeikienė
Vai. Bučnienė
Paulina Gudinskienė
Nat. šatunienė
Magd. Stašelskienė
Anelė Paukštienė.
Kvieslys.

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI
ANT 1-mų MORGICIŲ
Mėnesiniais atmokėjimais

Mutual Federal
Savings
and LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO

2202 W. Cermak Rd.

EDGEUATER BEACH HOTEL,
5348 Kherkbui Itd.

SOLD, RENTED
AND REPAIRED

•M

MUV MN.IIM Krw»*cwi.l MUMVM

4.CTAD

typewriter
COMPANY
c sotssun,

HELP WANTED — MOTERYS

CONRAD

IM W. MADISON ST.

VEITERKOS, taip pat KAS1ERKA
ir “MOSTESSES” gražiausiam ręs
ta u rante, kuris dabar atsidaro Chi
cagoj*.

Fotografas
Studija Įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis
užlai
domis ir Hollyvvood
šviesomis.
Darbas
Garantuotas.

Phone

420 W. 63rd Street

DEAR3ORN

8444

[ ISTIMATIS-FR||-DIMONJT«ATION

Tbe NEW ISBEIJ/S PICCADILLY
.RESTAURANT,
1435 East Slst Street
>
(Atsišaukite šeštadieni ar sekmadie
ni 2-trą vai. po pietų.)

Dievas mato tiesą, bet ne
greit

tepasako.

(Rusų

pa

ALYVŲ (Olive) PAKERKOS, ran tarlė).
kų darbus. Patyrusios.
Nuolatinis
darbas. Išmokinsime ir keletą nau
jų pradedančios prie darbo.
B. ML REEVES CO.,
33830 So, Unutiester Avė.

T*L: Biznio - ENGIewood 5883
Rez.: - ENGIetrood 5840

Ryt "Draugo" diena

-......................

LEMPOMS
APDENOALŲ
“TAPERS,” Merginos prie “parchment'l L Rytoj, rugsėjo 21 d., pra
ir “fabric.”
’ sideda rudens laika.3.
Vi
CAHOIJNE BURKE STUDIOK
3#O3 S. Cottage Gravc Avė.
siems buvo malonu vasaros
(3rd floor)

laiku, kaip slinko gražios

.RENDUOJASI TAVERNAS
.
’
,
Renduojaal Tavernas su visais jren- ir Saulėtos dienos. Sulaukus
gintais. Ulinis nuo senai išdirbtas.
, ,
Savininkas Išvažiuoja | kitą mirštą, rudens
p rad ŽIOS,
Visiems
Krepkitės — 044 W. 24tk Place, ,
,
, .
...
antras aukštas užpakalyje.
bUS
malonu
katallkiSkOS

Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

vim spaudos rėmėjų dienraščio
t,“Draugo” prietelių biznierių
S ir skaitytojų paskutiniame
*“k'“ “ 4ių metų piknike dalyvauti
i" kbndvosabi kambarys
ir dar kart* pssigerėti lauKatnbarys (su šiuma) Srendavlmul kais, mišku, kur Žolė dar

ISveMolame
po visą
Chicago

statys didelį narna

RENDVOJASI

biznio

pavieniui asmeniui prie mažos šei

I

RBMKITB

SENĄ
Brighton Park. — Myko
UJBTVV1Ų
las Vertelka* užlaikąs mo W. KANTER, Sav. DRAUGĄ
dernišką bučernę ir groserMUTUAL LIQUOR CO. I!
nę adresu 4406 S. Talman
4707 S. Halsted St.
avė., netoli savo biznio na
Peš. BOULEVARD 0014
mo nupirko lotus, pagražino
kampą, aptvėrė gražia tvo
ra, pasodino medžių ir ne
AR LAIKAS NAMUS
užilgo rengiasi statyt vieną
- PATAISYTI?
gražiausių Brighton Park
Kreipkitės prie
apartmentinių
rezidencijų
Mykolas Vertelkai yra pa Charles Yushas
tyręs biznierius, sėkmingai
Lietuvis Kontraktorius »
veda savo biznį, turi daug
Ir Karpenterys
draugų, taipgi progai pasi
taikius paremia gerus dar
bus, ypač katalikiškos spau
dos reikale. Prisideda dova
nomis ir atsilankymu.' Jo
krautuvėj nuo ankstyvo ry
to galima gauti nusipirkti
“Draugą”.
Mykolas Vertelka, atsi
lankęs į piknikus, išbando
visokį giliukį. Ypatingai šau
dyme turi gerą laimę.
Be to, Mykolas turi gerą
balsą, moka dainom* vado
vauti. “Draugo” rudeninia
me piknike atsilankęs su
savo draugais biznieriais ir
į kostumeriais Vilniaus Kal Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, UI.
valdžios darbų — dabar užsiima
neliuose padainuos daug
visokiais namų darbais
dainų.
*
Rap.
Turi 43 metų patyrimo

REMKITE IR PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

MACHINES

— SMALL MONTMIT FATMINTS—

1025 Clyboum Avenue

|

Stambus biznierius

ANO

AOOING

“POLISHEIl AND Bl ’FFER”
Patyrę prie “grey lron castings”
Atsišaukite į —
CENTRAL NOVELTY CO.,

Jūsy Gražus
LIQUOR
ĮSTAIGA

T77UT77|

TYPEVVRITERS

"timektepsr”.

EEN .T KAZANAUSKAS. See.,
TIRTAS
81,100,000.

WHOLESALE

ALL MARI* - NIW ,

•'BUS BOYS". nuolatinis
darbas, .
gera užmokestis.
Kreipkitės
prie

FINANCE AND LOANS
Finansai ir Paskolos

Budrlko Radio Programas — Sekmadienio vakare, 6:30

vai.

mia kanomis. Budrikaa yra

2223 West 23rd Plaee

Tel.

Canal

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS

mos. Kreipkitės po sekančiu adre- žaliuoja, kur VOVerėS SU Ba
su: 7201 So. TMnian Avė.
į

vo jaunikliais žaidžia — VilRap.
niaus Kalneliuose.

.

tOJINTŲ
POCBLET’BOOKŲ
KORSETŲ
KŪDIKIAMS DRABl'StŲ

V. VILEIŠIENE, SAV.

HEI.P DVANTED
AD — DEPT
1ST No. Dcarborą St.
Tel. tbuidolph 0488—34KS
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1945 VVest 35* Street

GLAMOUR
FROCK SHOP
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Roosevelt

Rd.

ToL AUSTIN 1175

Viduramžio
arkitektas,

didžiausias

paveikslinintM,

ir inžinierius, Leonarda* da
Vinči, buvo katalikas.
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Rez. Tel. VICTORY

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
MUSŲ

AGENTAI:

NAUJAM

Joaas Rodinas

VARTOTU

KARŲ SKYRIUJE

Jonas Jasinskas

Ant. Labanauskas
H. Rajewski

935 West 35th Street

-Shorty”

Chicago, Di.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauja

Vieta:

907 VVEST 3STH STREET, CHICAGO
LAFayette 2022

5014

---8NI

sestaaienlB

CHICApOS APSK. ŠV. KAZIMIERO
AKADEMIJOS7 RĖMĖJŲ

DR-JOS

DIDELIS

Įvyks Sekmadieni, Rugsėjo-Sepl. 28 d., 1941 m. - Vytauto Parke

Brighton Parko sky rius šeimininkaus
• I *
• • • atvvkti.

Rezervuokite tą dieną Rėmėjų rengiamai Pramogail

PASKUTINĖ PROGA PASILINKSMINTI
GAIVIOJE RUDENS NUOTAIKOJE!

dziai kviečiami

visi

valgykloje. NuoširPIKNIKO RENGĖJOS

West Pullmano
naujienos
Rugsėjo 21 d. mūsų baž

Ne vienas biznierius skundėsi, kad negalėjo
dalyvauti "Draugo” Labor Day piknike!
Rytoj visi į Vilniaus Kalnelius!

nyčioje per sumą

prasidės

40 valandų atlaidai,

baigsis

antradienio

/ mu

kurie
vakare

iškilminga procesija.

X

Ne vienas Chicagos
skundėsi,

nierius

neteko dalyvauti

Už baro bus rinktinė ei

biz

kad jam lė, kurie ne sykį yra pasi
šauniam žymėję “Draugo” piknikuo

J-

E. arkivysk. Samuel

Stritch, bus garbės svečias

Kviečiame pas mus

“Draugo” dienraščio jubilie
Cicero. — Moterų Sąjun jaus bankiete. Adm. kun. P.
gos 48 kuopos metinis pik Cinikas, MIC., pranešė, kad

“Draugo” Labor se.
Prie bingo vadovaus Či- nikas įvyks rugsėjo 21 d.,
Day piknike, nes buvo išva
Jo Ekscelencija jau spalių
Druktenis,
Ona Liberty Grove, (buv. Dam 26 d. rezervavo Chicago lie
žiavęs atostogoms, ar pana- pi.’onas
šiai.
Tai dabar duodama Juodikienė,
Rainiene-,
B. brausko ūkyje).
tuviams.
Moteitytė,
Samolytė,
J
Pe

Nuoširdžiai kviečiame
2
tiems nuoširdiems “Drau
dienraščio

go”

prieteliams

P"**Taip,

kuopos nares, ■ taip pat ir
X “Draugas” dienraščiu
geriausia traitytė ir kitos.
Restorane
pirmininkaus
kitų kuopų sąjungietės at gimė Šv. Kryžiaus parapijoj,
a ■,‘j^

“Drau

dienraštis

gas” kviečia visus, kurie ne
buvo Labor Day piknike, ar

ten

labai' gerai

laisvą dieną,

praleido

atvykti sek

Marijona Grencaitė ir dar važiuoti į šį pikniką. Taipgi

Town of Lake. Ten nutarta

buosis Brighton Parko šv. nuoširdžiai kviečiame mūsų

ruošti ir jubiliejinis bankie

Pranciškaus

tas — parapijos salėj, kuri

Seserų

Rėmė geraširdžius

jų Draugijos narės.

‘

Ciceriečiai,

biznierius

ii

profesionalus bei visą lietu- jau baigiama statyti ir bus

kaip per La vių visuomenę.

bor Day pikniką, darbuosis kai.

Įžanga

dy viena didžiausių parapijinių

pinigišką dovana salių, spalių 26 d.
prie
“Ice Cream” ir dar duota kaipo įžangos į pik
Vilniaus
Kalnelius, Vinco
X West Side sąjungiečių
j įdės ekstra darbo prie bo- niką.
Kubaičio daržą, prie 135tos
liukių ir kitokio žaidimo.
Liberty Grove
yza
vi piknikas bus sekmadienį, pa
gatvės ir Archer avė. Kiek
nes rapijos “Rūtos” darže. West
Town of Lake vyrai pa siems gerai žinomas,
vienas buvęs - nebuvęs La
Side są-tės prilygsta mag
sidarbuos
prie
vadinamo Pilkis yra savininkas.
bor Day “Di|augo”‘, pikni
Lauksime visų atvažiuo netui: kada ką rengia su
‘ ‘Bishop” žaidimo.
ke šį sekmadienį turi pui
traukia daug žmonių. Bus
Marųuetteparkiečiai žada jant į mūsų pikniką.
kiausią progą pasilinksmin
Rengimo komisija: Mari taip if šį sykį. Dalyvaus ir
platinti
serijų
tikietėlius
ti rudens ore ir pasidžiaug
įvairiems prizams, nes Ku jona Česienė, Elzbieta Bra gražių viešnių iš kitur.
ti
paskutiniais
maloniais
V
• •
baitis, daržo užveizda, au zauskienė, Petronė Zakariešiltais saulutės spinduliais.
X Sv. Jurgio Moterų Klu
koja paršiuką ir sūrį, o iš nė, Marijona Vaičflnienė.
madienį,

rugsėjo

21

d.,

Bus

į

PIKNIKE BUS VISKO

• Teip, turėdami užtenkamai el
ektros jungtukų kiekvienam kam
baryje, jūs tuojaus pamatysite,
kiek mažiau bus “darbo” jūsų
“namų-darbe”. Nebus ilgų dulk
ėms apsivėlusių virvių išvedžiotų
po visur... nebus supainiotų dratų... ir nebus komplikuotų elek
tros “sujungimų”. Bus lengva ir
patogu naudoti savo dulkių va

bas, Bridgeporte, rengia di

Šliko ūkio bus atvežta žą

sis, ir Bučio ūkio kalakutai. S. Western avė.; Bonifacas
Jovaišas, 444d So. Califor
PASKUTINE PROGA
pirkę, paruošę ir suorganiŠiam piknikų
sezone tai nia avė.; M. Miniat, 6456 Š.
’ zavę nepaprastą
rudeninį
bus paskutinė proga ateiti Whipple st; Alek. šniurepikniką, kad šauniai užbai
“Draugui” į t,alką.
Ne vie Vičius, 6522 S. Talman avė..
gus piknikų sezoną.
Kiek
nas ir Chicago lietuvis biz- Povilas ir Malvina Stankai.
vienas atvykęs į šį pikniką
nerius
ateina ir į pagelbą 7022 Archef avė. atėjo pik
t’krai galės džiaugtis,
nes
niko rengėjams į talką.
ir šiame piknike.
Kubaičių
daržas
gerokai

Pikniko rengėjai yra pri-

delę

pramogą* (bunco

and

card party) šv. Jurgio pa
rapijos salėj, rugsėjo 26 d.,

8 vai. vak.
X

Estella

Beraadišiūtė,

savininkė moderniškos Bea

lytoją ir kitus elektros reikmenus... lengva sutvarkyti ir per
tvarkyti savo rakandus.

Naudokitės proga dabar. Pa
šaukite telefonu ir sužinosit kaip
mažai jums kainuos įrengimas
daugiau elektros jungtukų jūsų
namuose.
Tik pašaukite RANdolph 1200.

uty Shoppe Ciceroje susižie
davo su Bruno Dambraus

t

kas. Estelle yra duktė stam

^ ITE

pageritnas, o pikniko renJulia’s Restaurant
savi- re k
m PLATINKITE
gėjai daug įvairumų įnešė. Į ninkai. S. ir J. Pociai, 4656 KATALIKIŠKA SP ATIDĄ.

baus

•

'

COMMONWEALTH EDISON COMPANY

Cicero biznieriaus —

anglininko A. Bernadišiaus.

DRAUGO
(135th Street ir Archer Avenue)

Smagi Orkestrą

Tikrai bus smagu bendrai su

Brighton Park'o

žią rudens dieną šauniomis rudeninėmis spalvomis pasipuošusiame SUN

Giliukingiems bus duodamos

SET PARKE.

Grieš Šokiams!

“DRAUGO” prietelias praleisti gra

giems — dainavimas!

gražios

dovanosi

šokėjams — šokiai ir pulki muzika!

svečiams bus malonus priėmimas ir skanūs vaišės!

Balsin
Visiems

DAINUOS

— populiarūs* Šurum-Burum

Sesučių

Panevėžiečių chorai.

Pikniko Pradžia - 12-tą Valandą................................................................ Įėjimas į parką Visiems Dykai,
Chicagoj

Turintiems Pikniko Tikietų Būs Progos Laimėti Visoj

1,

i

Ir Apylinkėje Žinomu Savo Skanumu "Cherry Brand" Kumpių!

r

ir

