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PASITARIMAI RYTU FRONTUOSE
Boveina vieton suko...

K. ARAS
f

DARBININKŲ BCKLft j
Čia pat darbininkų diena
— Labor Day — pravąątu
žvilgterėti, kaip gyvena dar
bininkai, kurie tiek daug
parodo pasišventimo, kad
tik būtų gražesnis gyveni
mas. šiandie Amerikoje be
veik visi darbininkai
turi
darbo ir gana gerai uždirba,
tik tektų šiek tiek nugąs
tauti dėl Amerikos para
mos rusų bolševikams, nes
kur tik bolševikai, pasiekė,
ten atsiranda skurdas, var
gas, darbininkų išnaudoji
mas ir apiplėšimas. Ru&fjos
bolševiki joj didžiausias bur
žujus yra valsybė, kuriai
rusas
darbininkas beveik
viską turi atiduoti, o pats
gyvena pusbadžiai.
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U. S. delegacija
Maskvon tartis
WASHINGTONAS, rugpiū
čio, 29. — Šiandie Preziden
tas Rooseveltas paskelbė,
jog jis paskirsiąs W. Averell Harrimap siunčiamos
Maskvon Amerikos delegaci
jos pirmininku. Ši delegaci
ja turės apsvarstyti Rusijos
problemas.
Har ri manas buvo Londo
ne, kur jis prižiūrėjo Angli
jai teikiamos paramos pro
gramą. Jo vietą Londone už
imsiąs John Ęiggers, kuris
vadovavo^OPM biurui.
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Mussolinisir irHitleris
Hitleristarėsi
tarėsi
Mussolinis
apie karą ir busimąją taiką
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Bendroji deklaracija apie kovą
prieš bolševizmą ir išnaudojimą
BERLYNAS, rugpiūčio 29
d. — Po eilės nepaskelbtų
pasitarimų kur nors Rusijos karo fronte Hitleris ir
Mussolini šiandie, paskelbė
bendrą deklaracij^, kurioje
paskelbiama jų 'nusistaty

Turi būti mažina
mos išlaidos, F.D.R.

mas būsimos taikos atžvilgiu.
' ,‘
Vienu svarbiausiu tikslu
skelbiama “bolševistinio pa
vojaus” sunaikinimas ir kafc*
tu ‘sunaikinimas "plutokr||i
neš eksploatacijos”. Dėl jto
karas ir esąs, vedamas.
Tautų sugyvenimas
Tik po tokio karo laiitį!
mo, pasak specialiaus
munikato, būsiąs galimus
“taikingas, harmoningas ir
naudingas ’ Europos konti
nento tautų bendradarbiavi
mas politinėje, ekonominėje
ir kultūrinėje sferoje”.
(Diplomatiniai stebėtoj ai
pažymi, jog galį būti svč
bu, kad savo' deklaracijoj.
Vokietija ir Italija nebemi
ni Japonijos ir naujosios
santvarkos Azjoje).

WASH1NGTONAS, rugpiū
čio 29 d. — Spaudos konfe
r
rencijoje Prezidentas Roose
t
Amerikiečių
delegacija
veltas pareiškė, jog vyriau
Maskvoje tarsis su panašio
VOKIETIJOJE
i "r>raii<a»"
Acm. telepnotai
sybės kaikurios
išlaidos,
Norėdamas išjudinti karo mis rusų ir anglų delegaci
Henry A. Wallace, Jungtinių Valstybių vice prezidentas, vietoj šilkinių maujasi ypač ne būtinos, gali ir turi
jomis.
Spaudos
konferencijo
amunicijos ir pramonės pro
būti sumažintos.
dukciją, Hitleris, paėmęs į je .Prezidentas Rooseveltas bovelnines kojines.
Kiek anksčiau senatorius
savo rankas valdžią, žymiai pareiškė, jog ši delegacija
Byid
pasiūlė, kad ne apsau
pagerino vokiečių darbinin gali būti paskirta į kelias
Rusai
tvarko
nau

Irano
taikos
nuostatai
ir
gai išlaidos turi būti žymiai
ku gyvenimą. Šiandie kiek dienas ir susidėsianti ir še
sumažintos.
Tam tikslui esą Pirmas kartas
šių
žmonių.
vienas vokietis darbininkas
jąjį frontą
Tai pirmasis bendras Hit
taiki
krašto
okupacija
reikalinga sudaryti kelunc
Biggers ne tik užimsiąs
turi darbą, žmonišką uždar
lerio
ir Mussolini pareiški
ikos asmenų komisija.
bį ir sotų gyvenimą. Nors Harrimano vietą Londone,
mas karo tikslams.
MASKVA, rugpiūčio, 29
Vokietijoje maistas gauna bet jam būsią pavesta arti LONDONAS, rugpiūčio, 29, vas vakar po keturių dienų
šie pasitarimui įvyko di
d. — Pasak rusų, maršalo
mas pagal korteles, bet dra miau surišti anglų ir Ameri d. — Anglija ir Rusija sku pasipriešinimo.
džiausioj paslaptyj, kaip ir
Wallace paskirtas
Oficialieji Londono sluog Budenny vadovaujama kabininkai ' gauna didesnes kos produkciją. Ši vieta biai veda Irano okupaciją.
netaip senai įvykusieji Pre
pasitraukusi į
porcijas, todėl jie pavalgo esanti tokia svarbi, kad ji Irano vyriausybė įsakė savo sniai atsisakė ar įteikta ru riuonąenė,
zidento Roosevelto ir Chur
vadovu biurui
kaip reikiant, ne taip kaip nuolatinai turi būti užpildy kariuomenei nutraukti ko- sų-anglų taikos sąlygos Irs kairįjį Dniepro šoną, kur
chill pasitarimai Atlante,
ta.
rusų bolše vikijoj.
no vyriausybei, bet įtakingi esą įrengta stiprios apsau
kuriuose paskelbta aštuoni
žmonės pažymi, jog'Londo gos linijos, pradėjusi nau IVA9HINGTONAS, rugpiū
taikos
nuostatai.
jas kovas.
nas
ir
Maskva
patieksianti
čio,
29
d.
—
Dabartiniu
lai

'* PRANCŪZIJOJE,
pači ją lietuvis darbininkas Demesio!
Vienintelė svarbi rusų gy ku Jungtinėse Valstybėse Kur nors fronte
sekamus nuostatus:
žmoniškai
gyveno, ypač
\ BELGIJOJE, DANIJOJE
Vokiečių komunikatas pa
1. Irano vyriausybė turi nimosi sala pietinėj Ukrai viceprezidentui Henry WaIR OLANDIJOJE
miestuose. Daugiausia dar
perduoti anglams ir rusams noj beliko Odesa, kurią ru llace pavesta vadovauti Rei reiškia, jog pasitarimai įvy
Pirmadienį, Labor Day,
Daug prancūzų,
danų, bininkus išnaudojo turtuo
pir
dar tebesančius Irane vokie sai esą pasiryžę ginti iki kiaenų Pirmenybės ir Pas kę dviejose vietose:
olandų ir čekų specialistų ir liai žydai, prieš kuriuos dar “Draugas”
neišeis. Kitas čius — apie 3,000 teknikų. paskutiniojo žmogaus.
kirstymo Komisijai (Supply miausia Leningrado fronte
šiaip darbininkų dirba Vo bininkai retkarčiais pakel “Draugo” numeris pasiro
Priorities and
Allocation ir vėliau ’ pietiniam rusū2. Iranas turi garantuoti Vidurio fronte
kietijoje, kur, pasak jų, už davo net kumštį. Blogesnė dys tik ateinantį antradienį.
Board), kurią sudarė va vokiečių fronte Ukrainoje.
transportą karo reikmenims
darbis yra geras, o ypač , darbininkų padėtis buvo kai
Rusai praneša, jog sėk idai, kad būtų pagyvintas
Mussolini į karo frontą
“Draugo” raštinė sekma Rusijai iš Persijos įlankos. mingos kontratakos vidurio
specialistų. To negalima pa muose, nes neturėjo tokių
atvyko
praėjusį pirmadienį
karo reikmenų gaminimas.
3. — Nuolatinis aliejaus
sakyti apie
pasilikusius patogumų, kaip miesto dar- dienį bus atdara nuo 9 vai. teikimas Anglijos laivynui, fronte tebevyksta, kur rau
Ši komisija sudaryta iš ir pasiliko iki šios dienos.
prancūzus, belgus ir olan- bininkai. Bet kaskart reika- ryto iki 1 vai. po pietų.
donarmiečiai
užėmę
net
ke

Vokiečių komunikatas pa
septynių asmenų — karo
aviacijai ir kariuomenei Vidus namie, nes jų kraštai, lai gerėjo. Tačiau rusų bollis
kaimus
ir
kur
esą
kovožymi,
jog Hitleris ir Musso
rekr.
Stimsono,
laivyno
Pirmadienį, Labor Day, duržemyj turi būti garan se žuvę virš 3,000 vokiečių^,
gerokai nuterioti karo au- ševikų Lietuvos okupavimas
Knox> Wiuiam
S lini “susitiko Fuehrerio šta
tuotas.
droš. žmoniškiau gyvena lietuvį darbininką ubagu pa Draugo” raštinė bus atda
karių.
Knudsen, Sidney Hillman, be rugpūčio 25 ir rugpiūčio
neokupuotosios Prancūzijos vertė, nes pragyvenimas pa ra nuo 9 vai. ryto iki 12
Vienoje nepažymėtoje vie Harry Hopkins, Leon Hen- 29 dienos”.
darbininkai, kurie sočiau pa kilo penkis sykius, o uždar vai. dieną. Tomis prašome
toje
vokiečiai netekę ketu derson ir Wallace.
Anglų atakos
valgo už belgus ar olandus, bis tik per pusę. Užtat pa grąžinti pikniko tikietėlins.
riasdešimties tankų ir 900
Nuskandino Baltijoj
pasilikusius savo tėvynėje. tys darbininkai, net pirmiau
karininkų ir kareivių
dienos
metu
“DRAUGO” ADM.
Gal būt1, liūdnesnis yra len simpatizavę
bolševikams,
Šiaurėje rusų kariuomenė Laivai Panamerikos 32 rusų laivus
LONDONAS, rugpiūčio, 29 ir savanoriai piliečiai sulai
ko darbininko likimas, nes nušvilpdavo komisarus, ku
— Šiandie auštant buvo kę vokiečius, kai Rusijos tarnyboj
lenkas vokiečio nemėgia rie ateidavo į jų susirinki
BERLYNAS, rugpiūčio, 29
anglų aviacijos ata aviacija pravedusi tuo pa
mas, žinoma, dėl supranta mus visokių niekų taukšti:
d. — Vokietijos karo vadoNuskandino keturis pradėta
kos Prancūzijos pajūryje. čiu laikų smarkias ir sėk
mų priežasčių.
’ vybė šiandie praneša, jog
'garbinti Staliną ir Moloto
Pereitą naktį anglų bomba- mingas atakas ant Karaliau WASHINGTONAS, rugpiu- vokiegįų kariuomenė paėmuvą.
anglų submarinus
čio 29 d. — Panamerikos si Estijos sostinę Taliną ir
nešiai apmėtė
bombomis čiaus.
Dabar Lietuvos darbinin
ISPANIJOJ,
prekybinis laivynas labai jog Baltijos jūroje Rusijos
Duisburgą ir kitas vietas
kai iš naujo turi pradėt; gy
PORTUGALIJOJ
buvo
nukentėjęs pavertus laivynui nuduota mirtinas
ROMA, rugpiūčio 29 d. — Vokietijoje.
venimą, nes bolševikų plėši Ispamj°j darbo ym. nes,k
karo audra Italijos karo vadovybė Šian
prekybinius laivus transpor
Aviacijos
ministerijos Amerikos orlaiviai
smūgis.
reikia atstatytą k, bottev,-;
nubiednino Uetu. dien pranešė, jog fašistų ka pranešimu, nedidelis skai
tiniais laivais karo reikme
Oficialiai pranešama, jog
nims ir nuo žymiai hukentė- Suomijos įlankoje bombane
kai sugriovė, bet uždarbis
,r
Pabal«o darbi. ro laivai nuskandino keturis čius anglų bombanešių nu Suomijos fronte
menkas. Beto, Ispanijoje tru Į nfnk
anglų submarinus Vidurže metė bombų Ostend
uosto WASHINGTONAS, rugpiū jo ir prekyba.
šių ir karo laivų atakose nu
ksta duonos, nes dėl karo isTodėl dabar abiejų Ame skandinta trys dešimtys du
mio jūroje ir jog kai kurie dokuose ir kitose okupuotų čio, 29 d. — Suomijos karo
panama sunku susisiekti su
•
įgulos nariai, jų tarpe vieno teritorijų vietose.
attache Washingtone prane rikos kontinentų valstybės rusų laivai — dvidešimt du
plačiuoju pasauliu. Todėl Is
nutarė panaudoti transportiniai laivai ir de
laivo vadas, paimta nelais
šių atakų metu žuvę de šu, kad Amerikoje gaminti bendrai
BRAZILIJA IR
panijos darbininko gyveni
vėn.
šinus vokiečių orlaivių.
orlaiviai ir artilerija pade suimtuosius savo uostuose šinas karo laivų — ir suža
ARGENTINA
mas nepavydėtinas.
Karo komunikatas pripa
Vokiečių šaltiniai prane da suomiams kovose prieš svetimųjų valstybių laivus lota septyni kiti.
Brazilijoje uždarbis men
Portugalijos valdžios prie
rusus. Šiuos orlaivius ir j tarpusavio prekybai Už lai
kas, vos gali darbininkas ga žįsta, jog kovose žuvo vie ša, jog vakar dienos atakose
Kiti laimėjimai
šakyje stovi Salazaras, žy
vų vartojimą
savininkams
suomiai gavę iš
Tuo pačiu laiku skelbiama,
lą su galu sudurti. Gericu nas italų submarinas. Anglų sunaikinta trisdešimt vie ginklus
mus politikas ir geras kata
kompensensacijos bus išmo
submarinų
vietą
nurodę
ita.
nas anglų orlaivis.
jog Leningrado fronte vo
Amerikos pereitą vasarą.
yra Argentinoje, kur darbi
likas, kuris rūpinasi viso
kėtos tik po karo.
kiečių kariai užėmę pereitą
Suomijos attache, pulk.
ninkas
uždirba
tiek, kad gali lų karo orlaiviai.
mis išgalėmis pagerinti por
naktį nauj'as ir svarbias po
vieną kitą centą pasidėti
Zilliacus taip pat pareiškė,
tugalų darbininko būklę, bet
SHANGHAJUS, rugpiūčio, jog “Suomija įstojo į karą,, kad apsaugotumėm savo ru zicijas. šių atakų metų esą
juodesnei dienai.
sas pastangas, kad bolševiz
jam gerokai trukdo šioj sri
Darbininkai Labor Day mas būtų išvytas iš šio pa- 29 d. — Japonijos karo ats be jokių pažadų Vokietijai bežius ir iki šiol mūsų ka- suimta 5,000 rusų kareivių.
tyj turtuoliai.
turi maldauti Aukščiausį, > šaulio, nes darbininko dt- tovas pareiškė, jog rugpiū ir be jokių garantijų iš Hit riuomenė dar nesusitiko su
Vokiečiai pareiškia, jog
•
kad apsaugotų pasaulį nuo. džiausiąs priešas yra bolše- čio 26 dieną Kinijos kariuo lerio.
vokiečiais. Aš abejoju, kad nacių kkriuomenė keliose
bolševizmo pavojų. O ir pa-! vizmas, kuris žmogų paver- menė pradėjusi kontratakas
LIETUVOJE .
“Mūsų tikslai yra apribo Suomijos kariuomenė atako vietose perėjo Maskvos LePrieš rusų bolševikų oku- tys darbininkai turi dėti vi čia daiktu ir pastumdėliu.
ningrado geležinkelį
net 40 vietų.
ti”, pareiškė, jis, “tik tuo se ant Leningrado”.
Tarsis su anglais

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU MUMIS IR SKAITYTOJAIS MŪSŲ PIKNIKE LABOR
DAY
PARKE! "DRAUGO" REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJOS ŠTABAS.

VYTAUTO

draugas

s

Amerikos lietuvių gyvenimas •* ir veikimas
mo būdo draugiškas, dėl to
profesijoj nepaprastai seka
si. Garbė lietuviams!
Jo
simpatinga žmona, žinomų
Aurora, III., biznierių Žekonių ckiktė, puikiai lietuviš
kai kalba ir su lietuviais
dalyvauja.

1$ WADKE6AN0 PADANGES
{SPŪDŽIAI 16
SIDARR1N10
JUBIUEJAUS
BANKIETO
įvykusio rugp. 23 d., Lietu
vių Auditorijoj, pagarbini
mui Prano ir Marcelės Bųjanauskų minint 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį.
(Pranas yra buvęs vargoni
ninku Šv. Baltramiejaus pa
rapijos, o dabar
einantis
vargoninko pareigas Šv. Pe
tro
parapijoj,
Kenosha,
Wis.),
Bujanauskai yra ilgame
čiai mūs parapijos gyven
tojai, nenuilstanti darbuo
tojai, kaip draugijų tarpe,
taip Bažnyčios
labui
ir
tautos gerovei.
P-nas Bujanauskas, myli
muziką, ir nemažai yra pa
sidarbavęs lietuviu tarpe,
rengiant koncertus, vaidini
mus; be to, yra parašęs ir
keletą dainelių.
Priklauso
prie vietinių šv. Juozapo,
ŠV. Baltramiejau# ir Šv. An
tano draugijų ir stambus jų
veikėjas.
Dabar yra kasi
ninku Lietuvių Budavojimo
ir Paskolos Bendrovės (spul
kos), taippat užima direkto
riaus vietą Lietuvių Korpo
racijoj, yra buvęs pirminin
ku laikę statybos Lietuvių
Auditorijos, ir šv. Antano
draugijos.
M. Bujanauskienė
pri
klauso prie šv. Onos draugi
jos ir yra narė moterų cho
ro Waukegane.
Bujanauskai gali didžiuo
tis užauginę
ir išauklėję
tris sūnus: ~ Albertą, Ed
vardą, Raimundą, dukterį
Rose Mane.

M.I.C., kun. Alb. Kiškunas,
kun. P. Cinikas, M.I.C., adv.
T. Podžiunas, A. J. Sutkus,
O Petrošienė, A. Lauraitis
J. Radis, iš Gary, Ind., ma
joras J. Dromey ir kiti. Pa
dėkos žodį tarė, ir abu Bu
janauskai.
Vakarą atidarė
G. P. Bukantis, toatsmasto
riu buvo Jonas Jakutis.
Sveikinimai
laiškais
telegramais
Kazimiero
gauta
iš
sesers M.
vienuolyno
Gabriel
ir M. \ incentos,
Rakausko.
kun.
Simono
O.S.B., ir kun. Raimondo
Matulėno, O. S. B., nuo šeimų
ir pavienių iš kitų miestų:
Jono Docio, M. Sarkausky,
Stanley Bujausko (borlis,
Ansonia, Conn.), A. S. Precinausku,
majoro
Frank
Wallin John Spencer ir adv
Joseph Jadrich.
Įteiktos dovanosi
nuo visų dalyvių gražus
“parior set’as,” nuo šeimy
nų klubo, elektrikinė lampa,
nuo Rengimo Komisijos bu
kietas gėlių
Rengimo Kamisija

sudarė šeimos: Jono Jaku
čio, G. P. Bukančio, Prano
Dapkaus ir Jurgio Zavarskio.
/šeimininkės skanios va
karienės buvo: A. Lulienė
su pagelbininkėmis: A. Bak
šie nė, šoblickienė, O. Liutvinienė, O. Žigienė ir Z. Mar
tinaiteinė.

Ant rytojaus savo rezi
dencijoj jubiliatai bankieto
rengimo komisijai,
atsidė
kojant už jos didelį pasidar
bavimą, iškelti pietus, ku
Bankietas jubiliatams
riuose pasidalinta vakarikšpagerbti
čio bąnkieto įspūdžiais.
Ilgiausių metų!
Draugų, giminių ir pažįs
tamų — apie 400 — užpildė
didžiulę lietuvių salę,
kur Įvairu - įdomu
suruošta karališka vakarie
X W auk e gan o lietuviai
nė, griežiant populerei or
kestrai. Programos dalį iš tikrai gerbia savo veikėjus.
pildė moterų choras, vado Tą rodė ir suruoštas Buja- i
vystėj varg. Stasio žyliaus, nauskams vedybinio gyveni-1
solistė Alice Vąitekunanė, mo 25 m. jubiliejui paminėpianu solo, Laurina Bukari- ti. Lietuvių Auditorija buvo
čiutė.
Pasakyta visa eilė pilna žmonių.
kalbų — linkėjimu Iš sve
X Lietuvių vieningumą
čių kalbėjo kjębgpas kun. J. pagerbia ir miesto valdinin
Čužauskas,
kun.
šauiis, kai. Svečiams iš kitur Bu-

Tranas ir Marcelė Bujanauskai,

*
plačiai žinomi Waukekan, III., gyventojai rugpiūčio 23 w.
šventė vedybinio gyvenimo sidabrinį jubiliejų.. Jiems
pagerbti buvo surengtas didelis bankietas Lietuvių Au
ditorijoj.

DR. VAITUSH, OPT.

DR. STRIKOL’IS

LIETUVIS
AKIŲ GYDYTOJAS
SPECIALISTAS

4045 bo. Ashland Avenue

■

1550 S. 49TH COURT
PHONE CICERO 412
CICERO
JOSEPH P. GRIBĄUSKAS. Secretary

VAI*: Pirm., Kctvlr.. Ar*ta<1, # iki 8 v. v.; Antr., Trečlad.. • iki 6 p. p.

DABAR
MOKAME

21
2

ANT PADĖTŲ
PINIGŲ

Ktekrleno Taupytojo Taupinlal
yra
ApdrauMl
Iki
,5.000.00,
Per Federal 8avln<a and Loan Insurance Corp., Waahln<ton, D. C.

VALANDOS:

DJflSO

Office teL YARdi. 4787

X P. Bujanauskai Waujanauskų pagerbimo puoto
je buvo surprizas, pakvies kegane turi gražią reziden
tas kalbėti No. Chicago ma- ciją, adresu 1010-10 St. Štai,
jorą, Waukegano postmaste- j delko jubiliatai negyvena
rį, State attorney ir k. Visi, Kenosha, Wis., kur P. Bupasirodo, puikiai pažįsta janauskas eina vargoninin
ko pareigas šv. Petro para
lietuvius.
pijoj. Kenosha nuo WaukeX Šakar-Makar, šurumBurum, Panevėžio, šv. Sir gano netoli.i$v,‘
gto parapijos ir kitus ChiX Dr. J. Žėkas Waukega
cago lietuvių moterų chorus ne tikrai populęrus. Linksčikagiečiai jau girdėjo. Įdo
mu bus pasiklausyti Waukegano moterų choro. Jis
žada dalyvauti
“Draugo” PAMOKOS
*
Anglų
Kalbos
Labor Day piknike. Choras
Lietuvių Kalbos
puikiai dainuoja.
Knygvedystės

Stenografijos
X VVaukegauo lietuviai
Mašinėle Rašymo
gali būti pavyzdžiu dar vie
Aritmetikos
nu reiškiniu — vyrų drau
Pilietybės
gijomis: šv. Baltramiejaus,
Šv. Juozapo,
Šv. Antano, MOKSLO LAIKAS
•
šv. Vardo ir k. šv. Baltra
Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
miejų švenčiant jo globai
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
pavestos draugijos vyrų per
AMERIKOS LIETUVIŲ
sumą priėjo pusė bažnyčios.
MOKYKLA
Apie pašalpinių dr-jų vieni816 W. 33 rd Place,
jimąsi, kaip girdisi kitose
Chicago, IU.
lietuvių kolonijose, Waukeganė nei negalvojama,
-

IeL YARda 5921.
Rea.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH

SuvirS 20 metų praktikavimo akių
tatayuie ir gydyme
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
pataisys kreivas akis. trumparegystę Oluao vaL nuo L—3; nuo 0:30—6:80
ir toliregyste;
756 VVest 35th Street
palengvina aklų įtempimą, pragulint
galvos akaudfijimą, svaigimą ir akių
kartų.
MODERNIŠKI AUSI, TOBULIAUSI
EGZAMINAVIMO BODAI
8^eclal^ ątyda atkreipiama į valkų

DR. P. ATKOČIŪNAS

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia.
VALANDOS:
10-tos iki 8-tos valandos kasdien.
Sekmadieniais pagal sutartį.

1446 So. 49th Court, Cicero

4712 So. Ashland Avė.

Antradieniais, Ketvirtadieniais
rr Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

TeL YARDS 1378

3147 S. Halsted bL, Chicago

DANTISTAS

Pirmadieniam, Trečiadieniais
ir Sedtadiemais
Valaudos: 3 — 8 popiet,
Telefonas; CICero 427®______

Būkite Malonus

SAVO AKIMS
Tik viena pora akių vlaam gy
venimui. Saugokit Jaa, leisdami
ltekMunlnuotl jas moderniikiauaia
metodą, kuria regillmo mokelae
gali sutelkti.
U METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie paMalina
via* akių Įtempime.

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

1801 So. Ashland Avenue

Kampas lS-toe
Telefonu CANAL 0S23 — Chicago
OFISO VALANDOS
Kasdien >:00 a. m. iki 1.10 p. m.
Treč. ir Ae*t: 9:00 a. m. iki
1:10 a aa.

Furniture House

PHYSICIAN AND SURGEON

2156 VVest Cermak Koad

1821 So. Halsted Street '
Raudonąja: 6600 Bo. Art—aa Aw
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
4 iki 9 vaL vakare.

TsL,YARd> 3146
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

TeL CANal 6969

2155 VVest Cermak Koa'
OFISO VALANDOS

Mitui Vajui i

u

Mea. Teki

pagal atarų.

■NL Taki
PROspect 8MM

Ofiso TsL:

VUgliua 1884

Yet, YARda 8846

OR. G. VEZEIIS

OR. RAČKUS

DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avenue

LIGONIUS PRDMAi
am 47th Street
vaL: nno 9 vaL ryto iki 8 vai. vak (kasdien auo 2:94 iki 8:09 vaL
Seredoj pagal sutartį.
Treęiad. ir Bakmad. tik susitariu..
TelcforuaH; UEMiock 6S4»

DR. PETER T. BRAZIS
6757 So. VVestern

Avė.

Ofiso valandos:
Fopiet — nuo 1 iki tl Vak. ? iki •
Nedeltomta pagal sutartį

Telefonas CANal 7329

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3660
Antradieniais, Ketvirtadieniais it
Penktadieni aia.

4631 bo. Ashland Avė.
TeL YARda 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
__________ Seitadiemaia.____________

DR. CHARUS SEGAL

2202 VVest Cermak Koad

gydytojas ir chirurgas

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9
ir pagal sutartį.

4729 So. Ashland Avė.

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

r

1853 VVest 36th Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Budriko Radijo Progoramal:

/

3343 bo. Halsted Street

Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pašaukite Yards 3068.

S

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
Taipgi akinius pntaikau.

DR. PETER J. BARTKUS

•

REPublic 1538-9

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3409 S. Halsted St.

Akiniai teisingai
prirenkami
per patyrusį lietuvį daktarą.

TeL

Trečiadieniais pagal sutartį

11 emadiemeia

DR. S. R. PALUTSIS

INTIRNATIONAL
LIGUOR
CO.
6246-48 80. CALIFORNIA AVĖ.

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. M.

1 — S « f *9 — 6*9 vakaru

TsL Cicero 1484

FRANK VIZŲ AKI), Sav.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

WALTER J. PHILLIPS
IIR. F. C. WINSKONAS DR.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Res. telefonas BEEley 0434.

Parduodame
Tiktai Tavemama.
Vai.: 10 iki 5 Kamilės
Užsakymai UveHoJami
Sekančių Dienų.

-

LIETUVIAI DAKTARAI

JOS. F. BUDRIK

Didelis Pasirinkimas
Namiaių, Importuotu
Ir Lietuviškų Gėrimų.

OR. T. DUNDULIS

OR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vienintelė Lietuvių
VVholesale Liquor
Įstaiga Chicagoje

Ofiao teL VIRguua 0036
Reudencijoa t«L: -SEVerL 8244

TeL CAN ai 0257
Roa. tel.: PROspect 665.

Namą tel. PROspect 1930

PRIE

ASSOCIATION

PUlbiClAN AND SURGEON

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 6 vaL vak.
Nedėliotais pagal sutartį.

MES DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ ANT MAŽŲ
NUOŠIMČIŲ, SU LENGVAIS ISMOKCJ1MAIS.

St. Anttony's Btiilding & Loan

pavyzdingai įrengta. Namo
savininkai — dvi draugijos:
Šv. Baltramiejaus ir Šv. Juo
zapo. Dr-jų vadų sumanu
mu ir sąžiuiškumu, auditorija jau be skolos ir dr
/ims labai pelninga.

ADVOKATAI
X Pas Waukegano lietu
VVHITNEY E. TARUTIS
vius tik vienas dalykas bū
ADVOKATAS
tinai reikia taisyti, būtent
CENTRINIS OFISAS:
3133 SO. HALSTED ST.
padidinti “Draugo” skaity
(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-iuoa iki 8-tos
tojų skaičių. Dabartiniai
vai. vak.
Tel. CALumet 6877
prenumeratų priėmėjai: A.
184 NO. LA SALLE ST.,
J. Sutkus ir nuolatinis ‘Drau
Room 2014
Tel. State 7572
REZIDENCIJA; —
go’ korespondentas Enrikas,
314# SO. HALb'i’EO ST.
užimti bizniu ir kitais dar
Tel.: Vlctory 2«7»
________
bais,
negali pasidarbuoti AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
tiek, kiek norėtų. O dirva Res. 6968 So. Talman Are.
Tek UAJUaI 0188
begalo plati. “Draugo” adm. Ketu Tet GKOvehili 0617
OR. S. BIEŽIS
Ullice tel. HEMlock 4646
su vietos veikėjais daro žy
GYDYTOJAS IR OH1RURGAB
gius surasti nuolatinį agen
DR. J. J. SIMONAITIS
2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ur /—B v. v.
tą. Kad “Draugas” mėgia GYDYTOJAS IR CJBL1KURGAS
U k’.’/.l I
11.1 S •
REZIDLNCUA:
Vai.: 2—4 ur 7—0 vak.
6631 b. California Avė.
Ketvirtad. ir Nedėliomis saeitaras.
Teletonaa REPublic 7868
2423 VV. Marųuette Road

AR JUMS REIKALINGA PASKOLA
PERKANT SAVO NAMĄ?

PASKOLŲ IR TAUPIMO REIKALAIS KREIPRITCS

mas, liudija šis faktas. Viesint VVaukegane A. J. Sutkus netikėtai supažindino
su vienu pavyzdingu lietu
viu, kuris atvykęs į Waukegan ir sužinojęs, kad netoliese išeina kat. dienraš
tis, užsiprenumeravęs ir nuo
tos dienos taip pamėgęs
“Draugą”, kad niekuomet
nemanąs su juo skirtis.
X VVaukegane lietuvių
centras — jų auditorija, ku
rioj sukasi visas draugijinis
gyvenimas. Didžioji salė,
apatinė susirinkimams, klūbruimis, užeiga — viskas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kės. 1625 bo. 50th Avenue
TeL Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(2-tros lubos)
TeL lODvap 8988
Chicago, IU.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki •
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:39 vai. vak.
Semnad. auo 14 iki 12 vąl. ryto.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0994
Rez. Tel. KENuood 4300
valandos
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 D 7-8 v. vaX
Nedėliomia nuo 19 iki 12 vai, dienų
Kautynėse

per

nepriklau-

2500 VVest 63rd Street

sumybės

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir auo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiao tslstfoaag PROspmt 1717

me pasauliui, kad esame lais

karą

mes

vis verta tauta.

parodė

J

šeštadienis, rugp. 30, 1041

DRAUGAS

„ .1.

SENAS BIZNIERIUS “DRAUGO” RĖMĖJAS
Sakalauskienė, J. Urbickienė, Kaz. Mažeika, Ferdinand
Jackl, K. Klevickienė, M.
Dainų šventė
Druktenis, T. šumskaitė, E.
ir parapijos piknikas įvyks
Zalatoraitė, V. Jesulienė, V.
ryt dieną po piet. Bus daug
Mandravickas, St. Juška, D.
įvairių žaislų, kaip vaikams,
Bagdonas ir P. Barškaitietaip augusiems. Iš Waukenė. Po $0.50 — P. Rimkiegan atvyks šv. Baltramie
nė, J. Cekienė, Elz. Klemjaus parapijos choras ir pa kienė, M. Lulavičienė, W.
linksmins susirinkusią mi
Hannes, Roz. Gibienė, Stella
nią linksmomis dainomis.
Hauser, Adolf. Šiurienė, K.
Dainų šventė ir piknikas įVenakienė, M. Kalašinskievyks ant parapijos nuosa
nė, P. Arleckienė, M. Kalavybės, 51st ir 7th Avė. Tad
šinskaitė, U. Macnonienė,
visi lietuviai kviečiami at
M. Dapkienė, M. Duršienė,
silankyti,
susipažinti
ir
Kaz. Jurevičienėj J. Pažėra,
linksmai laiką praleisti. Sy
P. Venskienė, St. Butera, O.
kiu paremsite ir padėsite
Jonaitienė, Pr. Tijūnaitis,
parapijai nuveikti reikalin
Nakrošienė.
gus darbus.
Prie stalų patarnavo Ona
Klebono sulauktuvės
Mockaitė, Marijona Beitaitė.
Marijona Kraujeliūtė ir Stel
įvyko šeštadienį, rugpiūčio
la Barodicaitė.
23 d.
Petras Pilitauskas,
Vakaras buvo linksmas,
darbštus parapijos darbuo
tojas, buvo sumanytojas šio nes parapijonys džiaugėsi
vakarėlio. Jam į pagalbą a- pamatę savo kleboną sugrį
tėjo Teklė Balčaitienė, Ona žusį iš atostogų ir saulės nu
Valauskienė, Elzbieta Vada- degusį. Susirinkusiems pa
polienė, Eleonora Barodičie- sakė keletą įvykių iš savo
nė, Stella Hauser, Ona Druk ( kelionės po Rytus.
Per vakarienę klebonui
tenienė ir Marijona Druktenienė. Buvo surengta/ska buvo suteikta auka nuo su
sirinkusių ' ir prisidėjusių
ni vakarienė.
prie šios vakarienės. Klebo
Sekantieji savo aukomis
nas kun. Pranciškus Skro
prisidėjo prie vakarienės:
denis, MIC., padėkojęs vi
po $3.00 — V. Karčiauskas
siems, kurie šį “surprise
ir J. Andrekus. Po $2.00 —
party” surengė ir kurie pri
A. Mockus, P. Barodica, P.
sidėjo ar tai savo aukomis
Pilitauskas, J. Blazevier, J.
ir darbu, išsiskirstė namon
Masilionis, J. Vadapolis, J.
pilni dįžiaugsmo ir patenki
Vyšniauskas, V. Ališauskas,
nimo.
'
S. Ališauskas, K. Šimans
kis. Po $1.50 — M. Ražanskienė. Po $1.00 — Kaz. ša- Pakvietimas į
rauskas, Ant. Barauskas, J.
Miniotienė, Ant. Borden, J. didžiuli pikniką
Racine, Wis. — Su pra
Balčaitis, F. Ravotas, Ant.
Vitkauskas, M. Globienė, M. džia 1941 m. Racino lietu
Kiserauskienė, O. Laučienė, viuose sužibo santaikos ži
J. Kaminskas, V. Pipirienė, burėlis. Sudarytas bendras
St. K Ralys, M. Baradins- draugijų komitetas vienin
kienė, J. Venskienė, J. Mik- gam veikimui tėvynės labui
šis, Kaz. Biškauskas, Petr.
St asevi čia,
O. Valaitienė,
PTRM NEflC PIRKSITE
MATYKITE MUS!
Masaitienė,
J. Bartašienė,
O. Valauskienė, U. Milkintienė, Dom. Kasiulienė, J.
Zalatorienė, B. Valauskienė,
J. Šimanauskas, Ant. Klevickis, V. Demenčius, O. Ka
valiauskienė, P. Pilipavičie
nė, Kaz. Lukauskas, P. PliuDIUMADSIAR PASIRINKIMAS
tas, S. Holmgren, M. Mel- LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI,
dažienė, P. Stankus, VI. BiMEDŽIAGOS STOGAMS
tautas, Ant. Beitas, St. Mi Finansuojama namų pastatymų ai
pataisymų — Nieko Įmokėti — t
siūnas, M. Ramanauskaitė, metai ttmokėtl — Apkalnarlmas
dyk&t
LietuviA Pardavėjas
P. Gabrėnas, V. Masiulienė,
Stanley IJtwlna« — Vedėjas
K. Zaleskienė, VI. Ališaus
kas, P. Andriulis, J. Druk
tenis, VI. Jakutis, Elz. Valentinienė, Kaz. Stulgaitis,
A. Srogis, Kaz. Varais, Ona
Grabauskienė, S. Smith, B.

Kenoshos kronika

mus Lietuvos naudai, nuo
kurių pelnyta $200.*
Dabar ketvirtas ruošia
mas didelis piknikas drau
gijų naudai. Išplatinta daug
laimėjimo tikietų. Piknikas
bus rugpiūčio 31 dieną mies
to parke “Pierce Woods”.
Vieta randasi prie Pierce
Bulvaro ir Cleveland Avė.
Taylor Avė. busai daveža
jki Pierce bulvaro; reikia
eiti į vakarus iki Cleveland
Avė.
Automobiliais lengvas pri
važiavimas. Važiuoti Taylor
Avė. iki Pierce Buolevard
ir Pierce Blvd į vakarus.
Arba Highway 11, iki Cle
veland Avė. Cleveland Avė.
W. Kareiva,
į šiaurę iki J?ieroe Woods.
vienas iš žymiausių Chica
Vardu bendro draugijų
gos lietuvių biznierių, sūrių,
komiteto, nuoširdžiai kvie
sviesto ir kiaušinių olseličiu visus į šį pikniką. Pub
ninkas, 4644 So. Paulina st.,
lika bus pavaišinta, nes ge
“Draugo” skaitytojas nuo
riausios valgių gamintojos,
pat jo įsisteigimo. Todcl
kaip Ona Sękelienė, iškeps
jis labai rūpinasi, kad
kugelio, T. Petkienė pyra
“Draugo” jubiliejinis pikni
gaičių, O. Dokšienė ir kitos
kas kogęriausia pavyktų ir kitokių skanumynų. Šeimi
prie jo rengimo prisidėjo su ninkai: J. Darkintis, J. Ka
penkine.' Su savo šeimyna počius, M. Balsevičia, S. Še
ir skaitlingais draugais da pikas, P. Žičkus ir J. Simolyvaus “Draugo” jubilieji navičius rūpinasi kitais da
niame piknike ir visokiais lykais — gėrimu.
budais prisidės prie jo pa
sisekimo.
P-nas Kareiva I Jei būtų lietingas oras,
yra vienas iš tokių biznie tai parengimas bus Šv. Ka
zimiero parapijos svetainėj,
rių, kurie ne vien sėkmingai
815 Park Avė.
savo biznį varo, bet teip-gi
M. Kasparaitis
sėkmingai darbuojas iir vi
suomeniškuose darbuose.

Lietuvių

v
L

HK>

^S!

<

j
j

lietų amžiais net uolos pa-

ir draugijų naudai, šį komi veikimą ir jų įkūnijimą net
tetą sudaro aštuonios vieti virsta į naudingą molį, taip
nės draugijos. Neišmanėliai per nuolatinį mokslą, idėjų
ir tautos priešai neina, o laukinės tautos virsta kul
šiaip susipratę patriotinio tūrinėmis ir naudingomis
nusistatymo ir tėvynę Lie valstybėmis.
tuvą mylintieji lietuviai vi
Gražiausieji pakulyje lan
si išvien bendrai veikia. Tu
rėjome suruošę du parengi gų ■ vitražai yra Cartres,
mus svetainėj ir vieną pik Prancūzijoje, — katalikų
niką — viso tris parengi-! katedroje.
.... .

LIETUVIUKAI!!

BIJŪNĖLIAI!!

GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chicagoj, Vįsi
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš irnportuotų
pirmos rūšies produktų.

DISTRIBUTOR
OF

Urmo (wholeaale) 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

DAINUOJANČIOS

NASTURTOS

ŠALTIMIERO
LIETUVIU DIENA

Šokėja Genevieve Brazaitis

. Povilas
šaltimieras

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,

4192 Archer Avenue
yiRginia illl

0

VAI
j

Kaip per debesų nuolatinį

"Apart Apsaugos, Turime
ATSARGOS FONDĄ Viri

tOAN AMOOATlONofCUe^.
JUSTIN MLACKIEWICH, Pre*.

Dienoj

FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBUC 6051

Albina Kaspariutė

Pipirikės

NEPAMIRŠKIME
ŠIA DIENA

Žaliame Oaks Darže — 119 ir Archer Avė
I

DBAUGAB

9

1941

rugp. 30,

šeštadienis,

-------- -muose, nei mokykloje to neišmoksta, turi menką su

DRAUGAS

pratimą ar ir visiškai jokio neturi — ką reiškia de

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
•184 8<mth Oakley Avė.
Chicago, IHbiola
Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
Skbacriptlom: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00 ; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
8ix Months _ $4.00. Single Copy _ 3 cents.
Advertising in “Drangas" brings best results.

DRAUGAS
Iieina kasdien, itokyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos ValsytbŽse: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata; Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasekusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.
#

šimts įsakymų. Jie pradeda gyvenimą su trūkumu, kurs

juos padaro daugiau ar mažiau negalinčius sutaikyti
savo elgesio su visuomenės gerove. Daugelio vaikų nu

sikaltimai nurodo į tokį trūkumą jų jaunatvės auklėjime.

Toliau teisėjas pabrėžia, kad peržiūrėjus 1400 nusi
kaltimų, įvykdytų berniukui jaunesnių negu
metų,
pasirodė, kad iš jų 00 nuoš, nebuvo turėję religinio auk
lėjimo. Savo pareiškimą teisėjas baigia:
22

— Katalikiškas auklėjimas yra vienas Iš

geriausių

(“Draugas”, 1916 m. rug
piūčio 30 d.)

Pabrango barzdos skuti

pliusų (privalumų) jauno vyro ar jaunos moters gyve

mas.m Pirmiau barzdos sku

nime.”

timas kaštavo 15 centų, o
*

*

*

šiandien jau 20 centų.

Už poros dienų mokyklos atidarys duris mūsų jaunie
siems. Tegu jaunieji lietuviukai patraukia į tas, kur

bus pagerbta jų lietuviška kilmė, lietuviškas kraujas.

Tuoj

Varpelis.

suskambės mokyklos

Mūsų

jaunieji

Audra
vius..,.

Smarki

vtsoj

siautė

oriai-

sunaikino
audra,

kuri

su-

Anglijoje,

paaukotas lietuviškiems ju-

pavožotų tavorščių esat gir

došiams (balšavikams), par

dėję legendą apie Judošiaus

davusiems Lietuvą Stalinui.

30 sidabrinių, už kuriuos jis
Kristų žydams pardavė. Le-

Tai buvo ne tikras

genda ilga ir negaliu visos

numalevota špyga ir įmesta

At

į Bimbos kepurę, kaip buvo

naikino 5 anglų kariškus or-

ant savo delno padėti.

skamba bažnyčios varpas, į rūmus, kuriuos sumūrijo
tėvai, į rūmus, kurių plytos paženklintos mūsų senelių

laivius.
•

pasakosiu trumpai,

K. J. Prunskis

kyklas.

per Bimbos prakalbas buvo

ar kuris mano

Nežinau,

tepasuka į tuos rūmus, kur šalia mokyklos varpelio

kruvinu darbu ir prakaitu — į savas lietuviškas mo

So. Bostone

kuris nesenai

Po svieto pasidairius

(pinigas), ,ale ant popieros

daroma kelekšinas.

savais

žodžiais.

Europos karas ir Persija..

rublis

ramybės.

vikams neduoda

Judošiui pasikorus, jo si

balša

špyga

Dabar toji

Bietuvhj katalikų dienraMlo “Draugo" rCmSjama lr akaltytojama
MunStu yVeiklnimuj lr geriaoaius llnkSjimusf
JUaų dlenraStm ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodama*
apie Įvairina katalikams Įdomina dalykua bet nurodo tikėjimo tie.
gfna ir dango Jas nno amtlnojo Išganymo priedų.

Anglija visas laikas su Ru

dabriniai niekam nedavė ra

Jie nori ją gražinti cieilis-

sija riejosi dėl Persijos, no
rėdami beat kokiu būdu pa

mybės.

Į kieno tik rankas

tų tėvui Maikiui, o šis kra

kiekvienas

katallkUko dienraščio skaitytojų sksd-

sidalinti tą šalį. Tos riete

stengės kuogreičiausiai jais

tosi ir net šoble grajina.
Girdi,
tas “Stalino rublis*

nos persams taip pat žadė

nusikratyti.

buvo duotas jums už judo-

jo laimingesnę ateitį.

bijojo,

Rust

' AMLETO GIOVANNI CICOGNANI,
Laodtoeu Arkivyoknpas,

Mūsų dienraštis k jo skaitytojai
Garsinti

jubiliejinį

mūsų

dienraščio

pikniką

šioje

vietoje, berods, nebėra reikalo. Jis gerai išsigarsino

Svetimose mokyklose negirdės apie knygnešiu
kančtes, savanorių žygius.

Vienas iš svarbiųjų šios vasaros seimuose padarytų

nutarimų

yra

skatinimas

remti lietuviškąsias mūsų

mokyklas.
Mūsų tautos praeitis yra liūdininkė atkaklių kovų
už lietuvio teises mokyklose. Tūkstančiai kaimo mo
kytojų — daraktorių — buvo žandarų plakami ir iš

Savo krašto tremiami. Šimtai lietuvių mokytojų Vil
niaus krašte puvo lenkų kalėjimuose. Lietuvių kančios

ir kovos dėl mokyklos menininkams davė įkvėpimo ir
liko. įamžintos tokiame dail. Rimšos kūrinyje “Lietu

vos Mokykla.”
Tų kovų ir kančių akyvaizdoje būtų nedovanotinas
nusitaUtfaaas lietuviams, jei gyvendami laisvės krašte

—- Amerikoje — atsisakytų pasinaudoti laisve mokyk
lų srityje ir užmirštų leisti savuosius vaikus į savasį
lietuviškas

mokyklas.

Atminkime, kad kitose mokyk

lose mūsų vaikai negirdės nei apie vaidilų dainas, nei
apie Vytauto žygius, nei apie knygnešių kruviną pa

mūsų lietuviškojo kraujo šauksmas. Tai yra ir mūsų

stybes, kada Rusija su An

davo ant viršaus ir toje .vie-

tinės krypties dienraštį pasaulyje.

glija,

didžiausios

toje ne tik niekas neaugda-

priešininkės, eina ranka ran

vo, ale ir joks gyvis nega

kon prieš Persiją.

lėdavo gyventu

Tuo dienraščiu yra “Draugas.”
Jau suvirš dvidešimts penki metai, kai “Draugas”

šunys puola žmones... Chi

žuvys isgaišdavo, ale ir pati

tai padidėjęs iki ąštuonių puslapių. Jisai lankė savo

eagoj šunys per vieną die

upė naują vagą pasirinkda

skaitytojus gerais laikais, lankė blogmečiais, kuriais

ną sukandžiojo 20 žmonių.
•

vo.

daug jų sunkiai pajėgdavo užsimokėti už prenumeratą;

lankė taikos metu, lankė neramumų ir karo laikais.

Mūsų kultūrinės įstaigos, visokios rūšies įmonininkai,

paskiros šeimos ir darijo žmonės džiaugėsi per savo
dienraštį pasisekimais ir laimėjimais, guodėsi, kai sun

kumai užeidavo, nelaimė paliesdavo. Tuo būdu “Drau

gui” drauge su savo skaitytojais teko visokių valandų

pergyventi. Dėl to au visokio luomo ir pašaukimo žmonėmis, su visu lietuvišku gyvenimu artimai susigyven

•

ta, susidraugauta.

Per vieną mėnesį neteko
127345 kareivių... Per rug
piūčio mėnesį D. Britanija

visuose karo frontuose ne
teko 127,945 kareivių, čia

. . ...

, . .. .

...

įskaitoma sužeisti ir belaisvėn paimtus,

šitame

skai

čiuje yra 4,711 karininkų.
•

“Draugas” nepasiliko vienas nė viename sunkesnia

me lietuvių tautos gyvenimo laikotarpyje, jis nėra vie

nas ir dabar. Jis jaučia paramą ir nuoširdžią talką

sa

Beveik nėra tos

dienos,

kad jis nepraneštų žinių iš

pavergtos Lietuvos, iŠ skaudaus tremtinių gyvenimo

ganytojiškame laiške yra paskelbę Lietuvos vyskupai,

“Draugas” ne tik informuoja ir tarpininkauja, bet jis

padėdami po tais žodžiais visi savo parašus;

atstovauja Amerikos katalikiškosios lietuvių visuome

nės mintį ir padeda lietuvių tautai blokšti į šalį visus

tai, kas religijos atžvilgiu vaikų širdysna rūpestingu

sunkumus ir kliūtis ir vėl išeiti į laisvą ir nepriklau

tėvų ir Bažnyčios darbu buvo įdiegta, mokykla gali

somą gyvenimą. Kiekvienas sąmoningas lietuvis aiš

arija sustiprinti, gražiai išvystyti, arba visiškai sunai

kiai jaučia ir žino, kad “Draugas” yra reikalingas tau

kinti.”

tai ir šio krašto lietuvių visuomenei, o visuomenė rei
kalinga “Draugui”.

Kur dėsi,

baisus,

toks

prarazlyvas,

kad

tiktai

žmonės,

ne

visai neišleidžia, nors jie ir

skambėjo.

būtų laisvi nuo karinės prie

dėti žmonės nutarė

voles, Rusijos valdžia, ma

giliausioj marių vietoj pas

tyt, bijo, kad keleiviai ne

kandinti. Taif) ir padaryta.

nušviestų apverktinos Rusi

Įmestas į giliausią vandeny

jos būklės.
•

no vietą.
do,

toj

bet

vanduo

vietoj

“Stalino

kitame laiške pabrėžė:

— Tik gyvas ir nuoširdus susirūpinimas mokykla

religingą

jaunąją

kartą.”
besprendžiant

Tie su šešių vyskupų parašais paskelbtieji žodžiai

randa patvirtinimą paties gyvenimo. Štai prieš keletą
dienų laikraštyje “The New World” Nr. 34 į skaity

prabilo teisėjas

Kornelijus

Harrington.

Kasdienis darbas teisme jąm atskleidžia daug gyveni

mo paslapčių. Jo žodis reikšmingas, paklausykime:

NELAIME

iš Sovietijos

viską

kiečius.

Prašau Nesijuokti

pradėjo

Važiuoja moteris automo
biliu.
Pakely mato du vy
rus lipant į stulpą telefono
taisyti. Moteris pagalvojo
kitaip ir aavo bendrakelei
vei:
— Durniai!

Jie

mano,

kad aš pirmą kartą automo

rublį,”

biliu važiuoju.

ANT GELEŽINKELIO

>

Teroro aktas
Prancūzijoj sustiprėjo bolševistiuis teroras. To teroro
auka yra ir Pierte Lavai, plačiai žinomas prancūzų
politikas, buvusia laisvos Prancūzijos premieras. Jis
ir keli jo draugai buvo pašauti komunisto ir dabar
kovoja su mirtimi.
Lavai buvo pašautas dėl to, kad jis organizavo
cūzų pulkus karui su komunizmu Sovietų Rusijoj. Be
to, jisai yra bendradarbiavimo nu Vokietijos naciais
šalininkas.
>

pran

Besiplečiąs teroras Prancūzijoj ne tik

nė vienai tautai nėra išėję į gerą ir neišeis. Nors, ži

ir auklėjimo, kaip prieš dešimtį metų”.

noma, dėl paskutiniojo įvykio nėra kalta pati prancū

neįstengia

zų tauta, bet Maskvos komunistinė propaganda, pavei
kusi paskirą prancūzą jaunuolį. Tačiau ir tokie atsi

džia tik į katalikų mokyklas, ir štai kodėl:
įskiepyti

Skirtumo tarp blogio ir gėrio. Vaikai, kurie nei na

a.

. -

•a-*:?

r.,

išeiti iš toe padėties, kurion ji dėl daugelio priežasčių

pagundų, daug daugiau reikalauja religinio lavinimosi
teisėjas pasisako, kad savo vaikus jis lei

jifcr- u *
w

nepadės jai

pateko, bet dar gi labiau pakenks. Teroristiniai aktai

— Pasaulietiškas auklėjimas

dabar

ir medžiagiškai paremti savo dienraštį.

— Šių dienų vaikai, apsupti moderniųjų papročių ir

Toliau

Hitlerinkai

Nieko nėra naujo paa vo

paskaičius

man

laisvę ir turtą

atimti.

tavorščiai,

legenda,

mūsų

I LL

Lietuvos vyskupai laikė tą labai svarbiu dalyku. Jie
tais pačiais metais (1928) vėl visi pakartotinai savo

minias

rius”

svieto pabaigos.
Ši

visos

telkia visos Europos “ricie-

Vanduo ten virs iki

stirmfate į prapultį nekaltas jųjų sielas.”

tojų

atimti.

dienai ten vanduo verda, o
t
žuvys per mailes vengia tos

vietos.

didžiausiais priešininkais, nes

Atidengta paslaptis bylas

protėviams

Ir po čiai

virti.

telkdavo

Europos “ricierius”

Varpas nugrimz

tose apie

dorą,

Kryžiokai

varpą

toti svaiginamus gėrimus.

(garantuoti)

Kalvarijas Ma-

Laisvė! Konstitucija!

Neturėdami kur

prieš akis. Jūsų sąžinės negali būX ramios, jei tose

laiduoti

prieš

rianapoly.

sis užsiėmę, ale ir gyvuliai

eieilistų lt balšavikų gazie-

tegali

tulžį

au

soj šaly pardavinęti ir var

savo vaikelių

numeryje piktai puola kata

binti ,o jo balsas buvo toks

“Draugo” piknike, kad demonstmcfti savo įvertinimą

virstate

pačiame

tame

lietas, jis pats pradėjo skam

— Šitas jūsų pareigas, tėvai katalikai, statome jums

pa

čigagiškiai kacapai

tai konstitucijai mažai tiki:

Ale kai tik varpas buvo hu-

prisiminė

ApsBeisdami, jūs tėvai,

matyti,

Bet,

žiuoti biją Pruseika išliejo

jis be paliovos skambėjo ir

Rumunija įvedė Malvybę..

rina tikintiems laisvę.

Padaryta.

varpas.

jamas

išvažiuoti į užsienius. Vyrų

niečių darbininkų.
•

užtik

likų seimus, o Maskvon va

toliausiai, kad negirdėti. O

1,060 ki

konstitucija

varį, iš kurio turėjo būt lie

gusi ir moterims uždrausti

miestą atvažiavo

rašo, buk

įmesti į verdantį

jo juos

ir visokie žvėrys bėgo kuo

cūzijoj./. Į Prancūzijos Lyon

Stalino

redaktorai

Neleidžia užsienin
žmo
nių... Rusų valdžia pasiren

Kiniečiai darbininkai Pran

“V.”

Kacapų

Pagalios kaž kas sumisli-

cialiu įsakymu uždraudė vi

apstteidžtante.

Spicpirvirvio Dumkos

ant viršaus, žmonių akyse.

bor Day) visuomenė gausingai dalyvaus jubiliejiniame

pareigose

------------- *-----------

vis

(La

mokyklas, primindami tėvams jų pareigas:

špygą.

o

nedėsi,

sidabriniai

Judošiaus

Rumunijos vyriausybė spe

Dėl to, neabejojame, kad būsimąjį pirmadienį

dės tą judošišką pinigą

• Kai įneš

mas tik keturių puslapių, vėliau šešių, o jau antri me

to ir kituose kraštuose gyvenančių tautiečių. Be to,

Toliau vyskupai ragina leioti vaikus į katalikiškas

Bet jie tuojau atsiras-

davo į upę, tai ne tik visos

lanko savo skaitytojus kasdien. Jisai lankė juos būda

priminti, ką prieš porą desėtkų metų viename savo

— Mokykla vaikų auklėjime begalinės turi reikšmės:

šavikai, sąžinės griaužiami,

vienu ar kitu būdu paremia vienintelį religinės ir tau

Rusijoj. Jis yra kasdieninis tarpininkas tarp šio kraš

katalikiškos.

Taip ir nežinia, kur bal

mę.

Aš noriu čia

lietuviškos mokyklas yra

Pagalios sumislya

gė kovot prieš centrales vai-

vo skaitytojus apie begalo svarbius pasaulio įvykius.

Tačiau kvietimas į savas mokyklas tai nėra vien tik

kadėjo.

faktą, kaip didelį darbą atlieka tie, kurie šiais laikais

seniau

šišką darbą, tai ir turėkite.

kaip didžiausio nie

juos paslėpti užkasant į že

Pastaromis dienomis mūsų dienraštis informuoja

Lietuvos vyskupų balsas

kada

Visi tų grašių

Rusija su Anglija susijton-

yra

tūkstančių skaitytojų, rėmėjų ir bičiulių.

siaukojimą, nei apie savanorių drąsą...

nustebo,

persai

patekdavo

svarbu pabrėžti tą

kituose puslapiuose. Mums tik

Mokyklos varpelio šūksmas

kaip

Bet

jie

tikimai dažnai palieka skaudžių pėdsakų tautos gy
venime.

i

iŠ

Vi

H

i
(’*DrtufM*' Acme teiepnc

Šis specialis traukinys, gabenęs piknikan vaikus, nušoko nuo bėgių. Nei vienas iš

350 vaikų nebuvo sunkiai sužeistas. Nelaimė įvyko ties South Kent, Conn.

šeštadienis, rugp. ?0.

DBAtOig

S
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LABDARINGOS SĄJUNGOS
RUDENINIS IŠVAŽIAVIMAS
V
Su Gerąis Išlaimejimais! ** Labdariu Naujame Ukyi
SEKMADIENĮ, (RYTOJ), RUGPIŪČIO (AUG.) 31

m j*

Labdariai dirba prakilnų darbų: NAUJI NAMAI - Senelių Prieglaudos

gamtos gražumas neišsakytas.

•

statybos darbas gražiai vyksta. Labdariai kviečia Lietuvių Visuomenę at

Dar sykį kviečiame į šaunų išvažiavimų, ir

k* Jūsų atvykimas prisidės prie Labdarybės tikrai gražių ir kilnių darbų.

Kviečiame visus atsilankyti —

silankyti į išvažavmų, kur bus skanių valgių, gražių pasilinksminimų, - o

LABDARINGA SĄJUNGA

KELRODIS: — Važiuojant Southwest Higtnvay (No. 7) privažirvus 123-čią gatvę pasukti į dešinę. 123-čia gatve į vakarus važiuokite apie 6 mylės. Pamatysite po dešine ranka, kelio ežerėlį, Lab
darių ūkio budinkus, ir statomą naują Senelių Prieglaudos Namą. Pasukite į ūkį iki vietos.

m CHICAGOS VAIKUČIŲ GRĮŽTA Į LIETUVIŠKAS MOKYKLAS

1,

Linksmais veidais subėgs vaikučiai į lietuviškas mokyklas. - Jei tėvai tikrai

myli vaikus - jie siųs į katalikiškas mokyklas. - Katalikiškos mokyklos davė

daug žymių žmonių. - Kai kurios mokyklos turėtų turėti daugiau mokinių.
Greit mokyklose praside-,
da mokslas, po Labor Day
vaikučiai linksmais veidais
subėgs į lietuvių parapijines
mokyklas, kuriose tiek daug
džiaugsmo, lietuviškojo nuo-:
širdumo ir gražios katali
i
kiškos dvasios.
I

liūs Griniai, taip pat ši mo-,
kykla davė daug žymių gydytojų, advokatų ir šiaip
darbinin-|'
gerų ir sąžiningų v.».
kų. Pereitais metais mokyk-į
loję buvo 311 mokinių,

— Sakykite sesele, ko jūs
pageidautumėte iš tėvų?
,

Kartą suprakaitavę du-; — Mūsų seselių mokyto-•
miam Chicagoje su ‘‘Drau-! jų didžiausias troškimas,
go” administratoriumi kun. kad tėvai bendradarbiautų
P. Ciniku nuo vienos lietu su mokykla. Ką mokytojos
viškos mokyklos į kitą, kad pasėja — tėvai turėtų ge
pasidalinus mintimis su mo rai prižiūrėti, kad pasėta
kyklos vedėjomis ar lietu tiesa augtų ir klestėtų ir
viškos parapijos klebonais. atneštų gerų vaisių.
Mūsų mašina sustoja Brigh 3. Šv. Petro ir Povilo
ton Park ir skubam uždusę parapijos mokykla,
į Nekalto Prasidėjimo Šv.1 West Pullman
Panelės Marijos kleboniją.
Šv. Petro ir Povilo para
1. Nekalto Prasidėjimo
pijoj klebonauja kun. M.
Šv. Panelės Marijos
Švarlys, kurio rūpesčiu da
parapijos mokykla •
bar bažnyčia dekoruojama.
Nekalto Prasidėjimo Šv. Mokyklos vedėja yra sesuo
Panelės Marijos lietuviškoj Klemencija, kurią radome
ir
parapijoj mokykla veikia su kitomis seserimis
nuo 1916 metų ir ši mokyk dviem mokinėm ’ švarinant
la yra davusi daug žymių suolus. Taigi, malonūs tė
asmenų, kaip pavz., Stasį vai, jūsų vaikučius laukia
Piežą, žymų laikraštininką, mokyklos švara ir gerųjų
kun. Juškevičių ir kunigą seselių kazimieriečių pasiKlumbį, be to, daug seselių šventimas. Pereitais metais
kazimieriečių ir pranciškie šioj mokykloje buvo 84 vai
čių, kurios dirba atsakomin- kai. šiais metais gal bus
gą auklėjimo darbą. Šią mo dar daugiau vaikų mokyk
kyklą lankūsieji turi gerą los suoluose, nes tikim, kad
darbą ir puikiai uždirba. tėvai įvertins katalikiškųjų
Nekalto Prasidėjimo šv. Pa mokyklų svarbą, reikšmę ir
nelės Marijos lietuviškoj naudą.
katalikiškoj mokykloj per
— Sesele, ar negalėčiau
nai buvo apie 400 vaikų, o žinoti, ko jūs pageidautu
šiais metais kun. kleb. A. mėte iš tėvų ir vaikų?
Briška tikisi, kad bus dau— Kad vaikai butų tokie
giau. Mokyklai vadovauja drausmingi ir punktualūs
sesuo- Enzelma. Atsisveiki- per visus metus, kokiais jie
nant, kun. kleb. A. Briška pasirodo pirmomis mokslo
tarė:
metų dienomis, o tėvai tu
— Mano didžiausias no rėtų vaikų drausmingumą
palairas, k.ad kiekviena lietuviš ir mokinio savigarbą
z
koji šeima siųstų savo vai kyti ir už mokyklos sienų.

mokslo metų belaukiant?
— Kad tėvai kuo gausin-

7. Dievo Apvaizdos
parapijos mokykla,
18-tos kolonijos

Siausiai vaikt*8 leistl‘ ‘
Dievo- Apvaizdos liėtuvištuviškas katalikiškas mo
kyklas. Mūsų mokykla tuo koj parapijoj klebonauja
ypatinga, kad čia vaikams kun. A. Martinkus. Šioj pa
rapijoj lietuviškai katalikiš
nereikia jokių mokesčių raokai mokyklai vadovauja se
keti.
suo Kornelija. Pernai Dievo
Apvaizdos mokykloje buvo
5. Šv. Juozapo parapijos
125 mokiniai, kurie, pasak
mokykla, So. Chicago
seselės vedėjos Kornelijos,
Šv. Juozapo lietuvių pa yra geri ir pavyzdingi vai
rapijoj klebonauja kun. V. kai.
Černauskas. Ši parapija yra
— Su kokiu šūkiu šiais
davusi nepaprasto darbštu metais išeis jūsų mokyklą,
mo ir gilaus pasišventimo — paklausiau sesers Korne
vyrą kun. P. Ciniką, kuris lijos.
r
sumaniai ir gražiai tvarko
— žiūrėsime, kad mūsų
“Draugo”
administracijos
reikalus, o dabar išsijuosęs mokiniai nebūtų -atitolę nuo
dirba, kad pasisektų “Drau gyvenimo. Mūsų rūpestis,
go” sidabrinis jubiliejus, kad vaikuose uždegtumėm
kuris įvyks rugsėjo 1 d. Šv. gyvą, veiklų ir realų tikė
Juozapo lietuvių parapijos j imą, kuris pasireikštų dar
mokyklos vedėja yra sesuo bais. Taip pat stengsimės,
Leonarda. Pereitais metais kad mokiniai patirtų naujų
ši mokykla turėjo 25 moki naudingų žinių. Mūsų pra
nius. Tikime, kad šiais me šymas: tėveliai, leiskite sa
tais tėvai daugiau vaikų vo vaikus į katalikiškas mo
siųs į lietuviškas mokyklas. kyklas, jei norite, kad jūsų
vaikai būtų geri ir pavyz
dingi žmonės.
6. Šv. Jurgio parapijos
mokykla, Bridgeporte

Šv. Antano parapijos
šv. Jurgio lietuvių para mokykla, Cicero
pijoje mokykla yra viena iš
Jau atsidūrėm šv. Anta
seniausių lietuviškųjų kata
likiškųjų mokyklų Chicago no lietuvių parapijoj, kurioj
je. Šioj parapijoj klebonau dabar klebonauja žymus vi
ja prel. M. Krušas, kuris suomenininkas kun. Ig. Aldaug sielojasi ir mokyklos ^vičius. šv. Antano parareikalais. Mokykloje yra a- pijos mokykla turi apie 260
pie 300 mokinių. Mokyklos mokinių, mokyklai vadovau
vedėja yra sesuo Marija- ja sesuo Grasilda, šią vasa
Anna, kuriai labai nepatiko, rą mokykloje padarytas ka
pitalinis remontas: išdeko
kai pavadinau ne Auna, bet
Ona. Mokiniai turi gražų ruota, dalis naujai prista
tyta, čia bus sporto salė,
orkestrą, šiais metais jis
kambariai apsimazgojimams
bus dar labiau sustiprintas.
po sporto ir t.t. Mokykloje
Prie šios mokyklos veikia
naujų patogumų įrengimas
didelis ir gražus vaikų dar
kus į šią mokyklą. Jei tė 4. Visų šventųjų
kaštavo 24,000 dolerių.
želis — turi apie 35 vaiku
vai tikrai myli savo vaikus parapijos mokykla,
— Gal galėčiau patirti iš
čius.
— jie siųs į katalikiškąją KoselaRd
kunigo klebono, kokie yra
mokyklą vaikus.
— Sesele, į ką šiais me jūsų pageidavimai parapi
Visų šventųjų lietuvių pa
2. Gimimo Šv. Panelės
rapijoj klebonauja kun. J. tais kreipsite ypatingą dė jiečiams mokyklos atžril
Marijos parapijos mokykla,
flu?
Paškauskas, kuris yra geras mesį savo mokykloje?
Marųuette Parke
bitininkas. Lietuviškos ka
— Kad vaikai ne tik daug
— Mūsų parapija turi aŠioj parapijoj klebonauja talikiškos mokyklos vedėja įvairių žinių gautų, bet taip pie 700 šeimų, žmonės ge
kun. A. Baltutis, mokyklos yra sesuo Gertrūda, kurią į pat, kad išmoktų gražiai ri, pavyzdingi katalikai, ku
vedėja sesuo Evangelistą, irgi radome mokykloje su Dievą mylėti, šis gyvena rie jautrūs parapijos reika
Mokyklos mokiniai pasižy- kitomis seserimis švarinant masis momentas reikalauja, lams. Didžiausias mano no
mi artistiškais ir meniškais ir puošiant klases. Pereitai? kad iš mokyklų išejtų tokie ras, kad tėvai leistų savo
sugebėjimais. Mokykla me- metais šioje mokykloje bu- žmonės, kurie viešame gy vaikus į lietuviškas katali
venime taip gyventų, kad kiškas mokyklas. Mes esame
niškai išpuošta ir išdeko- 1 vo 126 mokinių,
ruota. Šią mokyklą yra bai , — Sesele, sakykite, koks savo pavyzdžiais patrauktų lietuviai — džiaugsmas, kad
gę kunigai Bronius ir Ju-1 jūsų didžiausias troškimas ir atšalusius prie Dievo.
galime svetur savo kalba
8.

mokytis ne tik tikėjimo tie
są, bet taip ir semtis įvai
rių mokslo žinių. Mokykla
reikia išlaikyti, renkami mo j
kesčiai, bet nereikalaujama
iš tų, kurie negali mokėti.
Kas neišgali, nusipirkti kny
gų — mokykla nuperka.
Taigi, nėra jokio pagrindo
neleisti vaikų į lietuvišką
katalikišką mokyklą, šv. An
tano parapijos mokykla tu
rėtų turėti apie 400 vaikų
_ I
Mat, kai kurių katalikų tė
vų vaikai eina į nekatali
kiškas mokyklas — bus apie 100 vaikų. O kiti tėvai
leidžia savo vaikus į airių
katalikų mokyklas — neno
ri, kad jų vaikai vargtų, —
pasak jų tėvų, — dėl lietu
vių kalbos. Reikėtų daugiau
turėti lietuviškos savigar
bos.

— Ar daug ši mokykla
yra davusi žymesnių žmo
nių?
j ;

rių parapijos mokyklos ve žmonės gali išeiti tik iš ka
dėja yra sesuo Afrida. Pe talikiškųjų lietuviškųjų, mo
reitais mokslo metais moki kyklų. Todėl visi katalikai
nių buvo apie 200.
— Kunige klel/one, ko pageidaujate iš savo parapi
jiečių mokyklos reikaluose?
— Kad kuo daugiausiai
savo vaikus leistų į lietu
višką katalikišką mokyklą.
Tikiu, kad šiais metais tė
vai atliks savo tėvų parei
gą — siųs savo vaikus į ka- į
talikišką lietuvišką mokyk
lą, kurią taip gražiai ir su
maniai veda seserys kasrimierietės.
j
11. Šv. Mykolo parapijos
mokykla, North Side
Šv. Mykolo .lietuvių para-!
pijoj klebonauja kun. J. šau
linskas. Parapijos mokyklai
vadovauja sesuo Julijana.
Mokykla pereitais
mokslo
metais turėjo 35 vaikus,
šiais metais tikimasi, kad
bus daugiau. Klebono troš
kimas, kad parapijiečiai leis
tų vaikus į lietuvišką kata
likišką mokyklą.

— Taip! Ši mokykla yra
davusi kokius devynius ku
nigus, daug seserų vienuo
lių, žymių gydytojų, kaip
pavz., Stasį Palucį, Joną
Jaškūną ir advokatą Kaka- 12. Šv. Baltramiejaus
nauską (Kay), kuris daug parapijos mokykla,
Waukegan •
dirba bažnyčios komitete.
Šv. Baltramiejaus lietu
9. Aušros Vartų
vių parapijoj klebonauja
parapijos mokykla
kun. J. Cužauskas. Šios pa
rapijos mokyklos vedėja se
Aušros Vartų lietuvių pa
suo Aniceta. Pereitais moks
rapijoj klebonauja kun. Juo lo metais mokykloje buvo
zas Dambrauskas, MIC., ku
125 vaikai. Šiais mokslo me
ris dabar su parapijiečių
tais tikimasi daugiau turė
pagalba dekoruoja meniškai
ti mokinių. Šv. Baltramie
bažnyčią. Tai bus nepapras
jaus parapijos lietuviai sim
tai jauki ir graži bažnyčia.
patingi ir susipratę žmonės,
Šios parapijos lietuviškai
todėl jie supranta reikalą
mokyklai vadovauja sesuo
leisti savo vaikus į lietuviš
Fabijoną. Mokykla turi 85
ką katalikišką mokyklą.
mokinius.
Kunige klebone, kokias 13. Šv. Kazimiero
naujenybes atėję mokiniai į parapijos mokykla,
mokyklą išvys?

Chicago

Heights

tėvai savo vaikus siunčia į
lietuviškas katalikiškas pa
rapijų mokyklas. Jei mes no
rime sukurti katalikišką gy
venimą — galėsime tokį gy
venimą sukurti persiėmę ka
talikiškąja dvasia, o dau
giausia katalikiškos dvasios
įgyjama katalikiškosiose mo
kyklose.
J. Gabalas

Atsilankykite Į
Budriko Milži
niška Rudenini
ISPARDAVIMA

RAKANDŲ — PEČIŲ —

RADIOS — ELEKTRIKI
NIŲ ŠALDYTUVŲ —
SKALBAMŲ MAŠINŲ

BUDRIKO KRAUTU
VĖSE dar kainos nėra
keliamos, nes prekės buvo
užpkirtos kada kainos
buvo Žemos.

RADIOS: — 1942 —
Visų Žymių Išdirbysčių

PEČIAI: -

— Šiais metais suorgani
Šv. Kazimiero lietuvių pa
Angliniai — Gaziniai
zuosime mokinių orkestrą rapijoj klebonauja kun. P.
Alieviniai — Elektrikiniai
— bus labai įdomu ir gra- Katauskas. Šios parapijos
žu. Kiekvieną ketvirtadienį vedėja yra sesuo Apolonija,
Rakandai
vyresniųjų
skyrių
moki- Mokykla atremontuota ir
Parlor Setai
niams
pademonstruosime papuošta. Pereitais mokslo
gražiaus: ts ir geriausius ma metais buvo 60 mokinių, bet
zikos kūrinius, šiais metais šiais metais lenkiama, kad
Miegamo
pagerinsime
vaikų chorą, bus daugiau, nes daugelis
Kambario
kuriam vadovauja muzikas tėvų įsitikino, kad katalikiš
J. Brazaitis. Pagražinta ir kas auklėjimas geriausiai
išpuošta mokykla laukia mo žmogų paruošia gyvenimui.
kinių, o pasišventusios se Klebonas džiaugiasi parapi
Karpetai
serys mokytojos auklės vai jiečių sąmoningumu ir su
kus katalikiškoj lietuviškoj pratimu leisti savo vaikus
dvasioj ir teiks naudingiau į katalikišką mokyklą...
sių mokslo žinių.
Mes dabar gyvename to
Furniture House
kius laikus, kada reikia tu
10. Šv. Kryžiaas
3409 SG. HALSTED ST.
rėti daug krikščioniškos drą
parapijos mokykla,
YARds 3083
sos, didelės enerrgijos, neper
Town of Lake
IR NAUJĄ VIETĄ
maldaujamo patvarumo, gy
3239-41-43 So. Halsted St.
Šv. Kryžiaus lietuvių pa- vo tikėjimo, pasišventime
BI'ORIKO RADIO PROGRAMAS
rapijoj klebonauja kun. A. dvasią ir didelę artimo mei
WCFL.. 1000 k.. Sekmadienio
Linkus. Šv. Kryžiaus lietu- lę. Su tokiomis ypatybėmis vakare, 6:10 P. M.

Setai

los. F.Bodrtk, Ine.

' ’■"%’ ’T'^ "M*.

DRAUGAS

Šv Jurgio

šeštadienis, rugp. 30. 1941

Piknikas

Paskutinis

Parapijos Vasarinis,

-Įvyks-

šis Piknikas yra prisirengimo Piknikas prie Auksinio Parapijos Jubiliejaus. Šia
me Piknike bus traukiama naujas BUICK automobilius. Bus puiki muzikalę progra
ma ir t. t. žada būti svečių ir iš kitur, tarp kurių ir Prof. Pakštas.

Sekmadienį, Rugpiūčio (August) 31-mą dieną, 1941 metais

Vaikučiai iki 12 metų amžiaus gaus dykai dovanėlių iki 2-tros valandos popiet,
kurie turės bent vieną automobiliaus laimėjimo tikietėlį.
Ineit į daržą reikalinga
kiekvienam automobiliaus laimėjimo tikietas. Kas atvyks, tas nesigailės. Bus pil
nai patenkintas įvairumais.

t

VYTAUTO
PARKE
Y I I n U I v>
r /A l\ IX tPrie 115tos Gatvės....................... Tarp Pulaski Road ir Cicero Avenue
I MARQUETTE PARKO
STAMBUS BIZNIERIUS

Cicero Žinios

Cic4riečių vardas neblogai
skamba “Drauge,” o apie
draugnešį nėra nei ką kal
bėti.
Pusėtinai išaukštin
tas.
Žinoma, jei ne geri
“Draugo“ prieteliai, tai nei
agentas negalėtų didžiuotis,
kad taip daug galėjo par- į
duoti “Draugo” serijų tikie
tų. Kol kas draugnešys suvisais gerai “surokuoja” ir
gerai visus savo kost.umerius aptarnauja.
Del to,
kada priseina tikietus par
davi rieti, gauna nemažai ge
rų talkininkų, kurie gelbsti
išparduoti, kad tik ciceriečiai butų pirmoj vietoj, ir
visi vieningai remia kilnų ir
Jokūbas Počiulpas,
naudingą darbą. Iš dauge mėsos orderių išvežiotojas.
lio čia tik kelius pažymėsiu, Jisai yra gerai žinomas vi
kurie dabar talkininkauja sose Chioagoą lietuvių kolodraugnešiui pardavinėjime Į nijose.
Nuo
senai
yra
tikietų, būtent:
Kostantas, "Draugo” skaitytojas dr reTalzunas labai šauniai pasi- mėjas.
Bus jis ir “Draužymėjo — ipardavė vieną go”
jubiliejiniame
pik
savo knygutę kurią gavo iš nike.
Su savo skaitlingais
“Draugo” ir dar keturias draugais biznieriais jis ten
knygutes paėmęs nuo draug gerai pasirodys.
nėšio. Matote, ar tai nege
ras “help,” Iz. Stankus —
1 knygutę, D. Miller (Milašauskas) visą knygutę paė
mė, A. Rabačauskas — puse
knygutės išpardavė, Dap
kienė — vieną knygutę, F.
Mikšienė jaunoji — vieną
knygutę,
Alex Stasiui? itis
barberys — vieną knygutę.
X Šv. Jurgio parp. pikni
Net ir senutė M. Mikšienė,
ke,
Vytauto parke, be kitų
kuri gyvena visai netoli
“Draugo,” paėmė nuo Ciėe- įvairenybių, choras ir visa
minia trauks linksmas liau
ros draugnešio vieną kny
dies dainas. Moterų choras
gutė ir išpardavė.
pasirinko šias: “Gale sodo
Ačių
visiems telkuiin- toli”, “Kam šėrei žirgelį”,
kams.
Lai gyvuoja
visi “Iš rytų šalelės” ir “Gerk
Jonas
pardavėjai
ir
pirkėjai girtuoklėli pilną”.
Ciūras,
miniai
padedant,
“Draugo” serijų tikietukų
dainuos: “Ant kalno kark
Visiems linkiu laimėti bran
lai”, “Pasėjau kanapę”, “Du
gią “Draugo” dovaną — broliukai” ir “Kas subatos
1941 metų Buick’ą.
vakarėlį”.

X Adelei Bačkauskaitei,
Indiana Lietuviu Žinios
1334 So. 48th Ave., Cicero,
sekmingat baigus Beauty Gavo valdžios darbą
Culture kursą, jos teta An- 1 Gary, Ind. — Josephine
tanaiiienė su Knzmiene su Aukškalniutė, J. J. Aukškalruošė jai pagerbti vakarą, nio dukrelė, šiomis dienomis
kuriame dalyvavo daug gi dienomis rengiasi apleisti tė
minių, svečių. Barauskai y- velį, brolius ir seseles. Mat,
X G. Margevičiūtės su B.
ra seni vietos gyventojai,
pasisekė gauti valdžios
Kulikausku, abu brightonbuvę biznieriai, išauginę sū- darbą Indianapolis, Ind. ir
parkiečiai, iškilmingos ves
nų i/ dukterį.
turės apleisti Gary rugp. 30
tuvės įvyks sekmadienį, rug
.
..
.
d., o pradės dirbti rūgs. 2 d.
piūčio 31 d., per sumą Ne
. ...
....
Josephine yra pavyzdinga
susirinkimas pra, .
, kalto Prasidėjimo P. Š. baž apskrities
_T . . .................... mergina ir yra baigusi auksketvirtadieni, isklausę3 , .
. .
.
. .Y
nyčioj. Vestuvių puota bus ejusi
' * . „ „ . _
i tesnius mokslus, kui* ir įsatstoves E. Samienes smulk- i _. .
, ._
. .
parapijos salėj.
ėjo knygvedystes, stenogrameniško pranešimo, nutarė
phy’ ir kitus kursus. Linkime
X Johannai Anguckaitei
visomis jėgomis vykdyti gyšiai laimingai lietuvaitei ge
su John Katilium vestuvių
veniman kongreso nutari
riausio pasisekimo.
varpai suskambės Šv. An
mus.
tano bažnyčioj, Cicero, sek
Rengiasi į “Dr.” pikniką
madienį, rugp. 31 d., 3 vai.
J. Aukškalnis, kuris apsi
popiet. Vestuvių puota įlankė ‘Drauge’ keletą dienų
vyks Parkholm Community
atgal su geru skaičių naujų
Hali. Jaunųjų tėvai, kaip ir
Budriko Radio programas prenumeratų, pranešė, kad
patys jaunieji, plačiai žino Iš galingos Radio Stoties
nemažiau kaip dešimts automi, dėl to vestuvės bus tik
WCFL,.1000 K. nedėlios va mobilių žmonių dalyvaus ta
rai šaunios.
kare 6:30. 15 insrumentų
X Šv. Kryžiaus parapijoj Orkestrą išpildys visa pro
Aštuonių Metų
pradus veikti pastaraisiais grama parengta Lietuvių
Mirties Sukaktuvės
metais nelaikęs susirinkimų Liaudies Melodijos ir daine
ir neradęs veikimo Federa lės. Bus girdimi, pasiekia
cijos 7 skyrius. M. Sudei- ma aiškiai tolimas apylin
A
kienė fr kitos veikėjos, pa kes. Jos. Ę. Budriko Rakan
dedant klebonui, žaaa neuž dų ir Radio Krautuvė, 3409
KLEMENSAS.
ilgo sušaukti draugijų at S. Halsted St., leidėj-ai.
KALAINIS
stovų susirinkimą.
Pranešėjas.

X Per Jurgio Artišajskoi

Radio

A.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT
CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS '
Si firma virš 50 m. tos. pačios

John W. Pachanlds

fatayao. r“ko“'

KREIPKITĖS Į

PASKOLOS

— namams statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis Iimokčjimo Planaa

VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
PATOGIAU STATYBOS DARBU8 ATLIKTI

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

LIETUVI VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

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

TAI IPYI^ITP onQ8ų
I aavJi

įstaigoje. Jūsų indeliai rfipesI M I C tingai globojami ir ilgi $5.000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
8H%. Pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo.

Mokame

MŪSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo.
Vieno Klljentol

NenoskrlaodUant

Keistuto Savings and Loaa Asnociation yra tymiausia, seniau
si* ir tvirčiausia lietuvių finansini įstaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.

APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETUVŲ Ą
Vienintčlls Vakarinis Lietuvių
Programas Amerikoje —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak.
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

Tel. CALamet 4118

3236 So. Halsted St.

mARGUTIJ
BADIO LAIKRAŠČIO JO-ti METAI

Net

Chicago, IIL

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

me piknike iš Gary ir sako, ‘Laivo’ skaitytojui. Pamaty
Rep.
jog naujas Buickas turės sime.

laidotuves šv. Jurgio baž
nyčioje G. Giedraitienė, A.
Gapšienė ir komp. A. Po
cius — soprano, smuiko ir
vargonais — jausmingai iš
pildė “O Dieve Tėve” ir
“Ave Maria”.

mu

V. šemetulskis.

Kviečia visus parapijiečius ir kaimynus — KLEBONAS IR KOMITETAS.

6755 So. VVestern Avenne
Phone: OROvehUl 2242

tekti vienam jo ‘Draugo’ ar PLATINKITE
---------------------- 1----- ’

‘ ‘ DRAUGĄ ’

•▲IT, UTO. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
(HrlanalM PataraaTimu — MaUris patarnauja

Phone 9000

620 W. 15th Ave.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Yenetian Monumenf Co.
i
j

527 N. Westem Ave. TeL See. 6103

i

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

f

. Jau sukako aštuoni metai,
kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą vy
rą lr tėvelj. Klemensą KalainJ.
Netekome sav mylimo rug
sėjo 5 d., 1333 m.
Nors laikas tęsiasi, mes • jo
niekados negalėsime užmiršti.
Lai gailestingas Dievas sutei
kia jam amžiną atiisj.
Mes. atmindami tą Jo liūd
ną prasišalinimą iš mūsą tar
po, užprašėme gedulingas šv.
Mišias
trečtadlonj, Rugsėjo 3
d., 1941 m.. Nekalto Prasidė
jimo Švenčiausios Panelės pa
rapijos
bažnyčioje. 7:00 vai.
ryto.
Kviečiame
visus
gimines,
draugus, kaimynus tr pažįs
tamus dalyvauti šiose pamal
dose Ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Klemenso
Kalainlo sielą.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys,
Žentais Giminės Ir Draugai.

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotnvii, Direktorius
AMBULANCE Dieną ir NaktĮ

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 val. antradienio ,r šeštadienio rytais,
Iš Stoties WHIP (1620), su P. Saltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENA IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
3354 Sonth Halsted Street

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

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

LACHAVVICZ IR ŠONAI
2314 VVest 2Srd Place
Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270

J. LIULEVICIUS
4S48 S. California Ave.
Tel. LAPayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Litnanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139

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

ANTANAS M. PHTLLTPS
3307 Litnanica Avenne
Tel. YARds 4908

' W*
vf

PASIŽYMĖJĘS
MEDĖJAS

n ra

v»

a
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»

DARBUOSIS “DRAUGO” PIKNIKE

Darbininkai jau

CLASSIFIED
REIKALINGI DARBININKAI

suorganizuoti

HELP

WANTED — VYĮiAI

MARŲETTE PARK IR APYLINKEI
KAS K A TURITE MAINYTI ARBA
NORIT PIGIAI PIRKTI:
Išth lr R Oampbell Avė. 5 kam
barių marinis cottage kaina 33,500,
įmokėti 8500.
Ant Rockvvell St. ir S4th « kam
barių marinis
bungalovv,
2
karų
mūrinis garadžius, kalia 36,850.
5 kambarių medinis cottage —
reikia pataisyti, kuiua 3'-260.
4 fletų kampinis manais namas
po 4 kambarius, kaina | ^2,500.
2 fletų po 6 kambarius — 2 boi
leriai — bungalovv stogf a, kaina
18,600. 4 fletų mūrluls >ama« po
5 kambarius, ant 2 lotų išstatytas,
įmokėti 31,(00.
Bizniavas namas, randasi tarp di
delių dirbtuvių — taverno ir lunch
blanis — 5 gyvenamieji kambariai.
Kaina 84-100. Savininkas priims į
mainus lotus arba didesnį namų—
pridės pinigais.
Taipgi turime didelį pasirinkimų
visokių namų po visų Chicagų: prlv atlik ų lr bizniavų. farmų matų lr
didelių, galima pigiai pirkti arba
mainyti.
Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, išmainyti blle kų
• Jūs turite, kreipkitės pas;

“Draugo” jubiliejinio pik
VAISTINIŲ MOKINIŲ
(O IŽE
LI V) — Patyrusių
nuolatiniams
niko darhininkai jau suor
(Urbams.
Geroa pradėdinės alsus
su nepaprastom
progom
įsidirbti
ganizuoti. Surinkti geriausi
pirmyn. Kreipkitės ar rašykite j
ir sąžiningiausi darbininkai,
WA1AIREEN ŪKIO CO.,
744 Bouen Avė.
kurie ištikimai eis savo pa
reigas ir visus rūpestingai
NEPAPRASTOS
DAUBŲ
PRO
GOS — progresuojančio! ręsta u ran aptarnaus. Darbininkai bus
to organizacijoje švarlo būdo Jau
niems vyrams, nuo 20 iki 80 metų.
iš visų Chicagos lietuvių
Proga
įsidirbti
aukštyn
gabiems.
Aukščiausios algos patyrusioms “bus
kolonijų.
boys,” "waltenų”
“counter men,”
'’griddle man,” “carvers.”
Paskutiniu laiku pasiža
O’tX>NNELL»S, 18D W. Plito St.
dėjo darbuotis Emilija Ce“SPINDLE GAKVER" prie pui
kių "uphalatered" baldų.
pulevičienė iš Roselando. Ji
PULLMAN OOUCH CO..
\- WM. POPEL,
375* So. Ashland Avė,
turi pasirinkus uolių pagelBrighton Parko biznierius,
bininkių.
,
“BUS BOYS”
kurs labai mėgsta medžioti.
Nereikia dirbti sekmadieniais ar
Taip gi paskutiniu laiku
šventadlenlaia
Patyrimas nereika
Dabar jis yra iš važiavęs j
linga. Atsišaukite j beismonto ofi CHARLES P. SUROMSKIS A CO.,
pasižadėjo darhuotis Jonas
sų. UILLMAN’S, 28 W. W«*ldughjn
••21 S. Weetern Avė.
Michigano valstybę žvejoti,
Street.
Tel. Rep. SIU — Vak. Pros. Uit
Brazauskas iš
Brighton
pasilsėti ir geriausiame upe
i
■■
■
—
Parko. Jis susirado sau į
TEISINGI
BARGENAl
sugrįžti į “Draugo” jubilie
Parsiduoda 2 fletų po 4 kamba
— MOTERYS
pagelbininkus būrį jaunų i
—HELP
- ■ - WANTED
i
......... . '
rius liejas moderniškas mūro na
jinį pikniką. “Draugo” pik vaikinų
(Marijonų Bendradarbių skyrius iš Town of Lake. Jisai su kiais darbuosis “Draugo” MERGINOS
IR JAUNI VYRAI. — mas. Tite sienos prausykloje. “Kltmaisto dirbtuvėje reikalingi darbut chen" kabinetai.
nike bus įtaisymai, kur gali
įjubiliejiniame piknike ir turės savo skyrių, nų.
Nuolatinis darbas, gera alga. Kreip
(
kambarių
moderniška
naujo
ma išbandyti gabumus šau. f
kitės J:
PURITAN FOOD PRO- mūro rezidencija.
I.
rr
DUCT8, 311 No. Dcsplatnee Street.
10 fletų geras mūro namaa
2 fletai lr Storas; Bizniavas mū
ti pasivaikščiojimu po miš parapijos svetainėje. Narės rūgs. 8 d., 7:30 vai. vak.,
dyme.-. Tai p-nas Popeli ten Dirbs prie "bingo*
“COIL WlNDERS & FINISHER8 ro namas.
malonėkite
susirinkti.
parap.
svet.
— I. F. — R. F. field coil.” Nuo
kur ir
3 fletai, 3, 5 ir 6 kambarių mū
ir parodys savo gabumus,
Pernai per “Draugo” pik- kus, apžiūrėjimu,
35c iki 40c i valandų.
ro namas.
A.
Laurinavche,
rašt.
6 lotai visokio didžio.... Apžiū
Sus-mas nukeltas iš prie UNITED PRESSED PRODUCTS,
kaipo šaulys.
Rugsėjo 28 niką Kazimiera Šliogerienė kaip statoma senelių prieg
rėkite!
407
So.
Aberdeen
Avė.
žasties
Labor
Day
šventės.
šie
visi
namai
randasi
Mar
d. jis turės savo rudeninį sėkmingai vadovavo darbus lauda.
Bridgeport. — Moterų Są
ąuette Parke ir teisingomis kainoMėnesinė
komunija
sek

Tokiu būdu visi paremsi- jungos 49 kp. mėnesinis su
pikniką. Tėmykite praneši- restorane, o šiemet per
VEITERKOS — švariai atrodan
Rašykite ar matykite:—•
mad., rūgs. 7 d., 8:30 vai. čios ir patyrusius. Taip pat nusi
me
Lab.
Są-gos
darbus.
mus apie tai “Drauge” — “Draugo” juhiliejinj pikni
sirinkimas įvyks rugsėjo 2 ryto.
dirbti trumpoms valanooms.
Valdyba. ginu
JOE VILIMAS
Pietai ir vakarienė.
«753 So. Koekweil St.,
bus duodamos didelės dova ką ji gavo pakvietimą vado Šiandie visokeriopa parama d., 7:30 vai. vakare, parap.
Tel.: HEMIock 2323
PALM GROVE INN.
salėje.
nos.
56th lr Outcr Drive. ____
vauti prie bingo.
Jei pa jai yra reikalinga.
PLATINKITE “DRAUGĄ»
Trokas išeis 9:30 ryto.
Prašomos visos sąjungie- }
MERGINŲ, prie saldainių vynioji PARSIDUODA MEAT MARKET
gelbės Klara Urbonienė, P.
mo, pakavimo ir pagelbėti prie ma
IR GROCERNB
stovės prie bažny tės atsilankyti, nes bus la
šinų. Nuolatinis darbas. Patyrimas
BUSY BEE Meat Market Ir GroFlNANCE AND LOANS
I "Draugo” pikniką ‘ Kalnienė, p-nia Anzulienė, Trokas
nereikalingas. BL'NTE BROTHERS, een|i
parsiduoda
labai
pigiai.
čios.
Valdyba bai svarbus susirinkimas.
Finansai ir Paskolos
3301 Franklin Bb(L___________________ Kreipkitės adresu — 3455 W. 5Wh
Bridgeport. — šios koto- R Matejaitytė Irena SamuBūtinai atsilankykite.
8L. arba
pašaukite
telefonu —
OPERATORKOS
REPubiic 1284.
Valdyba.
nijos lietuviai labai susidoJ°ana Petraitytė ir Ri
Prie “sveterlų" Merro» mašinų.
Tiktai. patyrusios kreipkitės į
FLETAS RANDUOJASI
mavę “Draugo” jubiliejiniu tosvYrU gelbėsPetras
Susirinkimai
NOVEI/TY KMTTING WOHKS,
FLETAS RAN DIOJ Abi — 4
2133 M dvraakve Avė.
GREIT
IR
PIGIAI
So.
Chicago.
—
Šv.
Tere

piknikų.
Daugybė
vyks j šlioSeris irCiprijonas Druk
kambarių. Naujai ištaisyti.
2-tram
Marąuette Park Liet. Am
ANT 1-mų MORGIČIU
aukšte. Kreipkitės adresu:
sės ' Sodalicijos mėnesinis
tenis,
SIUVIMO MAŠINŲ OPERATOR5703 So. Mason Avė.
automobiliais ir gatvekaPiliečių Klūbo mėnesinis su sus-mas įvyks pirmadienį,: Mėnesiniais atmokėjimals KOS
— patyrusios prie "upholsterbaldų. Kreipkitės j PULLMAN
sirinkimas įvyks sekmadie
rials.
Teipgi paimtas Lie
PARSIDUODA DUONOS
OOUCH OO., 375» So. Ashland Avė.
Mutual Federal od"
KEPYKLA
nį, rugp. 31 d., 2 vai. po
sto trokas, kuriuo piknikie- Visur labdariai
Parsiduoda duonos kepykla. Su na
VEITERKOS — prie
‘‘counter” mu arba vien biznis su rendos lysu,
pietų, parap. svetainėj. Visi
ria galės vykti užsimokėję
Savings
patarnavimo ir prie stalų. Trum terminui kaip ilgai norėtų. 34 me
CONRAD
poms valandoms ar pilnų laikų.
tus dariau sėkmingų biznį, dabar
nariai malonėkite atsilanky
, po 25c. už “round trip”. Tro ruošiasi prie
BUILDIN G
RESTAU pasenau, noriu poilsio. Kas norės
Fotografas
and LOAN ASSOCIATION STEVENS
RANT, 8-tani aukšte, 17 Ntx State Išmokysiu ir pripratinsiu
prie to
ti. Turime keletą svarbių Studija įrengta pir
kas išeis •knuo Gudų krautuOF CHICAGO
Street.
amato.
Norint pirkti ar
ranuuot
•
mos rūšies su mo
kreipkitės prie savininko:
dalykų aptarti.
Valdyba derniškomis užlai
2202 W. Cermak Rd.
vės 11 vai. ryte. Prašomi tradicinio pikniko
ludvvik GOTOWTT,
domis ir Hollywood
HEIil> WANTED
EEN. J, KAZANAUSKAS, Sec.
2803 So. Emcrald Avė.,
Cicero 3 kuopa stropiai
šviesomis.
Darbas
«.vieta? anksto užaiyakyll
AD
—
DEPT
j>
' Chicago, Dl.
Turtas virš $1,000,000.00
Garantuotai.
Tel. ItaiMtoipli 8488—848*
Telefonai: CAI
Ahimet 4*5*.
Marąuette Park. — ARD
•
Bridgeportieciai
piknike7 rengiasi prie L? Š. paskuti*
REIKALINGA
turės savo skyrių, į kurį vi- nio rudeninio išvažiavimo 8 skyrius laikys mėnesinį
420 W. 63rd Street
STENOGRAF1STB
si prašomi atsilankyti.
sekmadienį, rugp. 31 d., nuo susirinkimą antradienį, rug
REIKALINGA RASTI N P. N BTETel.: Biznio - ENGlewood 5888
Jūsų Gražus
NOGRAPISTft, gerai mokanti ang
savam ūky. Visi kviečiami sėjo 2 d., 7:30 vai. vak., pa
AUKSO MAINOS
lų ir lietuvių kalbas.
Kreipkitės į
Rez.: - ENGIewood 5840
‘DRAUGO” PIKNIKE
“Draugo” administracijų.
Parsiduoda pigiai biznio namas
atvažiuoti. Ne tik iš Cicero, rapijos salėj. Visos narės
Apsirėdymas
prie skerdyklų vartų. Gera vieta
ir geras Tavern biznis. Savininkai
bėt ir iš apylinkės. Atva kviečiamos būtinai
daly
RENDON STORAS
parduoda už “cash” ar mainys ant
mažos farmos, ar ko kito. Per dauge.į metų buvo bučernė.
žiavę parems Labdarybės vauti.
Valdyba
-Mūsų Specialybė loto,
Tinka bite bizniui: barberiui, kriau
Rašykite ar matykite:
klui; nėra arti tokio biznio, švari
WHOLESALE
JOSEPH VILIMAS CO.,
darbus. L. S. šiandie reika
vieta, didelė. Tinka tavernai su rū
•753 Ho. Rockweil St.,
mais. Arba parduosiu ar mainysiu
Tel.
HEMIock
2323
_________
linga visokeriopa parama,
Iš priežasties amerikoniš
LIQUOR
ant paprastos nuosavybės. Pigi kai
kos šventės (Lahor Day}
na, pigi renda. Savininkė našlė, per
nes eina statybos darbas.
NEPAPRASTAI PIGIAI
ĮSTAIGA
sunku bizny būti. 3435 So. \Vallace
susirinkimas
dr-jos
šv.
Pet

Parsiduoda marinis biznio namas, SL, 3 floor tWt
Busas išeis 1 vai.: nuveš
Storas ir 3 Letai. Geram stovyje.
ronėlės įvyks antradienį,
MARGUETTE PARKE mainysiu
Kas norite išgelbėti savo pinigus
perveš.
arba
parduosiu
pi
rugsėjo 2 d., 7:30 vai. vak.,
nuo InflacŲos veikite greitai. Ran biznio namų

PASKOLOS

k

Brighton Park 8 kuopa
taip pat smarkiai rengiasi
prie išvažiavimo. Trokas iš
važiuos 9:30 ryto, o busas
12 valandą. Už 50c nuveš-ir
parveš. Tikietų galima gau
ti pas Vaičekauską, 4242 S.
Maplewood Avė., ir M. Na
Pr. čižauskas,
plačiai žinomas visuomeni vickienę, 4538 S. Wasbtenis veikėjas, “Draugo” rė naw Avė.
mėjas. Dabar “Draugo" ju
West Side 7 ku-opa nema
biliejiniame piknike su savo
draugais darbuosis, kad visi žiau rengiasi prie to išva
svečiai ir viešnios butų pa žiavimo. Visi vestsaidiečiai
tenkinti ir gerai aptarnauti. žada tą sekmadienį praleis-

ISvefiolame
po visų,
Chicago

REMKITE
8ENĄ

V. KANTER, Sav.

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St
Tel. BOULEVARD 0014

Berghoff Alaus Išvežiotojas
Pristato geriausios rūšies
Berghoff Alų į Alines, kitas įštaigas, piknikus ir t t.

kreipkitės

pas

M.

Dzimidą, — gausite greitą ir
sąžiningą

4138 Archer Avė.

BIIUSKKf.TF
PIRŠTINIŲ
KOJINIŲ
POCKET’BOOKŲ
KORSETŲ

KCDIKIAMS DRABUŽIŲ

patarnavimą.

Tel. LAFayette 0401

Remkite “Draugą”, nea ji*
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei
ir Jūsų reikalams.

V. VILEI&HSNft, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

Gyventi tautai ne tik šven
čiausia pareiga, bet ir didžiausią laimė.

5922 W. Roosevelt Rd.
ATTfimAI

111K

giai. Namas randasi ant S9th 8t.,
netoli Rockwell St. Atsišaukite:

3553 So. Halsted St.,
Tel. YARds 5118.

DU FLETAI
po
4
kambarius,
apšildomas karšto vandens. Namas
randasi prie 70-tos ir Rockwcll St.
Parduosiu pigiai ar mainysiu ant
dviejų
namų
po
6
kambarius.
Kreipkitės:
3553 So. Halsted St.,
arba telefonu pašaukite L. V. KIRUS

YABds 611*.
Mergina ar moteris į namus pri
žiūrėti du vaikučius. Gali gyventi
ant vietos ar ne. Kreipkitės:
•813 S. TAI,.MAN AVĖ.,
(ant pirmo aukšto)

SKAITYKITE “DRAUGĄ!

ARCHER STOKER SALES
FREEMAN STOKERIAI
ATYDA — Per Visą šį Rugpiūčio Mėnesi Dar Yra
Progos Kiekvienam Pirkėjui FREEMAN STOKERIO įsigyti gražų Stewart-Warner Radio Veltui.

JOKIA PRIEŽIŪRA NEREIKALINGA
VIENODA ŠILUMA
GALIMA VARTOTI PIGIAUSI KŪRA
NESUGENDAMAS (sutriuškina akmenis be
sugedimo)
Šalia Freeman įrengiame dar kitų keturių
išdirbysčių stokerius.

TAIPGI PARDUODAME:

Reikale

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAM
SUKNELIŲ

DOMINIKAS KURAITIS, Sav,

Refrigeratorius
Radios
Plumbing Įrengimus
Aliejinius Pečius
Skalbiamas Mašinas

JOSEPH BAGD
— Savininkas —

4704-06 So. Western Avė., Chicago, III.
Tel.: LAPayette 3138

Rez. Tel. VICTORY 2409

Didžiausias Pas

Įsigykite FREEMAN STOKERĮ Ateinančiai žiemai.
Sutaupysite pinigus, laiką ir šilumą.
'

M. DZIMIDAS

dasi 18-toJ gatvėje du blokai į ry
tus nuo Halsted St.
Savininkai
mainys ant loto, mažos farmos ne
toli nuo Chicagos ar ko kito. Ra
šykite ar matykite:
JOSEPH VILIMAS CO.,
6753 So. Roekwell St.,
HEMIock 2323.

Vartotų Karų

AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonan Jasinskas
Ant Labanauskas
R. Bajewnki
“Shorty”

7

MŪSŲ
NAUJAM VARTOTŲ
KARŲ SKYRIUJE
935 YVest 35th Street
Chicago, HI.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTORA
O

Nauja

Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
.

.

Telefonas: LAPayette 2022

0M«8*a

Pasimatysime mūsų piknike Labor Day

dos vakare,

pirmos valandos popiet,

ir

fesijonalai ir giminės vyksta į Vy

nike galima grąžinti tikit**

su Jais "Draugo" piknike!

\

iki

12

va

landos dienos metu. O pik
tukus iki
valandos

vakare

prieš lai

mėjimą.

Taip,

skubėkite,

kuogreičiauBia

laukiamasis si žymesnieji Amerikos lie- bus arti pastatytos leidžia
Labor Day piknikas, Vytau tuviai paremti daug nusi- mos mašinos netoli didžio
sios estrados.
to parke. Taip, visa Ame pelnusią lietuvišką įstaigą.

bios dienos. Žmonės iš visų

valstybių rengiasi atvykti į
jubiliejinį “Draugo” paren

gimą,

į

šį žavėjančjos lai

Nuoširdus ačiū. visier. s.

Dienos programa įvairi.

inB«*sqo

grąžinkite

d., įvyksta

rika laukia šios . labai svar

•» ►.

atsilankusiam

į

■DRAUGO"
•

žins tikietėlius per pikniką.

«

visuose
atvejuose
dienos
/
Tik reik paskaityti
Tarp pakviestųjų ir pasi metu.
žadėjusių atvykti į dienraš dienos programą, kuri že

čio “Draugo” jubiliejinį pik miau telpa, ir bus galima
niką yra sekantieji žymūs puikiai orientuotis.
asmenys: visi Chicagos

parapijų

apylinkės

ir

klebo

A.

. .

Į

Sriubas, Chicago.

Skrodenis,

Hrooklyn.

V. Daugirdienė, Chicago.

K.

šarauskas,

Kenosha.

ir

dienos

dalis

įvyks apie ketvirtą valan

vikarai;

PIKNIKO DIENOS PROGRAMA
1. PRADŽIA

po

Sekantieji sugrąžino
vieną kyngutę:

a

115-tos Gatvės Tarp Crawford ir Cicero

PROGRAMOS METU KALBĖS
Didžiai gerb. Kun, K. Barauskas
"Mūsų Laikraščio" Redaktorius
s

1/

ra Falls, N. Y.
O. Gaputis iš So. Boston,

Mass.
Dr. A. Stulga iš Chicago

visi bizniai. Visi darbininkai stoja prie savo pareigų.

P. Garbušaitė iŠ Chicago

Pardavinėjimas tikietų eina visu smarkumu.

M.

Red. Ignas Sakalas prie mikrofono pasveikina visus
atsilankiusius biznierius, svečius iš tolimų miestų, ir
'

Vayzgela iš

Camden,

N. J.

V. Evoruk iš Wis. Delis,
Wis.

Prie baro ir kitur patarnauja Brolio Vlado rinktinė.

A. Putnam iš Racine, Wis.

Valgykloje patarnauja Brighton Park šv. Kazimiero

A. Kardelis iš Chicago

Akademijos Rėmėjos ir kitos. Bus visko; nieko netruks.

2. PALINKSMINIMAS
3 valandą popiet — šokių paviljone: prasideda šokiai
ir tęsiasi iki vėlumos, šokiams grieš Stanley Metriko,

M.
V.

Petraitis iš Chicago

Sirvydas

iš

Rouse

Point, N. Y.
K. Rochinski, Spring Valley.

J. Noreika, Paterson, N.J.

merikoniškus šbkius. šokiai visiems dykai!

W. Tomer, Aurora.

3. KALBOS — DAINOS
r
vai. popiet — prie didžios estrados: Dainuoja Šu-

Grieš Stanley

J. Braškis, Athol, Ma3S.

aštrionių muzikantų, orkestrą. Grieš lietuviškus ir a-

4

.?>

S. Narmantienė iš Niaga

12 vai. popiet — parko vartų atidarymas: Prasideda

prietelius iš Chicagos.

PARKE

Švedai, Chicago.

Rimtoji

Lietuvos dą prie didžios estrados.
A. Paleckis iš Pittsburgh,
Konsulas, Petras Daužvar- Dienos kalbėtojas — kun.
Pa.
dis su žmona ir sūnais, K. Barauskas yra pasiruoK. Ėackis iš Pittsburgh,
teisėjas Jonas Zuris, ban- , gę8 suteikti
daug Svarbių
Pa.
kininkas Justinas Mackie- žinių iš Lietuvos ir plataus
T. Vezis iš Chicago
wich,
bankininkas
Jonas pasaulio.
F. Gricius iš Chicago
Brenza, Prof. Pakštas, le
Mrs. Stankus iš Chicago
gionierių
komanderis A. Dabar jau reik asmeniškai
J. Ramanauskas iš Chi
Kaspar, Juozas Budrikas su grąžinti tikietus.
cago.
savo štabu, Barto iš Grand
Jei tikietai dar nėr. pri
O.
Ramanauskienė
iš
Rapids,
Grybai ir kiti iš statyti, tai jau reik prista
Scranton, Pa.
Detroit, Enrikas, p.. Jaku tyti tikietų galiukus asme
P. Marazas iš Pittsburgh,
tis ir Sutkus Su grupėmis niškai, nes kitaip nebepa
Pa.
'I
iš
Waukegano, 'kun.
Pr. sieks
Pikniko
Komisijos
Pralotas Maciejauskas iŠ
Skrodenis su savo parapi- laiku laimėjimui.
Los Angeles, Cal.'
jonais
iš
Kenosha, Wis.,
Asmeniškai
galima pri
J. Lukša iš New Haven,
Gary, Ind. Piliečių Kliubo statyti dkietukus arba į
Conn.
nariai ir daug, daugiau
iš “Draugo”
ofisą
šiandien,
V. Andrūnas iš Dorcheskitur.
šeštadienį, iki 7:30 valanter, Mass.
nai

Rugs-Sept.
1 d., 1941

T. Stučinskas, Chicago.

M.

FONDUI

MAŠINŲ

duos

Daug žymių svečių.

«•

PIKNIKAS

ką Ačiū visiems ir visoms rė
mėjams.
kas parsiveš didelę, $1,200. nors veikti per visą dieną.
Sekantieji sugrąžino
po
Žmonės galės šokti, pasi
dovaną.
vaišinti, linksmintis ir t. t. dvi knygutes:
parką

/s*

SIDABRINIO JUBILIEJAUS

“Draugo” administracija
Draugo” dienos progra
ma Labor Day išvažiavi-1 taria nuoširdų ačiū visiems,
mui įvairi
ir
kiekvienam kurie sugražino, arba gra

mės suvažiavimą. Atvyksta lietuviui
žmonės matyti savo akimis, Vytauto

"DRAUGO"

pusės po šeštos

Gražinkite tikietėlius asmeniškai tiesiog į ofisą, ar tikietus į ofisą, arba grą
žinkite asmeniškai pikniko
prie lange'io Vytauto Parke pikniko metu!
metu. Sugrąžinimo langelis'(
Toji svarbioji
diena jau. Taip, į “Draugo” Labor
čia ir pirmadienį,
rugsėjo'Day pikniką suvažiuoja vi- bus aiškiai paženklintas ir
1

1941

dienį, rugpiūčio 31 d. , iki
pikniko dienoje

Atvykite pasisvečiuoti

so

rytoj, sekma*

Poryt Jūsų prieteliai, biznieriai, pro
tauto Parką.

.zp

METRIKO
»

O. Rudaitis, E. Chicago.

M.

Orkestrą Šokiams

Petrauskienė, Indiana

Harbor, Ind.

rum-Burum Sesutės, Rožių ir Lelijų Klubas ir kiti cho

rai. Kalba kun. K. Barauskas, buvęs vyriausias redak

torius savaitraščio “Mūsų Laikraštis” Lietuvoje. Kal
ba lies dabartinius įvykius Lietuvoje ir įvertins “Drau
go” nusistatymą tuose klausimuose:
Programą tvarkys ir trumpai įvertins dienos aktua
lijas “Draugo** vyriausias redaktorius Leonardas Šimu

A. Zinevich, Cicero.

K. Kiselienė, Melrose Pk.

I. Bakanienė, Chester, Pa.

V. Ališauskas, Kenosha.
A. Radienė, Ind. Harbor.

B. Vaiškus, Racine.
St. Staniulis, Chicago.

tis.

M.

4. TRAUKIMAS LAIMES
7 vai. vakare — prie didžios estrados:
• 1. Perstatymas viso reikalo — kun. P. P. Cinikas, MIC.

J. Dauginis, Chicago.
M. Nikšas, Chicago.

D. Jenkevičius, ChicSgo.

2. Išrinkimas 12 teisėjų.

K. Druktenis, Chicago.

3. Mažytės laimės traukėjos išrinkimas susirinkusių

J. Petrikas, Chicago.

balsavimu.

4.

Nustatymas sąlygų — susirinkusių pageidavimas.

5. Traukimas — vakaro klimaksas.
6. Apdovanojimas — traukimo vedėjas.
7. Padėka publikai — “Draugo” administratorius.

8.

Traukimo tvarkytojas — kun. P. P. Cinikas, MIC.

r**

REZERVUOKITE LABOR DAY

Šveikauskas, Chicago.

Dienraščiui

“Draugui”
IR i

U. Rukis, Chicago.
J. Yovaish, Rockford.

SPAUDOS

V. Micevičius. CLicago.

ŠVENTEI

U. Viekus, Chicago.

E. Sinkevičiūtė. Cleveiand

VISI, KAS GYVAS, Į VYTAUTO

(Bus daugiau.)

~~ t Y

PARKĄ

