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STALINAS: VYRUČIAI,
TYLIAU
Yra žinių, kad Stalinas
yra pataręs Jungtinių Ame
rikos Valstybių komunis
tams kad jie savo viešą veilą užgniaužtų, nes tai ken
kiu Amerikos, Rusijos ir
Anglijos geriems
santy
kiams. Sakoma, kad šias su
gestijas Stalinui
pakišęs
Harry Hopkins, Prezidento
Roosevelto specialus delega
tas, kuris nesenai lankėsi
Rusijoje pas Staliną.

KINIJA OFENSYVON

’
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Naujoji Kinijos armija
rengiasi į ofensyvą — puo
limą. Šiai armijai vadovauja generolas Hu Tsung-nan.
Gen. Hu Tsung-nan armija
yra labai gerai paruošta ir
apginkluota. Kai karas ėjo
tarp kįnų ir japonų — ši
armija labai kruopščiai bu
vo ruošiama žygiams. Kada
dabar Japonija savo kariuo
menės dalis iš Kinijos ati
traukia į Mndžiuriją ir In
dokiniją, reikia laukti, kad
gen Hu iš Shensi į šiaurės
Kiniją pasuks ir su visa jė
ga smogs Japonijai.

PETAINAS {ŽEISTAS

X
Iš Vichy ateina žinių, kad
maršalas Petainas suorgani
zavo prancūzų legijoną prieš
savo norą. Jis turėjęs net
smarkių
susikirtimų
su
prancūzų
atsakingaisiais
žmonėmis. Petainas labai
skaudžiai buvo įžeistas Dar
lano, kai šis pasakė kad
maršalo Petaino jau nėra
toks didelis asmuo, apie ku
rį galėtų susiburti visa Pran
cūzija.
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Prie Grenlandijos Nuskandinta Da
Vienas Jungtinių Valstybių Laivas
Vokiečiai griežtai'
pasisako prieš
Prezidento kalbą
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WEWILL KEEP OPEN THESE
DEFENSIVE WATERS

Lietuvoj prasidės
mokslas normaliai
Venclovas laisvas
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WASHINGTONAS, rugsėjo
12 d. — Šiandie, dar nepra
slinkus 24 valandoms
po
Prezidento Roosevelto parei
škimo, Jungtinių Valstybių
laivininkystės komisija pra
nešė, Jog Amerikos prekibinis laivas Montana nuskan
dintas prie Grenlandijos.
Kaip ir anksčiau nuskan
dintasis laivas Sessa, Mon
tana plaukė iškėlęs Pana
mos vėliavą. Laivas priklau
sė New Yorko Marine Ope
rating Kompanijai.
Montana, pirmiau buvęs
Paula, nuskandintas
prie
Grenlandijos vakar.

BERLYNAS, rugsėjo 12 d.
— Griežtai atsakydama į
Prezidento Roosevelto kal
bą, Vokietija pareiškė, jog
bet kurie Amerikos laivai,
sužiniai atakuoją Vokietijos
laivus, bus irgi apšaudomi.

i

BERLYNAS, rugsėjo 12 d.
— (Radiogramą) — Tik
rezidavusiems, švietimo ko
misarui Venclovai ir komu
nalinio ūkio Emisarai Knyvai pavyko likti neišgabėntiems. Jie tebegyvena Vil
niuje, keikdami bolševikų
/okupaciją Ir Stalino režimą^.
Bolševikų propagandos ak
tyvistai, Liūdas Gira su sū
num ir pagarsėjęs savo ro
mane “Frank Kruk" Ameri
kos lietuvių išdergimu ir lie
tuvių kultūros niekinimu,
Cvirka sėdi Vilniaus Lukiš
kių kalėjimą ir mėgina keis
ti kailį. Taip pat areštuotas
uolus Stalino garbintojas
Andrius Bulota su žmona.

Minlaterial Solovkuose
C*Drau«aa”

Acme teleohotal

J. A. V. karo laivas Pennsylvania šaudydamas simbolizuoja ir apibudina prezidento Roosevelto įsakymą,^
laivynui, kad Amerikos saugumui jūroje šaudyti į kiekvieną užtiktą nacių “raiderį” (laivą).

Hitleris skelbia vokiečiams..

--*

n

Alantas paskirta

Prieš pat karą į Kauną
iš Solovkų atvežtas ir karui
kilus laimingai išsigelbėjęs
buvęs ministeris Leonas pa
sakoja, kad.-Solovkuose . su
juo buvo Voldemaras, Mer
kys, Urbšys, gen. Skučas ir
Ptvilaitis.

Tuo pačiu laiku Vokietijos
patarėjo patarėju
komentatoriai papylė pajuo
apie laimėjimus, nori aukų Bulgariją nesikišt
kos ir pasikoliojimų ant
Amerikos Prezidento dėl jo
MASKVA, rugsėjo 12 d. —
BERNAS, rugsėjo, 12 d
kalbos, kurioje jis įsakė lai NEW YORKAS, rugsėjo 12 reiškė, jog Vokietijos kariuo
Sovietų Rusija formaliai ap — Iš Kauno patirta, kad Išvežtas Stulginskis
vynui apšaudyti ašies laivus d. — Vokietijos radio pra menė kovojanti už Vokieti
Ėuvęs prezidentas Alek
kaltino vakar
Bulgariją administracijos organas, ku
iš pirmo pamatymo Ameri nešimai sako, jog Smolens jos išsilaikymą, už palaiky
esant
baze
Vokietijos
ir
Ita

sandras
Stulginskis išvežris sudarytas prie Vokieti
ką nuolatos bombarduoja ru mą tokios Europos, kurioje
kos apsaugos vandenyse.
sų tolimojo šaudymo anuo per tūkstančius metų kles lijos žemyno, orlaivių ir jū jos generalinio komisaro Lie tas, Buvęs prezidentas GriBerlyno įtakingieji sluog tos. Tuo tarpu Italijos spAu tėjo kultūra ir civilizacija. rų atakoms ant sov. Rusijos tuvoje, pavadintas generali nius yra Kaune ir rašo Atsi
sniai griežtai pareiškia, jog da pranešusi, jog rusai yra
ir griežtai pareiškė, kad Ru ne taryba, o jos nariai-pata- minimus. Felicija BortkeviVokietijos jūrų karas ir to tik per devynioliką mylių Laimėjimo netrukus
siją imsis tinkamų žygių.
čienė vėl tvarko “Varpo”
rėjais
liau bus tęsiamas, be “truk nuo Smolensko.
Užsienio komisaras Molo
Pasirodo, kad dr. Pranas'
ir
at«ai
Tuo
tarpu
iš
rytų
fronto
dymų” ir jog “anglų laivai
tovas pareiškė, savo* rašte,
Ie uvos mias.
pranešama, jog Leningrade įteiktam Bulgarijos minis Meškauskas-Germantas pa-'vln 1
bus skandinami, kur tik jie
Lietuvoje šiuo tarpu yra
Petainas ilgai delsė dėl bus pastebėti”.
BERLYNAS, rugsėjo 12 d. plečiasi gaisrai, kuriuos su teriui Maskoje, jog Bulgari skirtas tarėju švietimo rei
apie
150 advokatų.
Prieš
kalams.
Jo
padėjėju
paskir

tos vienos partijos — pran
— Kreipdamasis į vokiečių kėlė orlaivių bombos ir ar ja ruošiasi dalyvauti atako
karą
advokatų
Lietuvoje
bu
tas Vytautas Jakševičius
cūzų legi j ono sudarymo to
tautą aukų žiemos pašalpos motų šoviniai, ir jog esą ga se ant Rusijos.
Alantas laiku buvęs “Lietu vo apie 280.
dėl ir jo kalba buvo vis toli
fondui, Hitleris pareiškė, jog lima netrukus laukti prane
Molotovas pabrėžė, jog
vos Aido” vyriausias redak
mam laikui atidėliojama.
WASHINGTONAS, rugsėjo vokiečių kariai savo “krau šimų apie vokiečių laimėji koncentruojamosios
ašies
12 d. — Šiandie Jungtinių ju, prakaitu, rūpesniu ir su mus pietiniam ir viduriniam pajėgos Bulgarijoje būsian torius. V. Jakševičius-Alan Atsidaro mokyklos
tas yra studijavęs literatūrą • u . , , .
. •
.
Valstybių laivynas jau pat- sivaržymu” pasiekė tokių frontuose.
čios pasiųstos Kryman, Ode n
, z • • T.
Advokatų tarybą sudaro
troliuoja platųjį Atlantą, pa laimėjimų, kokių “pasaulio
Prancūzijoje. Jis yra para. . ,
j Z v x- •
RUSAI ROMUNAMS
xsęs nemaža
xl _apysakų,
. „„io
5 jo
•„ pirmininkas
Apie rusų skelbiamas kon son ir Kaukazan.
r
„ ..adv.... Toliušis, ir
sirengęs apšaudyti kiekvie istorijoje negirdėta”.
TAIKA
„„„„„„
nariai: Raulinaitis, Stanke
tr atakas vokiečiai pareiškia,
scenos veikalą “Užtvanka
ną pastebėtą Italijos ir Vo
Savo kalboje Hitleris pa- jog tai buvusios tik silpno Trumpai apie
vičius ir Našliūnas.
Romunijos valdžia gavo
yra pastatęs valstybinis te
kietijos karo laivą, kai Ame
iš rusų bolševikų taikos pa
pobūdžio atakos, kurias vo
Drama ir opera rengiasi
atras. Literatūroje ir žur
rikoje dar plačiai tekalbama
siūlymą. Tame taikos pasiū
kiečiai
lengvai
sulaikę
ir
Puodžių
rudens
sezonui. Daugumas
nalistikoje
jis
pasirašinėda

apie Prezidento Roosevelto ,ius tegėui
kbal siuoge
lyme sakoma, kad rusai boi
iŠ8klaidę.
įspėjimas,
Hitleriui, kad1 apsaugos vandenyse” parei
BERNAS, rugsėjo 12 d. — vo “Atlanto” vardu. Kurį artistų išliko.
ševikai nebeturi jokių pre
Amerika pilnrti pasirengusi
Buvome jau rašę, kad gene laiką jis dirbo Lietuvos Te
Mokslo metai prasideda
škė Prezidentas.
tenzijų į Besarabiją ir Bu
Vokiečiai
supami
vesti neskelbta jūrų karą
ralinės, tarybos, sudarytos, legramų Argentūros “Eltos” rugsėjo penkioliktą. Veiks
koviną, kurias pereitais me
prieš nuolatinius ir pakarto Nesuminėta Japonija
MASKVA, rugsėjo 12 d. — Vokietijos komisaro Lietu redakcijoje. Trumpai prieš pradžios mokyklos, gimnazi
tais buvo užgrobę, o Duno
tinus nacių piratiškus žy
Rusų pranešimai pareiškia, voje, tarėjais paskirti inž. bolševikų okupaciją V. Jak- jos ir vyresnieji kursai au
jaus slėnis bus kontroliuoja
Savo kalboje Prezidentas, jOg savo kontratakose ru- K. Brunius ir Puodžius.
ševičius-Atlantas išleido vei
gius.
kštųjų mokyklų.
mas abiejų šalių.
kalą
“Žygiuojanti tauta”,
kaip ir paskutiniojoj prieš Ba; keturiose vietose perėjo
Apie šiuos asmenis patir
tai, nieko nesuminėjo apie žemutinį Dnieprą ir atsiėmė ta tokių biografinių žinių: kuriame autorius pasisako
Šį taikos pasiūlymą atve Įspėja
Japoniją. Manoma, jog jis vieną salą ir du kaimus, kai
žė Grigorius Gafencu, Ro
Klemensas Brunius yra gi ideologiniais lietuvių tautos Atsistatydino
Savo kalboje Prezidentas
munijos ministeris Maskvai. Rooseveltas įspėjo ašies vai Tyčią ją apleido, kadangi tuo pačiu laiku prie Smolen męs 1908 m. Šeduvos vals klausimais. Bolševikų oku
šiuo laiku vyksta Jungtinių sko vykstančios smarkios čiuje, Panevėžio apskrityje. pacijos laikais jis gyveno, Vitkus ir kiti
Grigorius Gofencu rusų tai
stybe, kad “nuo daba,r jei
Valstybių ir Japonijos pasi
kos pasiūlymą perdavė dr.
pabėgėlis,
Jis yra baigęs Vytauto Di kaipo politinis
Juliui Maniu, antinaciui, di X?!??*naqi™HJ^vnndern^-’ tarimai» kurie, kaip prane- kovos.
Berlyne.
džiojo .Uuniversitetą, Kaune
- Kiti rusų pranešimai sa
deliam liaudie, vadui. kuriaSama. vykatą paiankiai
BERNAS, rugsėjo 12 d. —
diplomato statybos inžinie
ko, jog rusų kariuomenė pa
turėjo pasikalbėjimą su dik Amerikos apsaugai, jie tai
Gauta
žinių, kad trys lietu
riaus
laipsniu.
Inž.
K.
Bru

Kalbėdamas apie teisėtą naudojanti pačių vokiečių
tatorium gen. Antonescu.
BERNAS),
rugsėjo
12
d.
—
vių
tautinės
tautinės vyriau
žino
prekybą Prezidentas pabrš- taktikaa ir mažaia būriaig nius Lietuvoje buvo
darys savo pačių rizika”.
Bosnijoje
.
serbai
sukilėliai
sybės nariai — prof. B.
i£^
u 6iuogg veikg. mas kaipo aktingas prof. A.
“Vahdenyse, kuriuos mes že j°g ne tik Ameriko. pre
Šis rusų bolševikų taikos
buvo
sudarę
revoliucinę
vy

kybinms
laivus,
bet
laivus'
muoge
daugjaugia
nukentg
.
Vitkus, M. Mackevičius ir J.
Voldemaro
šalininkas.
pasiūlymas jau yra žinomas laikome būtinus mūsų sau
Stanislovas Puodžius yra riausybę, kuri išsilaikė dvi Matulionis, — kurie laikivokiečiams ir jie stebi, ką gumui, Amerikos laivyno bet kurios valtybės, “užsi jęs 47-tasis Vokietijos tankų
gimęs
1896 m. Zarasų aps vslsndas. Kroatų kariuome- nai turėjo eiti generalinės
darys gen. Antonescu. Ma laivai ir Amerikos orlaiviai imančius prekyba mūsų sau korpusas.
tarybos tarėjų pareigas, at
krityje, Dusetų valsčiuje. ne ją išvaikė.
niu jau yra jau areštuotas jau nebelauks daugiau, kol gumo vandenyse” saugos
Prieš
bolševikų
okupaciją
sistatydino. Tokiu Tokiu bū
Amerikos
laivai
ir
orlaiviai.
ašies
submarinai
tyką
van

ir taip pat areštuotas Mijis
buvo
Zarasų
burmistras.
du,
nė vienas tautinės vy
STOCKHOLMAS,
rugsėjo
Prezidentas taip pat pa
chalache ir šeši jo padėjėjai. dens gilumoj ar ašies laivai
ORAS
12 d. — Pranešama, jog Not riausybės narys neįeina į
Taip pat uždaryti du Gafen vandens paviršiuj, paleis sa brėžė, jog “tai nėra karo
LONDONAS,
rugsėjo
12
d.
vegijoje kasdien labiau plc- Vokietijos komisaro paskir
veiksmas iš mūsų pusės.
Dalinai debesuota ir šil
cu krypties laikraščiai. Ma vo mirtiną smūgį pirma”.
— Anglijos aviacija pravedė čiasi revoliucine nuotaika tą generalinę tarybą. Kas
“Nežiūrink ko pareika- Mes neieškome karo su Hit čiau. Pietvakariai vėjai.
niu areštas yra labai lengvo
Saulė teka 6:27 vai., saulė atakas nuo Norvegijos iki prieš vokiečių dominuojamą paskirti anujaia tarėjais, ži
pobūdžio, matyt, naciai pri-liaus, nežiūrint kiek kainuos, leriu. Mes jo neieškome daPrancūzijos.
Quislingo vyriausybę.
nių dar neturima.
mes palaikysime atvirus ke bar”.
leidžias 7:05 vai.
sibijo bruzdėjimų.
.f
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Amerikos lietuvių gyvenimas < ir veikimas
Nuoširdus padėkos žodis
Amerikos TT. Marijonų, Lygiai dėkoju ir ThompProvincijos vardu reiškiu sono P. Švč. N. Pr. Seselėms,
giliausių ir nuoširdžiausią Dirsei graboriui, gerb. var
padėką visiems, kurie, neti* gonininkams su Juška prie
ketai mirus mūsų Provinci šakyje ir visiems, kurių pa
jos Vadui a. a. kun. dr. Jo sidarbavimu laidotuvių a pei
nui Navickui, skaudžioje gos, rugsėjo 8 d. š. m., tik
mums valandoje teikėsi mus
rai buvo atliktos didii^
nuliūdusius paguosti savo gai ir iškilmingai.
gražios
užuojautos
žo
Galop, padėkos žodžius
džiais.
tariu ir spaudai, tiek mūsiš
Taip jau tariu tikrai lie kei — lietuviškajai,
tiek
tuviškąjį
ačiū dalyvavu anglų kalba einančiajam, kad
siems mūsų Brangaus Ve teikėsi taip gražiai ir pla
lionies laidotuvėse: J. E. čiai paminėti savo skiltyse
Vyskupui dr. O’Brien, Dva mūsų buvusio Provincijos
siškijai, p. Gener. Konsului Vado gyvenimą, darbuotę,
Budriui, Seselėms - Vienuo mirtį ir palaidojimą.
lėms ir Pasauliečiams,
kuGeriausias Viešpats teat
r
9
rie, nepaisydami tolimos ke lygina visiems šimteriopai!
lionės ir darbo dienos nepa
Kun. K. Rėklaitis, MIC.,
togumų, tąip skaitlingai su
Amerikos Marijonų Pro
važiavo į M&rianapolį, kad
vincijolas.
atiduotų paskutinį patarna
vimą neužmirštamos atmiik Marianapolis College,
ties a. a. kun. dr. Jonui Na Thompson, Conn.
Rugsėjo 9 d., 1941 d.
vickui.
' , i .'J * t
.

vaus viršininkė Sesuo Lucįja.
Yra vilties, kad soda
lietės taip dirbs savo drau
gijai ir parapijai, kaip ir
pirmiau dirbo vadovauja
mos sesers Glorios. Kažko
dėl ne visos mergaitės pn
klauso prie sodaliečių

$v. Petro parapijos

t*

rūsį Provincijolą atlaikė das kun. N. Pakalnis,
keletas, kurių neteko suži
Pirmieji,
kurie
atrado
kun. Antanas Sandys, MIC. kantis
susirinkimas
noti pavardžių.
aliejų Pennsylvanijoje, —
Parapijos klebonas, kun. rugsėjo 26 d.
Daugiausia
pasidarbavo katalikų misionieriai.
dr. J. B. Končius, S.T.D., da
sąjungietės,
su rengdamos
Žymiausias XIX šimtme
lyvavo Tėvų Marijonų Pro
tokį gražų bankietą. Dova tyje mokslininkas, Pasteur,
vincijolo laidotuvėse, Maria
ną įteikė visų parapijiečių — buvo katalikas.
napolio Kolegijoje, Thomp-,
vardu J. Andreliūnas. Pa
ADVOKATAI
ton, Conn.
baigoje kun. P. Juraitis vi
P. JURAITĮ
Athol, Mass. — Rugp. 24 siems nuoširdžiai padėkojo. VVHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Užbaigus bankietą, sukalbė
CENTRINIS OFISAS:
d, Šv. Pranciškaus parapi
3133 SO. HALSTED ST.
jos svetainėje įvyko šau jo maldą ir sugiedojo Lie
(Lietuvių Auditorijoje)
tuvos himną.
VALANDOS: Nuo l-mos iki 8-tos
nus bankietas pagerbimui
vai. vak.
Dalyvavęs.
Tel. CALumet 6877
klebono
kun.
P.
juraičio,
jo
Brooklyn, N. V. — Rug
134 NO. LA SALLE ST.,
,
Tel. Stote 7572
piūčio 29
d. Apteiškimo 10 metų darbavimosi šioje i Kančia — tai didvyrių Boom 2014
REZIDENCIJA: —
par.
salėje, įvyko L. K. kolonijoje proga. Dideliam mokykla. — Maironis.
8119 SO. HALSTJED ST.
Tel.: Victory 2«7»
Federacijos New Yorko ap būriui atlydint kun. P. Ju
skrities susirinkimas. Ap raitį, visi sustojo ir pasiti AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJOS NARIAf
skrities atstovai Federaci ko triukšmingai delnų plo
tsL OANal Birt
Pasveikinimo dainą Km 6068 So. Talman Avė.
jos kongrese (Ona šarkai jimu.
Ree. TaL GROvehiU 0617
tė, Danielius “Averka ir Juo sudainavo jungtinis “Auš Office tel. HEMiock 4848
choras
iš Gardner,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
zas Laučka)
pranešė apie ros”
2201 VVest Cermak Rd.
kongresą, apie jo dalyvius, Mass., ir vietinis Šv. Pran GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
choras.
VeL: 2—4 ir 7—0 vak.
REZIDENCIJA:
darbus, nutarimus.
Buvo ciškaus parapijos
Ketvirtad
ir Nedoliomia suRitarus.
Vakarą
vedė
kun.
V.
Pui

6631
S.
California Avė.
paklausimų, į kuriuos at
2423
W.
Marųuette
Road
Telefonas REPnblic 7868
Sveikinimų kalbas
stovai nuoširdžiai atsakė. dokas.
Ofiso tel VTEguua 0036
pasakė
šie:
kun. dr. J. Na
Atstovų pranešimai priimti.
Reaidendioe teL: BEV«rl_ 8844
Apskritis nutarė spalių vickas, kun. P. Juras, kun.
PHYSICIAN AND SURGEON
mėnesio 5 dieną suruošti iš J Simonaitis iš Elizabe1h, 4645 So. Ashland Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
kilmingą Didžiojo Lietuvos N. J., kun. K. Vasys, kun.
4157 Archer Avenue
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. k
kunigaikščio Gedimino, Vil Rėklaitis, kun. dr. J. Star
Nedėliomis pagal sutartį.
Trečiadieniais pagal sutartį
niaus įkūrėjo mirties 600 kus, kun. J. Kripas, ir dar Office teL YARda 4787

Pagerbė kun. P.

Juraitį

Gedimino sukakties
minėjimas

sodalietės

. Rugsėjo 7 d. sodalietės
ėjo bendrai prie šv. Komu
nijos ir po Mišių turėjo su
sirinkimą ir pusryčius. Pus
ryčius pagamino Mary Kiserauskas ir Mary Beitas.
Sodaliečių
išvažiavimas
bus rūgs. 14 d., Petrifying
Springs. Bus “steak fry”.
“Club-room” išvalyti iš
rinktos sekančios: Ann Moc
kus, Mary Kraujalis ir Ann
Jočius.
Mergaitės pusryčiams ga
minti kitą mėnesį yra: OIga Andrulis ir Helen Alisauskas.
Naujos narės priimtos:
Julia Ruika, Ann Mastauskas, Lucille Smoguer ir Sa metų sukaktį.
Minėjimas
Sodalietė bus Apreiškimo par. salėje.
Ko nne line linine
itas nutarė parapijos baza- lome Zaleckis.
Aenosnos urnos
,rą tęsti tik
aįenas: Hpa.
Programa jau ruošiama.
SUSIRINKIMAI
Įlių 31 d., lapkričio 1 d. ir Gedulingos pamaldos
Šiame susirinkime įvyko
Ryt po pirmųjų šv Mišių 2 d. Visi parapijonai ir gevaldyboje pakeitimas. Aps
6v. Vardo dr-ja turės susi- j radariai kviečiami prisidėti už Tėvu Marijonu
krities pirm. Juozas Laučka
rinkimą. Po sumos Šv. Onos ir šį parengimą
padaryti]
pareiškė norą pasitraukti iš
ir Šv. Petro dr-jų susirinki- sėkmingu.
Prie to parapi provincijolą
pareigų, kurias jis ėjo nuo
niai.
jos bazaro pasisekimas re1939 metų.
Jo pasitrauki
Mt. Garmel, Pa. — Rug
---------- :----------miasi ant bazaro knygučių.
mas priimtas ir nauju aps
sėjo 8 d., 7:30,,vai. ryto,-bu
Ir
šįmet
mes
turėsime.
Kiek
-w>
«<»•
ŠIS-TA8 •
1 *
vo egzekvijos, kurias atgie krities pirmennku išrinktas
Atėjo rudens laikas ir su vienas dirbantis ir kiekvie dojo kun. Lunskis ir kun. Danielius Averka, “Ameri
juo ateina bowling lošimas. na šeimyna privalėtų vie Antanas Sandys, MIC., už kos” administratorius, iki
vice
Tad, rytoj mūsų parapijos ną knygutę pasiimti ir visus mirusį kun. dr. Joną Navic šiol ėjęs apskrities
Viena
pirmininko pareigas,
šv. Vardo dr-ja pradės žai pinigus sugrąžinti.
ką, MIC.
knygutė
bus
$2.50..
Klebo

dimą.
Tikimės, kar ir šį
Giedotas šv. Mišias už mi jaukioje nuotaikoje. Dalyva
nas
su
komitetu
išdalins
Susirinkimas praėjo labai
met žaidimai bus sėkmingi,
visiems.
Kas
negaus,
ma

vo gražus būrys federantų.
kaip ir pereitais metais.
PIH.M NFZJC PI K K HITE
lonėsite ateiti į kleboniją ir
Visais klausimais gyvai do
MATYKITE MUS!
Mūsų klebonas kun. Pr. Pa*iimtL
mėjosi ir savo patarimų su
teikė, apskrities dvasios vaSkrodenis, MIC., buvo išvy

W1SCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS

kęs, Conn., dalyvauti

Jono Navicko

kun.

laidotuvėse,

kurios įvyko rugsėjo 8 d.

Parapijos mokyklos salės
lubos jau užbaigtos ir gra
žiai atrodo. Dabar tik rei
kės sienas ir langus nuda
žyti. Jei klebonas gaus pa
rapijonų pagelbą ir paramą,
tai tas didelis darbas bus
baigtas iki parapijos baza
ro.

Jau kun. Adomas Jeskevičius, MIC., pradėjo eiti
klebono pareigas Racine. Ji
sai tuo tarpu gyvens Kenoshoj šv. Petro klebonijoj.
Visais reikalais Racino žmo
nės kreipkitės į Kenoshą. O
Milwaukee parapiją aprū
pins
kun.
Aukštakalnis,
MIC., ir sykiu lankys Mar
ąuette universitetą.
Arki
vyskupas šiuos paskyrimus
jau yra patvirtinęs.

komite-1

Sodalietėms

šįmet vado-

DR. STRIKOL’IS

Namų tel. PROspeet 1930

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS
AKIŲ GYDYTOJAS
SPECIALISTAS

Bukite Malonus
SAVO AKIMS
ULDMACKIAS PASIRINKIMAS

LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS
Finansuojame namų pastatymu ai
pataisymų — Nieko JmoMtl — t
metai Išmokėti — Apkainavimas
dykaL
Lietuvis Pardavėjas
Stanley IJtvrtnas — Vertėjas

Carr-Moody Lumber

Company

Tik viena pora. aklų vlaam gy
venimui. Saugokit Jaa. leisdami
Uekeamlnuotl Jaa modernttkl&urta
metodą, karia rectttmo mokrtaa
(all sutelkti.
M METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kuria padalina
vis# aklų Įtempimų.

Or. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.

VIC. 1272

Suvirk 20 HH-tų praktikavimo aklų

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR
OF

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

DR. P. ATKOČIŪNAS

tateyuie lr gydyme

DANTISTAS

1440 So. 49th Court, Cicero

kar«U.

MODERNI AKI AUSI, TOBULIAUSI
EGZAMINAVIMO BODAI
Speciali atyda atkreipiama } valku

akla
\klnlal pritaikomi tiktai kada reikia.
VALANDOS:
JO-toa iki 8-to« valandos kasdien.
Sekmadieniais pagal sutartį.

4712 So. Ashland Avė.
TELEFONAI:
Office: HEMiock 5524
EMERGENCY: call MIDway (
Bes.: HEMiock 1643

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

2408 VVest 63rd Street

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 poniet.
Telefonas;

CICero 4276

PHYSICIAN AND SURGEON

2158 VVest Cermak Road
Ofise taL OAVai
Ofiao VaLi 9-4 lr 7—S

m*

Tat YABds 8146

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vaL vak
Seredoj pagal sntartį.
Telefofnas; HEMiock M43

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 3! Vak. 7 Iki 3
Nedėllomla pagal autartj

Telefonaa OANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.
Tet Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

pašaukite Yards 3088.

Al£X ALESAUSKAS L SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBLIC 6051 •

TeL YARda 8146
VALANDOS: Nuo U iki 12,
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Sekmadieniais 11 iki 12

%

3343 So. Halsted Street
Tel. CĄNal 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.
TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien
Oftao Tek:
Reald. TeLi
VIBctaia 1886
PBOspeol

DR. RAČKUS

MM

GYDYTOJAS IR CHIBUBGAS

1853 VVest S5th Street
LIGONIUS PRIIMA t
Kasdien nao 240 iki

8:60

vaL

Trečiad. lr Sekmad. tik aualtarlu*

DR. V. L SIEDUNSKI DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAPayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniai* ir
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
Ttt YABds 0894.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Sefttadieniais.

DR. CHARIES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIBUBOAS

4729 So. Ashland Avė.

(2-troe luboe) K
TeL MUhray 8886
Chicago, DL
Kamp. 15tos gat ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 0
Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. ▼al. popiet ir nao 7 iki 8:30 vai. vsk.
ir pagal sutartį.
Sekmad. nno 10 iki 12 vai ryto.

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

per patyrusį lietuvį daktarą.

Budriko Radijo Prngoramal:
vai. vakare
WHFC 1450 K.
7 vai. vakare.

Ketvirtadieniais

dienyje 4:30 po pietų.

Res. 1625 So. SOth Avenue
Tel. Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN

DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

(lietuvis)
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Tel. YARda 0964
Rez. TeL KENvrood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 ▼. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ▼al. diena

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir «oe 7—0 vakare
Taipgi pagal sutartį.
OOm telefonas
gjyD

>

DAKTARAI

DR. F. C. WINSKUNAS Dr. Walter J. Phillips

2202 VVest Cermak Road

DINING ROOM SEKS — PAR
LOK HKTM — BEDROOM SETS
— RUOŠ — RADIOS — REFRIGEKATORS — Wi.HKRIMANOKLH — irrOVBS.

1821 So. Halsted Street
Realdendja: 6600 So. Artesitn Avt
VALANDOS: U v. ryto iki 8 popi<
1 iki 9 vai vakare

3147 S. Halsted St, Chicago

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
Taipgi akinius pritaikau.

GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS

Furniture House

TeL CĄNal 0257
Rei. tel.: PROspeet 665

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. PETER T. BRAZIS

JOS. F. BUDRIK

DR. T. DUNDULIS

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

Rm. Tel. j mSMoek SIM

1801 So. Ashland Avenue
Kampas lS-toe

Ambrosia & Necfar
BEERS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Ofiso vai. nno 1—3; nno 6:30—8:30

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
pataUys kreivas akis, trumparegystę
Ir toliregystę;

3409 S. Halsted St
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų
pirmos rūšies produktų.

DR. A. J. BERTASH
LIETUVIAI

OPTOMETRISTAl

Telefonaa CANAL 0533 — Chlcaca
OPI8O VAEANDO8
Kasdien 1:00 a. m. Iki t.30 p. m.
Treč. lr įeit: 3:30 a. m. iki
1:10 p. m.

Tet YARdi 5921.
Res.: KENvrood 6107

756 VVest 35th Street

TeL YABDS 1373

3039 So. Halsted St.

šįmet parapijos

DR. j. J. SIMONAITIS

DR. S. BIEŽIS

4631 So. Ashland Avė. <

PLATINKITE “DRAUGĄ"

/

Šeštadienis,

rūgs.

13,

DRAUGAS

1941

3

PREZIDENTO KALBA

Lietuvių Piliečių
Klūbo 12 Wardo
piknikas

D4#\!R[B©tR©
Mišios už A. Migas
Vyčiai užprašė giedotas
Mišias už sielą majoro Mi
gas žmonos, kurios pašar
votą kūną atlankė Prusiecki

Dalyvavo naujavedžių
priimtuvėse
Bruno Eišminskis su sa
vo motina, seserim Bagdone
ir jos sūneliu iš Marąuette
Parko buvo priimtuvėse Au
ditorium viešbutyje, Chica
goje, suruoštose naujavedžiams J. Bergailai ir Veda
Powell.

Ligoniai
Adomas Laucis, 3734 Parrish gatvė, buvo Šv. Kotri
nos ligoninėje. Nesveikauja
ir Poškienė nuo Alexanderj
gatvės. Linkime greitos svei
katos.

Mišių intencija
Tretininkų dr-ja rytoj yra užprašius giedotas Mi
šias šv. intencija mokinių,
lankančių katalikiškas mo
kyklas.

Iškeliavo
O. Bubnienė, Sr., ir sūnus
Bert Karolis, 131 — 155th
PI., Calumet City, III., išvy
ko 10 dienų atostogų į Ry
tus. Sykiu išvyko L. Simu
tienė, mūsų muziko motina
iš Chicago, M. Navakienė
iš Mahanoy City, Pa. ir P.
Atkočiūnienė iš Cicero. Na
vakienė atostogavo pas sa
vo dukterį Atkočiūnienę.

CYO rekolekcijos
• Vyčiai ir parapijos jauni
mas kviečiami
dalyvauti
“vienos dienos rekolekcijo
se” sekmadienį, rūgs. 21 d.
Šv. Juozapo bažnyčioje, 4827
Kennedy Avė., East Chica
go. Žymus pamokslininkas
kun. A. H. Dirksen, CPPS.,
pirm. šv. Juozapo kolegijos,
Rennaalaer, Ind., ves reko
lekcijas. Jis yra jaunimo
mylimas ir supranta jo rei
kalus ir sunkumus.

liavome sustodami Bloomington, III., pas- draugus.
Springfield, III., aplankėme
Abraomo Lincolno namą ir
karstvietę. Name yra daug
senovinių daiktų net nuo ci
vilio karo. Lincolno marmu
rinis paminklas labai įdo
mus. Sykiu su juo palaido
ti jo žmona ir du vaikai.
St. Louis, Mo., aplankė
me Forest Park, kur buvo
galima matyti visokių gy
vulių. Keliaudami per šią
valstiją matėme daug med
vilnės (cotton) laukų ir kaip
vargingai gyvena juodukai
darbininkai. Mississippi val
stijoje važiavome per Tupelo National battlefield. At
važiavus į Birmingham, Ala.,
ypatingai akį traukė gražūs
namai ir parkai ir plieno
išdirbystės fabrikai. Ypa
tingas vaizdas Georgia val
stijos buvo rusva žemė ir
daug laukų javais (corn)
apsėtais.

TIK UŽ

Rudeninį išvažiavimą rug
sėjo 14 d., Sunset parke ren
gia viršminėtas klūbas. Va
sara jau baigiasi.
Ateina
žiema ir vėl reikės pereiti
į svetaines.
Tad, kol dar šiltos dienos,
pasidžiaugkime, pakvėpuo
kime tyru oru, pasigėrėki
me gražia gamta.
Tam tikslui ir rengiamas
šis išvažiavimas. Be to, bus
daug laimėjimų, Kibaičiai
aukoja didelį paršą, didelį
sūrį, o ir klūbas nuo savęs
irgi duoda dovanų. Tikietai
piknike bus dalinami. dykai.
Visi kviečiami.
Komitetas N. K.
Prez. Rooseveitas kalba per radiją Baltuose Rūmuo
se. Jis įspėja nacius, kad jų laivai “raideriai” be ato
dairos bus apšaudomi jūrose.
\

$39.50
DABAR

GALITE

NUSIPIRKTI

(i

Naujausios mados

Q U A K E R
ALYVA

KŪRENAMĄ

Šildomą pečių

PEOPLES KRAUTUVĖJE
L4--

Jeigu su baime ant svie
to gyvensi, niekad ramumo
neturėsi.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

— Kauno radijo stotis gir jos biure.
Už neįregistra- PAMOKOS
Anglų Kalbos
dima 1950 metrų ilgumo ban mą grasoma baudomis. '
, Lietuvių Kalbos
ga. Kauno radijas veikia'
Knygvedystės
nuo 6 vai. ryto iki 22 vai
Stenografijos
— Stockholme pasimirė
30 min. Pertraukos būna nut Belgijos ministeris Pabalti
Mašinėle Rašymo
8 vai. ryto iki 12 vai. ir nuo jo valstybėms baronas de|
Aritmetikos
Pilietybės
15 iki 16 vai. Specialinių Selys-Fanson. Jis palaidotas
pranešimų iš Lietuvos gy
Stockholmo katalikų kapi MOKSLO LAIKAS
venimo
duodama
labai
ne

Netoli Chattanooga, Tenn.
nėse. Paskutinės pagarbos
Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
aplankėme Rock City, ant daug. Tačiau gana daug pareikšti į gedulingas pa
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
Lookout Mt., kurs yra 2,100 transliuojama lietuvių mu maldas atėjo ir Pabaltijo
AMERIKOS LIETUVIŲ
pėdų aukštumo nuo jūrų ly zikos ir dainų. Radiofono valstybių atstovai, kurių tar
orkestras,
diriguojamas
LeMOKYKLA
gumos. Per stiprius žiūro
pe ministeris V. Gylys.
chavičiaus,
groja
kas
dieną.
nus matėme tolumoj septy
816 W. 33rd Place,
Eltos
informacijos
daugiau

nių valstijų kalnų viršūnes.
Chicago, UI.
— Iš Krone patiriama,
Matėme vietas Chattanooge sia pakartoja vokiečių teįstaigos ne
ir Chickamauge, kur įvyko į legramų agentūros DNB ži- kad vokiečių
savininkams
mūšiai civilio karo metu.1 nias- Be to, kelis kartus per grąžinančios
Copperhill, Tenn., yra vario dieną Kauno radijas prijun- apie 300 stambiųjų ūkių,
ALI MAKIS - NIW .»> RISUILT
išdirbystė; kalnai, iš kur giamas prie Vokietijos ra kuriuos bolševikai buvo nu
TYPEVVRITERS
imama vario naugė (copper dijo “Deutschlandssender.” savinę ir pavertę sovchozais
(valstybiniais
dva
ADOING MACHINES
ore). Matėme taipgi vario
—SMALL MONTHIT FAYMINTt—
rais).
Jiems
valdyti
vo

— Kauno ir Stockholmo
klonį, kur niekas neauga,
AU MAKIS
radijo stotys paskelbė, kad kiečių įstaigų esą paskirti
net jokia žolelė.
SOLD, RENTED
AND REPAIRED
šiomis dienomis žurnalistai specialiniai patikėtiniai (treLankėmės Great Smoky
uhaender).
Tarp
šių
negrą

Ma itamn
amplua .nr-iucinM Maaiatn
Berlyne prašę Vokiečių už
Mt. National Park ir apy
±CTAD
TYPEWRITER
žinamų
dvarų
yra,
pav.
Dr.
sienių reikalų ministerijos
linkėse. Ten matėme CheroCOMPANY
■OMKT C. OOIMIATT.
suteikti jiems smulkesnių P. Karvelio ir J. Norkaičio,
kee indijonius Qualla Reser-«“
IM W. MADISON ST.
buv. užsienių reikalų minisPhone DEAR3ORN P444
vation. Užvažiavome į vir informacijų apie “Ostlan‘terijos ekonominio departa
ISTIMATIS-FREE — dimonstiation
šų Newfound Gap, kurs yra dą” ir apie jo administraci
mento direktoriaus.
ją.
Į
tai
jiems
buvę
atsa

5,045 pėdų aukštumo nuo
jūrų lygumos, šituose kal kyta, kad šiuo metu Vokie
Jr
nuose yra gražūs, platūs tija turinti daug labai svar
miškai, pilni gyvulių, kurių bių reikalų rytų karo fron
medžiojimas arba slastais te ir kad užsienių reikalų
gaudymas yra uždraustas. ministerija “neturinti laiko
Prasidės Ketv. Rugsėjo (Sept.) 18 d , 8:00 vai. vak.
Taipgi yra 600 mylios upe kalbėti neaktualiu Ostlando
lio, kur randasi daug ‘trout’. klausimu.”

Čia vasarą dienos kloniuo
Pirmą valandą
bus pa
— Pranešta, kad visose
se yra šiltos, o kalnuose vė
mokslas. Pusė po dviejų —
Lietuvos pieninėse privalo
sios ; naktys vėsios.
diskusijos apie Moterystės
ma iškalbinti skelbimai trijo
Grįždami namo sustojome
Sakramentą. Pusė po trijų
mis kalbomis apie tai, kad
pamokslas ir rekolekcijų pa Norris Park ir Norris Dam, ant pieno produktų atsargų
baiga palaiminimu Šv. Sa po valdžios T. V. A. prog- uždedamas kariuomenės vy
kramento. Visas jaunimas ram, idant suteikti pigią e- riausiosios vadovybės drauyra raginamas dalyvauti to- lektrą Daug žmonių gyve- dim&a
.g
•
« .
o
silriiiz\aA U'Annfto I
*
*■
na mažuose ūkiuose Tennes
se rekolekcijose.
ninių galima tik vyriausiojo
see klonyje. Važiavome per
kariuomenės vado leidimu.
Cumberland Mts., atlankė
Toliau buvo paaiškinta apie
Mūsų atostogos
me Cumberland Gap ir Falls,
privalomą įpakavimą ir žy
Jūsų korespondentas mus Kentucky valstijoje. Matė
mėjimą ant sviesto siuntų
kvietė pasidalinti mūsų a- me namą, kur 1852 m. Ste
(svoris, ženklai ir tt.).
tostogų mintimis ir už tai ponas Collins Foster para
šiandien jas jums teikiame. šė garsią dainą “My pid
— Kauon radijas paskel
Automobiliu keliavome du Kentucky Home”. Rašomas
bė įsakymą visiems veži
tūkstančius mylių per sekan stabukas, prie kurio šią dai
kams įregistruoti savo veži- i
čias valstijas — Illinois, ną rašė, dar yra užlaiko
mus vokiečių eismo policiMissouri, Arkansas, Missis mas. Kentucky valstija au
sippi, Alabama, Tennessee. gina daug tabako. Per Ohio
iš istoriško pietų krašto.
North Carolina, Georgia. upę pervažiavome Louisville
Antanas ir Ona Bubliai, Jr.,
Kentucky ir Indiana. Kelio miestą ir grįžome namo per
604 Conkey gatvė,
nė buvo kupina malonumų indianapolį pilni naujų pa
Hammond, Ind.
tyrimų. Iš automobilio išli
ir puikių vaizdų.
Išklausę šv. Mišių, iške- pome su gražiais atminimais a*a*a kA «a

PILIETYBES PAMOKOS
VELTUI
JOSEPH J. GRISH

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

PTNIOŲ,

DAUO

DARBO

IR

SVEIKATĄ.

ĮSIGYK

GERIAUSIA IR STIP- ęTOKFRT

RIAI SIA

ŠIŲ

UINK-BET/T,

DIENŲ °
VfetiluU

Antomatišlum

ŠLEGAITIS
STOKER SALES
6921 So. Western Avė.
* ĮVEDU filIA MĄ

REPublic 3713
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Peoples Krautuvėje rasite visų gerųjų iš^irbysčių
pečius — Quaker, Moore, F orence, Siegler, Cole,
Athens, Monogram, Frogil, Autocrat, t.t.

Mažiausiomis Kainomis

Lengvais Išmokėjimais
Didelė nuolaida už seną pečių perkant naują

ApURNITURe
ANUFACT UR I NG

COMPANY

4179-83 Archer Avė. Prie Richmond Gal.
įjooįį

KNYGOS! KNYGOS!

Mūsų knygyne dar galima ganti pasirinkimą lietuviškos
literatūros lr poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai
užkirtus kelia lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite savo kopijas, kol
jų dar lieka.

LITERATŪRA

TEL. YARDS 1001

J

SCTAITFYSI

Peoples Krautuvė pataria pirkti pečių tuojau. Atė
jus šaltam orui kainos bus aukštesnės ir didis tru
kumas.
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Ką rytoj pasakys vyrai!
/

Šiandien šviesesni protai ir akylesni žmonės pripa
žįsta, kad dabartinio baisaus ir žiauraus karo didžiau
sia priežastimi yra žmogaus nutolimą^ nuo Dievo, nuo
jo įsakymų.
Dabartinę žmogaus būklę taip būtų galima nubrėžti:
1. žmonija nutolo nuo Dievo ir į Jo vietą pastatė
žmogų. Nutolęs nuo Dievo pasaulis nebeturi jokio dva
sinio centro, todėl susiskaldę į priešingas sroves; 2.
Paneigus Dievą, tuo pačiu buvo paneigtas bet koks au
toritetas (viršenybė), nes kitokio autoriteto nėra ir
negali būti, kaip tiktai dvasinis — fizinė jėgą yra ne
autoritetas, bet tiktai gązdinimo priemonė; žmogaus
niekas nebeęaisto, atpalaidotos visos aistros, pikti jaus
mai ir instinktai, kovoje už vadinamąjį būvį, kuris vi
sada turi materialistiškąjį antspalvį, laimi nė geriau
sieji ir gabiausieji, bet dažnai tie, kurie turi mažiausia
sąžinės, o daugiausia įžūlumo, tai ryškiai parodė rusų
bolševizmas; 3. Nustojus vieno dvasinio centro, žmoni
ja paliko be savo esimo ir veikimo objekto (daikto);
ji neturi tikslo aukščiau savęs, ir todėl šių dienų gy
venimas pavirto išgalvotu ir keistu dalykų ieškojimu,
kaip pavyzdžiui, noras sukurti žemėje rojų ir tam pa-*
našiai; 4. Nors žmogus gyvena visuomenėje ir valsty
bėje, tai vis dėlto jis jaučiasi išskirtas, jaučia, kad ap
link siaučia žiauri tarpusavio kova, nes viskas yra pa
skendę savimeilėje, kur žmogus žmogui yra vilkas.
Šis dabartinis karas ir vykstanti žmogaus krize"
aiškiai parodė, kad nutolimas nuo Dievo ar Jo pamir
šimas veda žmones prie skerdynių ir balsiausios ka
tastrofos.
Šiandien yra baisi būklė, bet dar ne viskas žuvę. Mes
turime ištisus milijonus vyrų ir moterų, kurie savo
lūpomis ir gyvenimu kalba: “mano gyvenimo kelro
džiu yra Kristus”. Ir tie žmonės įneša naujo, šviežaus
ir tyro krikščioniškojo oro į tvankų ir pagoniškąjį gy
venimą. Ir tų žmonių tvarkingas gyvenimas užkerta ke
lią dar didesnėms blogybėms.
Jei mes norime žmoniškesnio ir krikščioniškesnio
gyvenimo, o mes to tarime norėti, nes.esame žmonės,
todėl su dviguba jėga ir triguba dvasine energija ta
rime viską daryti sąžiningiau ir uoliau, o ypač gy
venti ta mintimi, kuria gyvena Jėzus Kristus, esantis
mūsų bažnyčiose Eucharistijoj. O šiandien Kristus iš
Altoriaus Tabernakulo kalba:
— Vyrai, moterys, susiburkite, išsirikiuokite ir ei
kite užkariauti pasaulį grožiui, tiesai ir meilei. Jūs tai
padarysite, jei patys savo protuose, širdyse ir valiose
būsite pilni krikščionys. Darykite visa, kad jūsų asme
niškas, šeimų, visuomenės ir valstybės gyvenimas būtų
tvarkomas krikščioniškomis tiesomis.
Rytoj, tai yra rugBėjo 14 d., 7 vai. vakare, Soldiers
Field įvyksta viešas Kristaus Eucharistijoj pagerbi
mas. Jei norime turėti good time, jei norime, kad mū
sų krūtinės daugiau įsikvėptų gryno krikščioniškojo
oro. skubėkime į tą vietą, kur bus proga pamatyti šau
nius amerikonus vyrus, kurie žūt būt pasiryžę pasau
liui duoti naują, gražų ir patrauklų krikščionišką vei
dą. Ten mes išgirsime gražios ir meniškos muzikos, o
didingai orkestrai žadins mus į .garbingą kovą už Kris
taus teisių įgyvendinimą pasauly. Ten mes išgirsime iš
galingų vyrų krūtinių pilnus pasiryžimo balsus:
— Kristau Karaliau, mes prisiekiame, kad viską da
rysime, kad iš pasaulio būtų išvytas barbarizmas ir
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vergiškumas, kuris žmogų paverčia kokiu tai pastum
dėliu. Mes pasižadame šioj valandoj, Kristau Karaliau,
kad darysime viską, kad Tu viešpatautum ne tik žmo
nių plotuose, valiose ir širdyse, bet taip pat ir šeimose,
visuomenėje ir valstybės gyvenime.
K. B.

Prezidento kalba
Pastaromis dienomis buvo nuskandinta keli Jungti
nių Amerikos Valstybių laivai. Netenka abejoti, kad
tai buvo Vokietijos aubmarinų darbas. Gal tie laivai
per klaidą buvo nugramzdnti jūrų (dugnan, manant, kad
jie yra anglų laivai, tačiau faktas pasilieka faktu, kad
tie laivai buvo vokiečių nuskandinti ir, suprantama, tai
dar labiau padidina krizį.
Jungtinių Valstybių vyriausybė negalėjo neprotes
tuoti dėl to įvykio. Turėjo savo žodį tarti ir patsai
Prezidentas. Ir tarė. Tai buvo praėjusį ketvirtadienį.
Nors, tiesa, Prezidentas Roosevelt&s savo kalboj ka
ro Vokietijai nepaskelbė, tačiau visai netoli to. Vokie
tija perspėta aiškiai ir drąsiai. Jei ji nesiliaus provo
kavus ir skandinus Amerikos laivus, kitos kalbos Pre
zidentui sakyti nereikės. Amerikos karo laivynas jau
esąs autorizuotas šauti tuos vokiečių ar italų laivus,
kurie tik pasirodys esą pavojingi Amerikos saugumui.
Tasai perspėjimas, be abejonės, yra visai vietoje.
Vokietijos naciai dabar dar geriau žinos, kad Jung
tinės Valstybės baikų nekrečia, kad dabar išimtinai
pareis nuo vokiečių tasai klausimas, kuris visam pa
sauliui rūpi — ar Jungtinės Valstybės stos į šį karą,
ar ne? Nemanome, kad vokiečiai norėtų susitikti karo
fronte su Amerikos kariuomene arba su jos karo lai
vynu vandenynuose.

Voldemarininkai ar jų simpatikai yra

vokiečių komisaro tarėjau
Birželio m. 23 d. lietuviai sukilėliai buvo sudarę tau
tinę vyriausybę, į kurią buvo įėję visų srovių žmonės.
Jos priešaky stovėjo garbingas vyras J. Ambrazevi
čius. Turėjo grįžti iš Berlyno pulk. K. Škirpa, kuris
visa siela rūpinos Lietuvos Laisve ir Nepriklausomybe,
ir užimti valdžioj svarbiausią postą. Bet pasirodė, kad
visai kitaip įvyko negu buvę planuota ir norėta. Šian
dien pulk. Škirpa tebegyvena su kitais pabėgėliais Ber
lyne ir kada jie galės grįžti į Lietuvą — taip ir nežinia.
Vokiečių komisaras Lietuvai Renteln pasikvietė sau
patarėjus A. Voldemaro šalininkus ar simpatikus ir
tuos, kurie prie tautininkų rėžimo kurį laiką lošė svar
bų vaidmenį, kaip pav., Germantas-Meškauskas ir Jakševičius — Vytas Alantas. Germantas-Meškauskas yra
paskirtas švietimo reikalams tarėju, kuris prie tauti
ninkų rėžimo buvo saugumo policijoj spaudos reika
lams skirtas žmogus, o švietimo reikalams patarėjo
padėjėju pakviestas JakševiČius — Vyt. Alantas, ku
ris ilgą laiką buvo “Lietuvos Aido” redaktorius ir ke
letas veikalėlių autorius.
Teko patirti, kad buvusieji tautinėB vyriausybės na
riai, kaip Vitkus, Matulionis ir Mackevičius, kurie dar
trumpą laiką buvo Rentelno patarėjais, jau pasitraukė
iš tarėjų vietos. Todėl šiandien nebėra nė vieno žmo
gaus iš buvusios tautinės vyriausybės žmonių vokiečių
komisaro Rentelno taryboje. Atrodo, kad visas tarėjų
vietas yra užėmę voldemarininkai ar jų simpatikai ar
buvę tautininkų režimo žmonės.

Komisaru Glovacku

4

Apie Maskvos agentų nušautąjį komisarą Glovacką
“Naujienos” taip rašo:
‘Glovackas išsėdėjo Kauno sunkiųjų darbų kalė
jime bene 12 su viršum metų. Nore jisai buvo ko
munistų kankinys, bet Lietuvos Komunistų Partija
jį prakeikė ir apšaukė “renegatu” — už tai, kad ji
sai prašė 8usimylėjimo.
‘Iš kalėjimo jisai išėjo neilgai trukus prieš karą.
Kuomet Raudonoji armija buvo okupavusi Lietuvą,
jisai jau buvo kažin kokiu būdu susitaikęs su “par
tija” (gal būt, dėl to, kad fanatikas Z. Aleksa Angarietis jau skaldė akmenis Turkestane ir “partiją”
Lietuvoje valdė kita klika). Čekistas Dekanozovas
tuojau paskyrė Glovacką į paleckinę “liaudies vy
riausybę”. Pradžioje jisai dirbo užsienių reikalų mi
nisterijoje, o paskui jam buvo pavestas ūkio Plana
vimo komisariatas.
‘Bet neilgai teko tas pareigas eiti, nes karas rytų
fronte iššlavė, kaip geležine šluota, visą bolševikišką
šlamštą iš Lietuvos. Toje katastrofoje, deja, Glovac
kas pražudė ir savo gyvastį. Jį nužudė tie, kuriems
jisai tarnavo ir dėl kurių didelę dalį savo amžiaus
kentėjo!”

(“Draugas", 1916 m. rug
sėjo 13 d.)

Tieskime pagalbos ranką
Lietuvai... Jungtinių Ameri

Iš nepagedusių lapų

kos Valstybių prezidentas
sutiko paskirti Lietuvių Die
ną nukentėjusiai nuo karo
audrų Lietuvai sušelpti ir
pagelbėti. Laikraštis rašo:
Mūsų šauksmas pasiliks
tuščias, jei mes tinkamai
neišnaudosime Lietuvių Die
nos, niekam būsime verti
lietuviai, jei neatsiliepsime
nuoširdžiai
į prezidento
šauksmą gelbėti badaujan
čią Lietuvą. Jei mes nesirū
pinsime Lietuvos reikalais
— parodysime, kad neverti
lietuvio vardo ir palaidosi
me bet kokią viltį Lietuvai
būti Laisvai ir Nepriklau
somai. Teatsiliepia pas kiek
vieną galingas, neduodantis
niekur ramybės, kaip lietu
vio, krikščionies ir pagaliau
kaip žmogaus sąžinės bal
sas, šaukiantis tiesti pagal
bos ranką tiems, kurie šioj
baisioj Europos skerdynėj
daugiausia už kitas tautas
nukentėjo ir turi nešti skur
dą ir vargą. Lai mus neap
leidžia mintis, kad turime
šelpti Lietuvą, padėti jai
iškovoti Laisvę ir Nepri
klausomybę.
• S» i *» J •••*'•* f

“Tėvynė” rašo,
kad da
bartinėje komunacių isterikoje galvomis sienas daužy
dami
sukasi ir lietuviški
balšavikai.
Va, tavorščiai, dėlko lie
tuviškų balšavikų
galvose
gegutės kukuoja, tai yra
atbulai ir funiškai
šneka.
Seniau kapitalistai jiems
buvo “pasiučiausi šunes,” o
dabar vieną kapitalistą iš
mainytų ant šimto Marksų.
Ale ir ne dyvai.
Kai
žmogus pradeda galva sie
nas daužyti, jis išdaužo vi
są savo - razumą.

Rusijoj stinga maisto....
Antradieniais,
trečiadie
niais, ketvirtadieniais ir
penktadieniais Rusijoj griež
tai uždrausta pardavinėti
mėsą, dešras, taukus, kon
servus ir, išviso, viską, kas
tik yra mėsiško. Tomis die
nomis uždrausta pardavinė
ti gyvulius ir gaminti mė
siškus valgius valgyklose.

Spicpirvirvio Dumkos

“Sandara,” rašydama apie
“geležinius vilkus,” kuriuos
Lietuvoj užveisė voldemari
ninkai, ir kuriuos dabar naziai paleido po Lietuvą zui
ti, sako:
“mums dėl to
nereikia bijoti.”
Aišku,
tavorščiau,
“mums” nėra ko jų bijoti.
Vilkai, paprastai, bijo van
dens, o Lietuvą ir Ameriką
skiria ne bet koks upelis —
visos marios, taigi jie ne
drįs plaukti, kad “mus” pagazdinus. Ale kaip su Lie
tuvos
žmonėmis,
kurių
nieks nuo tų “vilkų” neeaugo?

Vienas karčiamninkas ka

capų laikraštyje rašo: “da

bartinis karas iš komunistų
reikalauja

didesnio

pasiry

žimo.” •

Todėl visi mūsų komunis
tai ir pasiryžo
nevažiuoti
Rusijon Stalinui padėti.

Reikia duoti kreditą mū
sų bostoniškiems: jie suren
gia trilypius piknikus, ku
rie dvigubai pasiseka. Geri
matematikai!
Lawrence, Mass., lietuvė
Vilkišienė paėmė italą advo
katą Cianci savo bylai vesti
ir padavė jam savo banko
knygutes ($5,000).
Ji tikrai paėmė “čianč-ių,”
nes policija advokatą kvo
čia dėl knygučių nesugrąžinimo.

Raudonų
bambartierių
konferencijai Chicagoj pia
nistas Bacevičius pasakojo:
“tautų kultūrinius, sociali
nius ir politinius apsireiš
kimus vertinti naudingiau
sia vartoti palyginimo bū
dą?’
- ■ , i »• -4 ...
Tai kodėl jis nepalygino
Mich. ir Wis. valstijų lie
tuvių ūkininkų gyvenimą
“ kapitalistinėje” Amerikoje
su lietuvių ūkininkų gyveni
mu po buvusia Stalino tero
ristine valdžia?

Gazietose vieną dieną ra
šoma: “Anglai šaukiasi Su
vienytų Valstijų pagelbos,”
kitą dieną: “Anglai teikia
Sov. Rusijai pagelbą.”
Vilku gimęs, vilku staugs:
Ar nepagarsintų Dėdė Ša mūsų komunistai organi
mas, kokį komišiną gauna zuoja
medikalę
pagelbą
anglai
už tarpininkavimą. Maskvai, o savo broliams
Juk skamba grynai bizniš- lietuviams Lietuvoje po se
Duonos ir taikos... Bulga
kai, o anglai karuose yra novei laiko
atkišę — tik
rijos mieste Timišory buvo
geriausi biznieriai.
raudoną špygą.
didelė demonstracija prieš
karą. Susirinkę žmonės šau
TftVAS SU 7 SŪNUMIS LAIVYNE
kė: “Baigkite kuo greičiau
sia karą, gana kraujo ir ašarų, duokite mums duo
nos.”

Pabėgėliai Rusijoje... Iš
viso Rusijoj pabėgėlių yra
arti 3,200,000 žmonių. Dau
giausia yra lenkų, rusų, lie
tuvių ir latvių. Jų šelpimui
valdžia kas mėnesį išmoka
23,000,000 rublių.

’į:..' '

1
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4 milijonai belgų badau
ja-.. Pranešama, kad arti
4,000,000 belgų maitinasi
tik pašalpomis. Visas kraš
tas sunaikintas, prekyba ir
pramonė apmirė, sustingo ir
jokių uždarbių nėra.
•

Mongolai prieš rusus......
Šiomis dienomis mongolai
prie miestelio Taonanfju ne
tikėtai užpuolę 55 Mukdeno
kariuomenės brigadą ir vi-

,
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Vėl riaušės Rusijoj.... Iš
Berlyno praneša, kad Petro
grade vėl buvusios riaušės.

Clarence Patten septyni sūnūs tarnauja U. S. laivy
ne. įstojo ir jų tėvas ir jis susitiko su visais sūnumis
karo laive Nevada, Los Angeles, Cal., prieplaukoje, štai
jie visi (iš kairės): Ted, Ray, Al, Clarence (tėvas),

Mieste neramu.

Gilbert, Bruce, Marvin ir Clarence, Jr.

V

šeštadienis, rūgs. 13, 1941

DRAUGAS

RIMTIES VALANDĖLEI

Altą Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka

Švilpdamas gatve ėjo ber- aytų, bet, tur būt, taip

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonis

H. TOMAS

•* *

Vokiečiai likvidavo
ne-1
Vllkį

j

(Tęsinys 1

Vasario 19 d.
Vera Nikolajevna šiąnakt visą naktį taip šaukė, jog
ją turėjo išnešti į koridorių. Daktaras sako, kad jos pa
dėjimas esąs visai be vilties.
šiąnakt mirė Lenočka.
Vargšė! Ji būtų kitiems atidavusi visą savo sielą!
Vasario 20 d.
Pirmą kartą atsikėliau iš lovos. Tačiau paeiti galė
jau vos porą žingsnių ir vėl turėjau ilsėtis.
Man davė
seną, nevalytą chalatą, iš kurio matyti, — taip pat ga
lima užuosti, — kad jį senasis savininkas buvo apvėmęs. Baltinių davė vyriškas kelnes ir kareiviškus marš
kinius. Mat, moteriškų visai neturi.

neliui jėgų pritrūko. Atsisė- dlenI° evan«allJa Parod°
do senukas ant kieto šąli-! “ums k“p neUlmln8aJau‘
gatvio akmens kol fpraels tesi našlė, kuriai mirtis išplėšė vienintelį sūnų. Buvo
tas galvos sukimas, silpnynes antra diena kaip ne_ tai didelė nelaimė. Kristaus
ragavęa tinkamo maisto.'‘>rik.ėlimas .
P»keitė nusiminimą į džiaugs
Prie pat kojų pamatė senu
mą.

vos teritorialinis korpusas, vėliau pateko į vokiečių ne
Vasario 25 d. kuris iš nepriklausomos Lie
Visi šių dalinių lis
Nors labai pamažu, bet jau galiu po kambarį pa- tuVQS kariuomenSa Uku4įų laisvę.
k
bolševikų okupacijos metu tuviai kariaį taip pat yra
įjungtas į raudonąją armi vokiečių nelaisvėje, kūmoje
(

Prie manęs kątik buvo Tąsią.
šviesiai žalia bliuze, kuri jai labai tiko.
Su ja atrodė
kaip vikrus driežiukas. Ji buvo raudonai nusidažiusi lū
pas ir iš tolo kvepėjo.
Ji jau neatrodė tokia silpna ir
bejėgė, kaip mažas vaikutis, priešingai, jos veide atsi
mušė trijumfuojantis, beveik piktas šypsnys.

pasižymėjo

nepaprastu dar tebelaikomi,

l-

Aš sėdžiu prie jos isti-

sas dienas, bet ką galiu padaryti?

.

Aš net neįstengiu

......

,

tate^t dTlvvavn

jos apversti ant kito šono, o tarnaitės į ją nekreipia nė
mažiausio dėmesio, net indo nepaduoda, nors ji visą lai..
...
.
ką šlapina į lovą.
Greta be perstojo šaukia:
“Mutti, bėga.nčloa bolševikų kariuo
menes.
Lietuviai kana.
Mutti!”
įėjo į Vitebską ir čia iškėlė
Elektros šviesa užgęsta beveik kas minutė, palatose Lietuvos vėliavą,
šalta, valgio, kurį mums atneša, beveik negalima paimti
g.
. . - vokiečiu karo
į burną; visi tik šneka apie vieną dalyką, būtent: kaip komendantagi pažinęs diraudonieji iš naujo
paims miestą ir vėl pradės šaudyti deU lietuvių narsumą, dėl
žmones.
Aš noriu
kuo greičiausiai ištrūkti namo, čia iškeltoa vėĮįaVoa pastebėjo,
negaliu ilgiau būti.
Jei ne vargšė Greta, aš jau seniai k<d Um
ne8
būčiau paprašiusi, kad mane išleistų.
Vitebskas nepriklauso Lie
tZ

1919 m. kovo 1 d
Greta, nežmoniškai prisikankinusi, po baisių skausmų, šiąnakt mirė.
Taip pat susirgo slaugė Gkša; ji
bijosi, kad jos neimtų taip mušti, kaip kad ji pati nesc..
.
niai mušė ligonius.

Milžiniškas atakas užpirktas kada kainos buvo
žemos. Nieko nereikia laukti — tuojau pristatome.

Į

Lietuvoje, šios organizacijos vadovybę paėmė karo invalidas Karutis, kuris
provoldemarinę veiklą li
gą Laiką sėdėjo kalėjime.
Kai dėl Lietuvo's Aktyvia
tų Fronto, tai jis susidarė
bolševikų okupacijos metu.
Fionto iškelti šūkiai nusikratyti bolševikų okupaciJa nepaprastki greit paplito
P°
Lietuvą, kur šun
klausiomis bolševikų teroro
sąlygomis atsirado daug
lininkų.
Aplink Aktyvistų
Frontą būrėsi aktingi tau
tos elementai, ypač jauni
mas. Aktyvistų Fronte na
riai vaidino didelį vaidmenį
sukilime prieš bolševikus.
Motyvuodamas Geležinio
Vilko ir Lietuvos Aktyvis
tų Fronto uždarymą, Vokie
tijos komisaras pareiškė,
kad jokių politinių organi
zacijų Lietuvoje nebūsią lei
ša

(

250 ĮVAIRIŲ PEČIŲ: Gazinių, anglinių ir aliejinių
Vsii žymiausių išdirbysčių. Parduodame po

$28.50. $38.50. ir iki $98.50
500

tuvai. Lietuvių karininkac
į tai nurodė, kad Vitebską*
keli8 šimtmečius įėjo į isto
ringg LįetUVO8 ribas.
.
Vokiečių komendantas vis
dėlto

„ A
liepe

,« <
Lietuvos

...
vėlia

Kovo 3 d. vą nuimti.
Tenka patirti, kad dalis
Vėl esu namie! Kaip keista! Bet dabar jau nebe
galiu nieku džiaugtis.
Mano siela tartum apmirė. . Al lietuvių kariuomenės karių
labai mažai kalbu, esu labai tyli.
Dideli, šviesūs kam jau yra paleista namo.
bariai, geras maistas, svečiai, muzika, pramogos, — vi
Apie 3,000 Lietuvos karių
sa tai man daro savotišką ir keistą įspūdį.
Mat, esu bolševikai dar prieš
karą
pratusi girdėti tik dejavimus ir matyti vis mirštančius! sumaišė su maskolių dallžmones.
niais. Maskoliai šiuose da
liniuose
sudarė
didelė
.(Bus daugiau.)
daugumą.
Daliniai
buvo

1942 RCA Victor, Zenith, Phiico,
Crosley ir kit. Visi prieinamomis kainomis, nuo
RADIOS:

$9.95 iki $375.00
150 ELEKTRIKINIŲ LEDAUNIŲ: kurios bus išparduotos už žemas kainas, po

$98.50 ir $148.50

Atidaryta NAUJA DIDELE KRAUTUVE

3239-41-43 South Halsted Street

džiama.

Didžiausias pasirinkimas visokių rakandų už pri
einamas kainas ir lengvais išmokėjimais.

narsumu sukilimo prieš boimetu
^„,,„„0,^ 4^

armijos vadovybė Lietuvos
teritorialinį
kariuomenės
korpusą, pradėjus karui su
Vokietija, pasiuntė į Vare— Aš ilgiau nebūsiu barake! — prabilo ji.
Per n$Tačiau lietuviai kakvaila nuolat nešioti tuos naktipuodžius.
Mat, pradė- riai nukreipė savo ginklus
jau šventuolėle dėtis! Likite sveikos, Alia!
Prašau ir prieš bolševikus ir tol kovėtoliau manęs nepamiršti.
Už jūsų malonius žodžius aš fii su maskoliais, kol į Va
rėnos apylinkę atėjo vokie
esu jums labai dėkinga!
čių kariuomenė. Vėliau lie
Ji atsisėdo šalia manęs, apkabino mano kaklą ir pra
tuvių kariuomenė dalyvavo
virko.
Apsiverkiau ir aš.
Be jai padėti nieku nega Lietuvos teritorijos apvalylėjau.
1 me nuo išsisklaidžiusios ir
‘
tr
•
j pakrikusios raudonosios arVasano 27 d.
•
»v -jv-y
mnos likučių. Lietuvos kaGreta kovoja su mirtimi.

Radios ir Šaldytuvų

šio nusiminimo. Viskas ro-j
.
.,
, . (Pranekt, Geležinio Vilko or
dos gražiai vyko tik susyk
Oklmnkul lletus tlkra lal‘ ganizaeija neseniai buvo etši nelaukta nelaimė.
|me' mle8telenu> nep^og“- gaivinta ir jos simboliniu
Silpnas senukas sekantį mas' Zinoma’ kad viaiem8,vadu paskelbtas
prof. A.
rytą ėjo ta pačia gatve. Se? neSalima itikti- Si° ^ma-, Voldemaras.
Tačiau jo ne

A.B.C.J,

Vasario 26 d.
Ji buvo apsivilkusi

Parlor Setų - Karpetų - Pečių

buvom<“

Kalp?au

|mnkal-

Vasario 22 d. ,
, Kai manęs tėvai teiraujasi, ar man ko nestinga, gaL
kuo esanti nepatenkinta, aš visuomet atsakau “ne.” Bet,
tiesą pasakius, aš ir neturiu ko skųstis. Visi mane le
bei myli ir yra man toki geri.
Bet, matydama, kaip kas kaip gražus pinigas jam
elgiamasi su kitais, aš negaliu iškęsti nepasipiktinusi gypgO8i Dabar bus galima
Visur gyvenime patirsiligi aukščiausio laipsnio.
užkąsti pusryčių. Vieno ne me, kad nelaimės atneša gerų vaisių. Audra panaikina
laimė — kito laimė.
Vasario 23 d.
Ūkininkas pažvelgęs į dan gamtos grožį, kad pati gamVera Nikolajevna šiandien mirė. Jos abu vyrai, se gų, nusiminęs pasakoja gi ta už keletą metų dar puinatais ir naujasis, visiškai nusiminę ir atrodo kaip par minaičiui iš miesto: “Antra kiau atrodytų. Nors naktis
davę žemes.
savaitė kaip sausa, nešima esti tamsiausia, dienos Svie
to nė debesėlio. Kad taip ry- sa išsklaido neramumo Šė
•a
Vasario 24 d. toj palytų, derlius pasitai- šėlius.
Tąsią jau eina gailestingosios sesers pareigas. Su
pasitenkinimo šypsena lūpose prižiūri ligonius, išneša ir
vėl atneša indus, paduoda valgyti.
Bet ar ilgai taip Vitebske buvo iškelta Lietuvos vėliava
ištvers ?
Turima žinių, kad Lietu- išsiųsti toliau į rytus, bet

,

Specialis Išpardavimas - Rakandų-

pirmi

sitikti - vertė prie didžiau- ta.

rąikičioti.

Budri< o Rudeninis
IŠPARDAVIMAS

niukas. Mokykloje tą dieną bus”. Ūkininkas labai nore-' . BU
Būtent nių
amų,
jam puikiai pasisekė. Moti- tų lietaus, kitiems, jis butų a VO lec^ geneialin>H ko'
misaras Lietuvoje likvidavo
na liepė parnešti iš krautu nemalonus,
,
.....
.
Geležinio Vilko organizacivės maisto vakarienei. Grei
Mieste jaunikaitis visą aa- .
, .
, _• x
Z
...
7
'ją. o taip pat Lietuvos Aktai bėgdamas berniukas ne vaitę dirbęs,
ruošėsi sekmatyvistų Fondą.
pamatė duobės. Parpulda- dienį kur nuvykti su autoGeležinio Vilko organiza
mas nepastebėjo kur pini- j mobiliumi. Tikėjosi kad bus
cija buvo susidariusi dar
gas nuriedėjo. Ieškojo bet Į graft y gilta, saulėta diena
prof. A. Voldemarui esam
nesurado.
Atsikfcl
Atsikėlęs sekmadienio rytą,
Vaikutis gailiai verkė, bi pasižiūrėjęs pro Langą pa Lietuvos ministeriu
jojo net namon grįžti. Min matė lynojant. Kelionė ne ninku, o vėliau ji buvo likvi
tis — ar.motina tikės, kad įmanoma. Jaunikaitis pyko, duota. Aplink ją spietė*,
šąli
jam galėjo tokia nelaimė at- kad neišėjo taip, kaip norė-1 aktingi A. Voldemaro
Z™------- ‘J

Vienintele Lietuvių
Wholesale Liųuor
Ištaiga Chicagoje

JOS. F. BUDRIU
FURNITURE HOUSE
3409-11 S. Halsted Street
Tel. YARDS 3088
Budriko Radio Programai:

DMeHe Pseirteldmatt
Naminiu, Importuotu
Ir Lietuvfikų Garimų.
Parduodame
Tiktai Tavernams.
Vai.: 10 iki 5 Kaedietr
Užsakymai Išvežiojami
Sekančią

Į

WCFL — 1000 k., Sekmadienio vakare, 6:30
WAAF — 950 k., Sekmadieniais, 4:30 po piet.
WHFC — 1450 k., Ketvirtadieniais, 7 vai. vak.

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus

Dieną.

FRANK VIZGARD, Sav.

matote “Drauge”.

INTERNATIONAL
LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVE.
Td. REPublic 1538—9

PASKOLOS

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

AR JUMS REIKALINGA PASKOLA
PERKANT SAVO NAMĄ?
-

rapkite Finansiniai Nepriklausomi! II

MES DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ ANT MAPĄ
NUOŠIMČIŲ, SU LENGVAIS ISMOKCJI.ilAIS.
PAMKOI'V

IR TAI riMO

MKIKAI.AI*

KRF.IPKrrPS

TAI lPYklTP
įstaigoje. JOeų Indeliai rūpee' /
I I 1x1 I C ungai globojami Ir ligi $5,000 ap-

PUIK

i rausti per Federal Savings and Loan Corporation.
f***.
Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

St. Antbmr's BitiMing & Loan
S.

49TH

PHONE

COURT

CICERO

412

CICERO

,

Artinti. * Iki k T.

DABAR
MOKAME

t.;

45 Metai SeknAngo Patarnavimo,
V leno Kli jenui I

MemmlMmA

Nei

Ketatu to Savingn and Luaa Association yra kymmtisia, seniau

JOSKPII F. nilIBAI'HKAM, Seenl.r,

VAL.; Pirm..

Mokame

HCSV PASITIKPJIMO IR IŠTVERMIŲ* REKORDĄ*

ASSOCIATION
1500

- namams statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

AiiIp,,

Tn-tMivI

sia ir tvirčiausia lietuvių flnanatrrč įstaiga.

n Iki r, n

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.

d

irt AN? PADĖTŲ

Tel. CALumet 4118

PINIGŲ

3236 So. Halsted St.
KlcMvIstio
Taupytojo
Tauplntal
yra
Apdrausti
Iki
iii.000.00.
Per Federal 8&?tnfs and Įso a n Inturanct Corp., Waahin<ton, D. C.
j'

Chicago. IIL

Jos. M- Mozeris, Sec’y.

f
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vestsaidietės — Aleknienė, zuoti ir pasidarbavo vest- Antanas ir Ona Prose vičiai,
Zalatorienė, Jusevičienė.
A. Petkus,
eaidiečiai — C. Druktenis, laikrodininkai
Prie saldainių — brigh O.. Juodikienė, P. Kalnienė, Rapolas ir Elzbieta Andretonparkiečiai — F. Gubista EI. Bitinaitė ir kiti.
v
liūnai, Ona Mureikienė, Jo
y
ir S. Valackas.
Štai, paskutinieji atgarsiai iš gražiai
kūbas Počiulpas, V. Danto,
Dabar reikia priminti,1
Apart Apsaugos, Turime
Prie sūrių ir kitokių daik kad prie visų biznių buvo1 Vizgardas.
ATSARGOS FONDĄ Virt WUVfUVV.UU
nuveikto darbo. - Nuoširdžiausia padėka
tų — M. Navickienė ir O.
West Side pirmoj vietoj
parinkti patyrę darbininkai,
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo PinigŲ
Jasparienė.
stovi dovanų suteikime biz
o
ypatingai
malonu
pažymė

biznieriams už dovanas ir parama.
Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
Turskienė ir sūnai pasi ti, kad buvo atsakanti va-Į nierius, tavernos savininkas
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.
“Draugo” administracija t n®’ J- Remeikienė, A. Gral- darbavo ^prie įvairių dalykų.
Adomas Dulskis, 1859 West
dai. Tokių vadų tarpe gali-’
A. Poška su paukščiais ma pažymėti keletą, būtent:I Hastings St. Jis užlaiko sy
matydama nepaprastą žmo bienė, O. Ramanauskienė, M.
nių suplūdimą ir parodytą Grencaitė, M. Pratapienė, A. sėkmingai varė biznį.
Juozas Mickeliūnas skuniai kiu ir moderniškai įtaisytą
dėkingumą, nuoširdžiai dė Sakūnienė; prie stalų patar
Prie rūtų darželio — G. pirmininkavo už baro; kasie- ir gražiai vedamą restauraną. Toliau eina J. Kaupas,
Loan A&ooATioNofcucap
kojo per spaudą. Bet, kad navo Sodalicijos narės: M. Benešiūnas ir A. Kairis.
rių darbą tinkamai atliko
JUSTIN MACKIEVVICH, Prea.
Į
Stankiūtė,
J.
Rudytė,
H.
gyvu žodžiu atsidėkoti gePrie sportiškų lazdelių — Fabijonas Paukštis, Vladas P. Kalnis, fotografas Zala4192 Archer Avenue
toris, Leo Norkus, Jr., 2259'
riesiems dienraščio “Drau-1 Petkiūtė, Mild. Rudokaitė, A. Radzevičius ir kiti.
Navickas ir Pranas MaskoV/Rpinia 1141
go” prieteliams ir bičių-1 T- Vilimaitė, A. Gerčiūtė,
Prie ioe creamo — She- laitis. Restaurane pagirtinai W. Cermak Rd. — AmbroJ
sia Nectar — alaus išvežio
Ižams, sumanė surengti ki- J* Jonušaitė, A. Karklelytė, metulskio šeimyna, B. Kupirmininkavo Elzbieta Pau
tojas.
tą pikniką rugsėjo 21 dieną, H. Pauliūtė, M. Katauskai- čienė ir kiti.
lienė ir kasininkė Barbora
kuriame “Draugo” adminis- tė ir kitos
Iš Town of Lake pirmoj
Prie monkių pasižymėjo Vilimienė. Taipgi pasižymė
tratorius tars savo karštą
Brighton Park ir kitur Stankus su pagelbininkais. jo Roselando skyriaus pir vietoj stovi Wm. Kareiva,
KELNER - PRUZIN
nuoširdų ir lietuvišką padė darbavosi, ši kolonija tik
Prie įvairių žaislelių dar mininkė Emilija Čepuli onie- sūrių, kiaušinių ir sviesto
kos žodį. Praeitam Labor rai užsipelnė nepaprastos bavosi M. Mikšienė.
nė ir kasininkė Agota Ge olselninkas, F. Urbelis, Ona
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
Brazauskienė, P. Belskis, J.
Day piknike Vytauto parke, garbės, nes kitose pikniko
Prie lietuviškų saldainių nienė. Bridgeporto skyriaus
Brolio Vlado suorganizuota vietose pasižymėjo, kaip tai, darbavosi M. Kavaliūnaitė organizatorium buvo nuo se Kaminskas, P. Barskis, Joe
Meat Market, Stella Belunsnuoširdžių darbininkų ar prie vartų, sūrių ir saldai
ir jos sesuo, Ona Vaitkaitė niai ir plačiai žinomas vei
kis, J. Atkočiūnas.
mija atliko milžinišką dar- nių. Sekantieji dirbo prie
ir kitos —r aštuoniolikietės. kėjas Jonas Dimša ir Ona
bą. Visi darbininkai dirbo, vartų ir rekordinę sumą suIš Brighton Park: Anta
"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"
West Pullmano skyriui Kazlauskaitė su savo “grab
*
«
»*
_ S • _ Y*
X 2 nas Tebelskis, A. Rupšis, P.
išsijuosę, kaip sau, taip kad kolektavo: Pr. Vaičekaussėkmingai vadovavo K. Rai bag”. Iš ciceriečių pažymė
daugelis ir net neturėjo lai kas, A. Armonas, Ai Traktinos Zita Šemetulskaitė ir Vengeliauskas, K. Marozas,
la ir O. Paliliūnienė.
ko užkąsti.
šelis, B. Trakšelis, K. ReA. Šimkus, J. Kazik, K. VerB. Kučienė.
Prie
Bridgeporto
įvairių
Aptarnavimui tokio mil meikis, P. Bradelis ir kiti.
telką, M. Dzimidas.
MENIŠKAS DARBAS
skyrių
pasidarbavo
šie:
J.
šį
jubiliejinį
“
Draugo
”
žiniškos minios žmonių, rei Prie automobilių tvarkymo
Iš Bridgeport — A. ZalecŽEMOS KAINOS
Dimša,
Trumpulis,
Budrepikniką
viršuje
minėti
vei

kėjo nemažos armijos dar buvo L. Petrauskas. Prie
kas ir J. Martinauskas, J.
TEISINGAS PATARNAVIMAS
bininkų. Prisirengimas ir kitų Brighton Park biznių vičius, Milašienė, Mačeikie- kėjai ir veikėjos parėmė sa šaltėnienė, Wozbut, Kazukenė,
Kripienė,
Jaukštienė,
vo darbais. Bet buvo ir to vičius, Račiūnas, J. Lukas.
rinkimas darbininkų ėjo per buvo: F. Kilkus, A. Konce
Budrevičienė,
Dimšienė,
Sekių geradarių, kurie tą pik
kelis mėnesius. O tik dabar vičius, G. Pakeltis, J. MiIš Cicero — Pranas ir Ona
prisirengėme pareikšti pas ciūnas, B. Lapšinskas, J. kleckienė, Gudienė, Kazlaus niką suteikė dovanų ir pa Miliauskai suteikė skanios
kaitė, Šaltėnienė ir kiti.
ramos. Marąuette Parko šie duonos ir pyragų.
kutinius pikniko atgarsius, Kisielius ir kiti.
527 N. Western Avė. Tel. See. 6103
Bingo pagelbėjo suorgani- biznieriai tame pasižymėjo:
kurie eina kaipo nuoširdžios
Prie “Hot Dogs” — roseGalop daug biznierių pa
padėkos žodžiai.
landietės — E. čepulioniesivėlino “Draugui” su dova
Pradedant nuo didžiojo nė, Pr. Plekavičienė, Šid
nomis ir parama. Tokiems
(Įsteigta 1889 m.).
baro ir virtuvės rinktiniai lauskienė, Ver. Černienė, A-.
dabar dar yra proga prisi
darbininkai ir darbininkės Genienė, Vigentienė, Teler
dėti, nes “Draugas” rengia
PASKUTINIS
iš įvairių kolonijų:
čėnienė.
ekstra pikniką rugsėjo 21
Prie didžiojo ba>o dirbo:
d. Sunset parke, arba Vil
Bowling alleys — P. GapPAGERBIMAS
. 'a •*»*. . - * <
F. Paukštis, VI. Navickas, šys ir Kryževičius iš West
niaus Kalneliuose. Į tą pik
K. Zaromskis, A. Gestautas, Side.
niką kviečiame visus biznie
A. Barštis, Vik. Naureckis,
rius, ypač tuos, kuriems dėl,
Prie arkliukų — A. Kar
VI. Kacevičius, J. Brazaus delis iš Marąuette Park ir
kokių nors priežasčių neteko
kas, Pr. Pumputis, P. Gir
būti praėjusiame piknike.
J. Brazauskas iš Brighton
džius, L. Petkelis, J. Mic- Park.
Kviečiame į tą pikniką vi
MENIŠKI — VERTINGI
keliūnas, P. Cižauskas, J.
sus darbininkus, kurie taip
PAMINKLAI
Prie šautuvų — J. Jan
Lebežinskas, Pr. Maskolai
MAUZOLEJAI
šauniai pasidarbavo praėju
kauskas ir kiti iš West Side.
tis, VI. Strioga, V. Rėkus,
ŽENKLAI
siame piknike ir visą pla
Prie
straikerio
—
J.
Fa

K. Lukošaitis, J. Ramoška,
čiąją Chicagos ir apylinkių
bijonas ir V. Juknis iš West
A. Deksnys, Al. ir Ed. Sriu
JOHN F. EUDEIKIS
lietuvių visuomenę.
PASITIKĖJIMO MUMIS
Side.
bai, J. Genis, B. Papšis, P.
Pikniko Komisija
REKORDAS
Prie baro — West Sidės
Telečėnas, A. Samuolis ir
Ši firma virš 50 m. tos pačios
vyrai turėjo savo skyrių ir
kiti.
Tas daiktas nėra sunkus,
John W. Pachankls
•*■**“
Virtuvėje darbavosi Bri pasidarbavo šie: L. JuseviAMBULANCE Dieną Ir Naktį
kurį su noru dirba žmogus.
PIRKITE
DABAR
—
SUTAUPYSITE
PINIGŲ
—
čius,
K.
Pilipavičius,
Jonas
ghton Park šv. Kazimiero
Niekados nesigailėjo tas,
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.
Akademijos Rėmėjų Dr-jos Krūmas, A. Povilauskas, VI.
kuris mažai valgė ir mažai
KREIPKITĖS Į ‘
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
3 skyr. narės: E. Paulienė, Jaukštis — kasierius; mu
kalbėjo.
LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:
Tel. YARDS 1741-1742
pirmininkė, o B. Vilimienė zikantai — A. Budrys, Pr.
Rontgen, X spindulių iš
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
kasininkė, Jonas Paulius bu Bistras, B. Pavis ir kiti pa
JOHN W. PACHANKIS
radėjas, — buvo katalikas.
Tel. LAFayette 0727
linksmino
parko
viduryje
vo valgyklos vyriausias barMokslas ir darbas tau
OFISAS IR PARODA:
I
REZIDENCIJA:
Radio Programų — 10:00 vai. antradienio Ir itofttadtenlo rytais,
18 Stoties WHIP (1520), su P. Saltlmleru.
tenderis. Sekančios patyru ant platformos ir šeiminin
toms turtus krauna.
4535 W. VVashington Blvd.1
5919 South Troy St.
kėms
restaurane
užgrojo
sios šeimininkės pasidarba
Tel. ESTebrook 3645 ,
Tel. REPublie 4298
maršą
už
skanių
valgių
pa

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9iki6 vai.
vo prie įvairių valgių ga
-r
gaminimą.
minimo: O. Rudokienė, M.
Prie didžiojo rato, arba
Mikšienė, K. Simonavičienė,
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
V
*
At
''-į
“
bišopo
”
—
J.
Lisauskas
ir
B. Lindžienė, E. Rudienė, M.
*>C\ č 5
VISOSE MIESTO DALYSE
DIENĄ IR NAKTĮ
Pakeltienė, M. Petkienė, D.i sūnai iš Town of Lake.
.£ f£ 1 U.
Dovidauskienė, B. RimkiePrie sūrių ir saldainių •—

AČIŪ, AČIŪ UŽ NUOŠIRDŲ PASIDARBAVIMĄ
SĖKMINGAME "DRAUGO" LABOR DAY PIKNIKE

CCAft AHA flfl

ftART,

UTD.

tibnanilM

LAIDOTUVIŲ

Patarnavimai

—

DIRBKTORIAI

Moteris

patarnauja

PAMINKLAI

Venetian Monument Co.

PETER TROOST
MONUMENT
CO.

Laidetnvni Direktorius

SICK, NERVOUS
CRANKYK?

M. DZIMIDAS

Then Read WHY
Lydia E. Pinkham’s

Berghoff Alaus Išvežiotojas
■M

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Vegetable Compound Is

Pristato geriausios rūšies
Berghoff Alų į Alines, kitas į-

n taigas, piknikus ir t. t.

Reikale

kreipkitės

pas

Som. vronten .uff.r Mvvr. monthly
p.in (eramp., backache, hmdache) du.
to famal. functional di.ord.ra whll.
oth.r'a mtt„ tend to brtmu upaet and
they gM erom, rmtl— and moody.
S So why aot teka Lydia F Pinkliam*.
Vereleble Compound made sepeetal/y
to help tired. run-dovn. nervous vomen to so ■mllins thru "diflleult day.“
Pinkliem’. Compound eontelne no oplatea or hablt-formlns intredienta. It

b made from neture*. own beneflrial
roote and herbe — each vlth tu own
epeetel purpoee to HELP WOMKN.
Famoiie for over M year. — Pinkliam’.
Compound i. the best knovn end one
of the mort eflertioe
tonica
obtainable. Try ttZ

f

✓

M.

Dzimidą, —- gausite greitą ir

sąžiningą patarnavimą.

Real“Woman’s Friend”!

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

P. J. RIDIKAS
S354 South Halsted Street

Visi Telefonai: YARds 1419

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

LACHAWICZ IR SŪNAI
2314 VVest 23rd Place
Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

J. Li ULEVIČIUS
4348 S. Californla Avė.
Tel. LAFayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

Skyrius: 710 W. 18th St

<

DRAUGAS

Šeštadienis, rūgs. 13, 1041

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Rašinėjo grasinančius
laiškus tėvui

Radio

7

CLASSI FIED

Kuria šeimos židinį

MA.RUE1TK PAUK Ut APYLINKEI
VVilliam Jankauskas —
KAS S A TIKITE MAINYTI \KKA
“
DRAUGO
”
NORIT PIGIAI PIRKTI:
!
Velerie
C.
Budzius.
PROGRAMAS
Cicero žinios
Iš Moterų Sąjungos
68tb ir S. Campbell Avė. 6 kamFederaliniai
autoritetą
Walter F. Janik — Stel
DARBŲ SKYRIUS
barių m tyrinta eottage kaina 22,501,
Budriko
VVCFL,
100
kil.
Įmokėti »500.
ėmė nagan Joseph E. Foltz
Dr-stė Šv. Antano laikė 49 kuopos veikimo
la Patranski.
Ant Rockwell St. ir 64th 8 kam
•adlo
programas,
nedėlios
barių marinis bungalow,
2
karų
mėnesini susirinkimą rugsė
KEIMAEINUI DAKJttlNINKAI
Bridgeport. — M. S. 44 40 m. amž., praeitais metai
marinis garadžius, kaita 25.860.
dirbusį
šalies
saugumo
sti
k
zakare
6:30.
Dalyvaujant
6 kambarių medinis eottage — .
jo 7 d. Daug reikalų ap kuopa kiekvieną mėnesį sa
HELP WANTED — VYRAI
Docrors AMAZMG LIQWB
reikia pataisyti, kaina $>.2 50.
prinimo
darbus
Savsnna.
žymiems
dainininkams
ir
di
4 lietų kampinis mūri nis namo*
svarstyta ir išrinktos komi vo susirinkime pasižymi y
VAIKINAI. įvuirienia spaustuvės 4arGREAT SUCCEM FO«
baute ofiae, nuo 18 iki 20 metų. Tū po 4 kambarius, kaina 2 '2,600.
džiulei
Budriko
orkestrai.
30
Praeitų
metų
rudenį
jis
ra

sijos įvairiam veikimui.
3 lietų po 2 kambarius — 2 boi
tvirti ir vogoa turėti tarpe
patingu susiklausimu ir vie
SKIN TROUBLES li125 būt
ir 160 svarų J. H. BLNDSCHO, leriai — bungaiow stoge s, kaina
minutų
geros
lietuviškos
šinėjo
grasinančius
laiškus
Kaip kitais metais, taip ningumu darbuotėje.
I»c., 65 E. South Water St., Rau 22,600. 4 fletų marinis lama* po
(•xt«mally
Uy icauMd)
i kambarius, ant 2 lotų J astatytaa
do! ph 7262. Matykite Mr. IboUi.
muzikos ir dainų.
savo
tėvui,
ūkininkui,
gy
ir šįmet dr-stė Šv. Antano
įmokėti 21.600.
Rugsėjo 3 d. susirinkimt
Bizniavus namas, randasi tarp di
FOODS, IMU.
apsiėmė darbuotis bufete pasidžiaugta darbo vaisiais venančiam Carroll apskrity.
PRAISED
Pranešėjas
Nepaprasta proga Jauniems vyrama lelių dirbtuvių — taverno ir luncb
išmokti kaip pagaminti specialybes oiznls — 6 gyvenamieji kambariai.
FROM
parapijos piknike, rugsėjo Kuopa ^as mėnuo auga na Jis reikalavo iš tėvo 1,000
ant "grlll” ir toaaterio, kuria bus. Kaina 24,600. Savininkas priims J
COAST
nainua lotus arba didesnį namų—
pradžia pilno iftinoklnimo reatuuranBe to, jis dar darbe
14 d., Vytauto parke. Alp- rių skaičiumi. Taipgi šį mė dol.
tos tvarkos. Proga išsilavinti ga pridės pinigais.
TO
Susirinkime
Taipgi turime dideli pasirinkimų
biems. Aplikantai nuo 12 iki 25 me
honse R. Pepalis bus mana- nesį prisirašė nauja nari apsivogė.
COASTI
tų amžiaus ir gražaus būdo reika visokių namų po visa Chicagų: pi
laujami. Turi turėti nors dviejų me ratiškų Ir bizniavų, farmų mažų ir
Jo tėvas visą reikalą pa*
džierius, A. Zakaras ir Juo Julija Ciurienė.
lldelių. galima pigiai pirkti arba
tų aukštesnės mokyklos mokslo. ŠI
No matter what you’ve tried with*ut
aucceaa for unsipntly Burfacę pimplea,
įateiga organizuota 20 metų atgal, •mainytivedė
federaliniams
agen
Brighton
Park.
—
Labda

zas Karpus kasininkai, o pa
Jeigu norite greitai parduoti arPirmininkė R. Maziliaus
bteinluhea and sirailar akin irritauona,
yra išsiplatinus po visų šalį. Pasi
here’a an amazingly aucoeeafut doctarimui atvykite (liriuadicnlų rytais. oa pigiai pirkti, išmainyti bile kų
tarnautojai: Ai Wastak, A. kienė, po atostogų Wiscon tams, kurie laiškų rašinėto- rių 8 kuopa laikys mėnesinį
tys turite, kreipkitės pas;
tor’a formuia—powerfully aoothing
Mi.ss Adams, 174 W. Randolpli St.,
Liouid Žemo—which ųuiekly relieves
ant antro aukšto.
Rabačauskas, J. Petraitis, sin vai., grįžo kupina ener ją susekė ir areštavo. Tėvui susirinkimą sekmadienį, 14
CHARLES P. SVROMSKIS & CO,
itening aoreneaa and atarta right in to
help nature promote FAST healing.
1121 S. U'esteru Avė.
“BLACK8MITHS FINISHERS" prie
P. Albrikas, Z. šrupša, K. gijos. Dabar dkr nuoširdžiai iki to laiko nebuvo žinoma, d. rugsėjo, tuoj po pamaldų,
30 yeara continuoua aucceaa! Let
"conimercial auto body” pataisymo rei. Rep. 2712 — Vak. Proa. 1111
Zemo’a 10 different marveiouely effec
mokyklos kambary. Visi na
darbų. J. METZLEll & MUMS CO,
Andrijauskas, J. Mikolainis, dirbs kuopos labui. Narėt kad jo sūnus taip elgiasi.
tive ingredienta help YOUR akin.
i RENDUOJASI kambarys,
apšlldy152 E. Grtutd Avė.
Also ointment form. Severe ca
’ mas ‘garo sistema. Pavieniui arba
Praeitą birželio • mėnesį. riai skaitlingai atsilankyki
K. Gasiūnas, P. Karkauskas, džiaugiasi sulaukusios
may need Extra Strength Žemo.
vedusiai porai. Matyt galima tiktai
J4
“FURRIEK8”
J. Zaura, J. Tekorius, L. savo tarpan.
federalinė “grand jury” are te. Daug darbų galima nu
Patyrę prie kailinių visokių darbų. vakarais.
1042 Ne. Kustuer Avė., aut |anuo
4 f
Kreipkitės j
aukštu. Tel. SPAlding 7432.
Martinkus, J. Stašaitis, A.
THE FAIR
Po susirinkimo buvo vai štuotąjį įkaitino. Dabar fe- veikti šiame laike.
State, Adams ir Dearbom Sts., "emDudonis, J. Navurskis ir V. šės, dviejų Rožių vardadie deraliniam teisme Chicagoj
STORŲ REIKMENOS
i ployment” ofisan tarpe t>:30 ir 12
Rašt. Ona Ivinskaitė
WOLK
STUDIO
1 Vf^^rytaia__
Vienas 9 pėdų stiklinis "show
Brazauskas.
1945 VVest 35* Street
case”
....................... ..
218.00
nio proga, būtent pirm. R. jis prisipažino kaltu.
RAKANDŲ
APMUfilNSTOJAI, — Vienas aštuonkampis "counter” 8.00
Teisėjas
pranešė,
kad
jis
7/
e'
/X
patyrusių dėl moderniškos rytuose Viena 'roll top" deska, aržuoRugsėjo 28 d. prasidės pa Maziliauskienės ir kitos na
Bridgeport. — Dr-stės Šv.
linė ............................................... 10.00
dirbtuvės Connectieut valstijoje. Di
nuosprendį paskelbs spalio
rės.
džiausios algos geriems darbinin Krlaučiaus elektros ir gazo prosai,
rapijos bazaras. Ir čia mū
Onos susirinkimas įvyks
kams. Transportacija į darbų ap ir kitokios reikmenos prieinamomis
Kadangi R. Maziliauskie- 20 d. Iki to laiko kaltiname- sekmadienį, .rugsėjo 14 d., UJ.dt'l.EiL
mokama. Neatsišaukit, jeigu neesa kainomis.
sų dr-stė prisidės. Į komi
a»>v.*\< hj photoopai ny
te patyrę. Jsteigos atstovų, galima
nė yra Šv. Jurgio Par. Ju-13° Proto stovia bus stirtas,
Pašaukite telefonu AUSTIN 0820
šeštadienį ir sekmadienį
siją yra išrinkti: A. R. Pe
parapijos salėj, 1 valandą | I.OU EST POSSIHl.E PRK EŠ
% matyti
ROKEN’S Pliarniary, 1400 So. Kėd
PARSIDUODA GKOSERNE
žių Avė.
palis, V. Grigaliūnas, J. Gri biliejaus K-to pirmininkė,
po pietų. Narės maionėkite PHONE I AKA t FU TE 2b? 3
Parsiduoda grosernė ir "meal mar
kei". IsvImU priciiutnpt k«>na. Prie
bauskas ir A. Zakaras. Visų tuoj ji ypatingai buvo pa ARD piknikas
atsilankyti. Yra svarbių rei
žastis pardavimo — kitas biznis rei
HELP WANTED — MOTERY8
kalauja laikų. Kreipkitės sekančiai:
kalų aptarti.
Valdyba REMKITE IR PLATINKITE
prašome bazare aplankyti gerbta. Rūgs. 4 d. vakare
VEITERKOS, patyrimas nereikalin 5718 South Kedzie Avė., Chicago
Weet Side. — ARD 10 sk.
gas. Atsišaukite kas dien nuo 2:30
dr-stės Šv. Antano būdą, kur jos namuose susirinko visi
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.
PARSIDUODA, 6 kambarių "stucco"
iki 4:30 vai. popiet.
bungaloiv, su apdengtu miegamu
galėsite laimėti visokių bran komiteto nariai pasitarti, ką rengia pikniką rugsėjo 14
CHILDS
RESTAURANT,
FINANCE AND LOANS
porėu. Naujai ištaisyta lš l&uno rr
165
W.
Madi.son
St.
Chicago.
d., “Rūtos” darže. Pradžia
iš vidaus. Furniso šiluma. Kanaast
gių reikalingų daiktų ir iš veiks toliau.
Finansai ir Paskolos \
Maywood’e, netoli naujų National
SIUVIMO
MAŠINŲ
OPERATEHKOS
Baigus pasitarimus. Mazi 7 vai. vak. Visas pelnas Šv.
Defense dirbtuvių. Tikras, bargenas
Lietuvos parvežtų produktų.
prie siuvimo andarokų ir blluzių. už tiktai $4,000. $1,000 įmokėti, o
PASKOLOS
Kazimiero
vienuolyno
nau

Dienų ar naktims darbai. ‘ Nuolati balansas mokamas kaip renda. —
Iš anksto nariai pradėjo liauskai vaišino svečius. BeCONRAD
nis darbas, geros algos. Matykite — Kreipkitės į:
GREIT
IR
PIGIAI
dai.
Fotografas
Mins 1 Uauski uos. J. 1. TOB1A8 and
ruoštis prie 30 metų sukak užkandžiaujant atsiųsta R
HtVAKTZ
REAL ĖSTATE
ANT 1-mų MORGICIŲ
CO.. 1530-32 Mihvaukcc Avė.
Studija įrengta pir
1104 St. Charles Rd., Mayvvood, 111.
Nuoširdžiai
kviečiame
vi

Maziliauskienei
nuo
komite

tuvių bankieto, kuris įvyks
mos rūšies su mo
Tclcplkave: Maywood «».
Mėnesiniais atmokėjimais
PARDAVĖJOS — MERGINOS
derniškomis
užlai
sus
atsilankyti.
Kviečiame
to
gėlių.
Korespondentė
naujoj parapijos svetainėje,
domis ir Hollywood
Gera proga tapti B|G "aalesPIOTK IR GERI
Mutual
Federal
šviesomis.
Darbas
glrls”, po specialio mokinimo vie
6 kambarių moderniška
nauja
svečių
iš
kitų
kolonijų
sykiu
gruodžio 14 d. Bankiete bus
Garantuotas.
nos savaitės pradedančiam klase. mxro rezidencija.
Regularė alga laike mokinimo, ra4 ir 4 kambarių naujas moder
linksmai laiką praleisti, pa
pagerbti nariai, kurie yra
tyrimas nereikalingas. Gražus dū niškas mūro namas.
Savings
Gub.
Green
ir
Chicagos
ir gerų namų auklėjimas svar
remti gerą tikslą. Šokiams
5 ir 5 kambarių mūro namas, ge
420 W. 63rd Street das
išbuvę dr-joj 30 ir 10 metų
bu. Vedusios ar ne. Pilnam laikui, ram stovyje.
and
LOAN
ASSOCIATION
grieš smagi muzika, bus
ar trumpoms valandoms. Amžius —
ir neėmę ligoj pašalpos. Į transportacija
Tel.: Biznio - ENGiewood 5888
18 iki 3 5 metų. Pasitarimui atvyšie visi namai randasi gerose vieOF
CHICAGO
daug gražių dovanų prie
Rez.: - ENGlevveod 5X40 kit pirmadienių rytais. Mlss Adams. I tose Marąuette Park ir savininkai
komisiją išrinkti šie nariai;
2202
W.
Cermak
Rd.
B|G FOODS, INC., 174 W. JUn- parduoda už žemas kalnas.
Gatvėkarių ir viršutinių “bingo” žaidimo,
skanaus
Rašykite ar matykite:
dolph St.. ant 2tro aukšto.
A. R. Pepalis, J. Pocius, S.
, v. . .. .
JOSEPH V1I.IMAS OU.
TURTAS MII* »I.1<M)/)OO.
’.v.
. Paseckia, Jos. F. Gritaua. gelezinĮeliųkompainjos Ch. užkandžio. Komisija steng
6753 So. RockveH St.
MDTERZS, nuo 18 Iki- Zb mąių
Br T
k Ui r U* 4
Tel. HEMlock 2222
cagoj kreipėsi j Illinois vai- sis visus kuo geriausiai pa
amžiaus išmokti restauranto bizn;
kas ir Al. Zakaras.
geroj jsteigoje. Matykite Mr. Wsst.
stybės prekybos
komisiją, tenkinti, o seserys savo ge
tarp 9 ir 12 vai. ryte. PDGey and
Eluers, 223 W. Madison K«recv.
Jūsų
Gražus
Jos. F. Gribauskas, rast. kad už važinėjimą būtų paradarius atsimins maldose
e t
Lltttn U
MERGINOS išmokti prosymo dar- l
WHOLESALE
dintos ratos — gat.vėkariais prie Aukščiausiojo.
bų “dry oleaning" jsteigoje. Patyri- 1
Apsirėdymas
mas nereikalingas. Kreipkitės į —
LIQUOR
vietoj 7 centų 8 centai, o
BERCK-FELLINGER CORP., 200
E. Bitinaitė, rašt.
Žudikas išpažino
ĮSTAIGA
-Mūšy Specialybė Ea,st MarųucUe Itocul, Chicago.
viršutiniais
geležinkeliais
HELP WANTED
12 centų vietoj šiandie mo
buvęs nusamdytas
AD — DEJPT
Negaus fondu
127 No. Dearbom St.
kamų 10 centų.
Tel. ,Randolph 9488—018#
Praeitą balandžio mėnesį
Išvežiota me
*v«ry Saturtey, 1:30 te 3:36 FJI.
Gubernatorius Green pra
po
visų
užmuštas A. Gorczak, Repu- neša, kad prekybos komisi gatvių šviesoms
Chicago
STATION WHIP4]
Dievas mato tiesą, bet ne
blic Cleaners, Cicero, vežė ja gal ir pripažins kompani
Illinois valstybės vieške
1410 kitecyclM
/|
greit tepasako. (Rusų pa
jas. Tik tomis dienomis su jų reikalavimus. Tačiau su lių departamentas pranešė
(VteM
Otetea
te
T«te
Dta*
'
į
tarlė).
REMKITE
imtas žudikas. Jis yra Da- sąlyga, kai minėtos kompa Chicagos gatvių komisionieŽAVIAUSIAS PASDUBKIMAS
• festeriai a fregnuB «4 r, '
SENĄ
SUKNELIŲ
Laikas — tai nematomas
LIETUVIŲ
vid Goldblatt. Suimtasis iš nijos pasisakys už geresnio riui, kad ateityje valstybe
BLIU8KELIŲ
Yugoslav Folk Mušta
DRAUGĄ
PIRŠTINIŲ
ir negirdimas vėjas, kuris
pažino, kad jis už tą “dar patarnavimo vykdymą ii iš gazolino taksų fondo nie B. KABTEB. te*.
KOJINIŲ
POOKET’BOOKŲ
negailestingai naikina mūsų
bą” gavęs 300 dol. Jis iš kai miesto transportacijos ko neskirs naujų šviesų įve-j MUTUAL LIQUOK CO.
KORSETŲ
KŪDIKIAMS DItABU’ZIŲ
sodus, blaškydamas baltus
Gerą darbą artimui pada
davė savo papirkėją, kurio klausimas bus visiškai at dimui Chicagos
4707 S. Halsted St.
gatvėse.'^
V. VILEIŠIENE, SAV.
Tei. BODLEVARD aot*
žiedu lapelius.
rysi, jei prikalbinsi jį užsi
policija ieško.
skirtas nuo politikos.
šioms šviesoms reikalauta
GLAMOUR
Remkite “Draugą”, nes jis sakyti “Draugą”.
nurodo, J puse milijono dol.
Gubernatorius
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei
FROCK SHOP
Puikiausią
investmeutą kad Chicago miesto transAR IEŠKOTE DARBO?
AR LAIKAS NAMUS
ir Jūsų reikalams.
Jeigu taip, —
Kvailys skundžia kitup,
gali rasti pirkdamas Apsau portacijai pirmoje vietoje
5922 W. Roosevelt Rd.
PATAISYTI?
Skaitykite “Draugo*
TeL AUSTIN 1175
gos Taupumo Bonus ir Žen turi rūpėti visuomenei žmo pusgalvis skundžia save, iš
Kreipkitės prie
SKAITYKITE
“
DRAUGĄ!
“
Help
Wanted” skelbimus!
mintingas tyli visame.
niškas patarnavimas.
klus. Pirk juos reguliariai.

BUDRIKO RADIO

NlilBECH'S '
YUBOSUV-ftM ERiem
RADIO BR010GASI

Charles Yushas

BIG TEN SWINGS INTO FOOTBALL PRACTICE

Lietuvis Kontraktorius
Ir Karpenterys
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Rez. TeL VICTORY 2499

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
MCSŲ
NAUJAM VARTOTŲ
KARŲ SKYRIUJE

AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinškas
Ant. Labanauskas

935 West 85th Street
Chicago, III.

H. Rajewski
“Shorty”

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

t "Druufiur A.ciue l^iepaot*.
Northwestern’s Wildcats sharpen up pas sing tactics as football training opened in
the Big 10. Left to right: Bill De Correvont, Otto Graham, Dan Williams, Don Kruger,
Dud Kean, Don Buffmire, Jam Furlong, and Floyd Chambers.

M

Nesenai sugrįžęs iš Ellvvod, III.
valdžios darbų — dabar užsiima
visokiais namų darbais
Turi 43 metų patyrimo

2223 West 23rd Place
Tel. Canal 50U

Nauja Vietai

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

DRSTTGAB

s

šeštadienis,

ŠVENTO ANTANO PARAPIJOS,

rūgs.

13,

1941

ILLINOIS

CICERO.

STATYBOS
Įvyks $i Sekmadieni

DIDELIU DOVANU LAIMĖJIMAI
Nepaprastos Ciceriečių

Čikagiečius nuoširdžiai kviečia dalyvauti šiame dideliame piknike -

Šokiams Grieš Jaunimo Mė

Kun. Kleb. I. Albavičius ir Cicerieciai

giama P. Eitmančio Orkestrą

- VAIŠES —

4*

Rytoj vakare Šventoji Valanda
Soldier Fielde, Grant parke
Numatyta, kad daugiau kaip 200,000

katalikų susirinks viešai garbinti Eu

charistijų ir melstis, kad Dievas vei
kiau

grąžintų

teisingą taiką.

pasauliui

ramybę —

.

Rytoj vakarą, rugsėjo 14
d., Chicagos arkivyskupijos
katalikai dešimtimis tūks
tančių susirenka į Soldier
Field, Grant parke. Įvyks
graži patrijotinė progra
ma ir pagaliau Šventoji Va
landa, kuriai vadovaus pat
sai J. E. Arkivyskupas S.
A. Stritch, Chicagos arkivy
skupijos ganytojas.

jo kalbės viceprezidentas
"VVallace.
Sakoma, apaštališkas de
legatas perduos šventojo
Tėvo Pijaus XII sveikini
mus universiteto vadovybei.
Pijus XII 1936 metais (bū
damas kardinolu) lankėsi
Amerikoje ir priėmė Fordhaino universiteto teisių dak
taro garbės laipsnį.
Tad
skaitosi šios įstaigos alumnas.
Rugsėjo 15 d. sukaktuvių
minėjimas bus pradėtas pa
maldomis. Dalyvaus 25 ar
kivyskupai ir vyskupai, be
to, apie 250 kolegijų ir ki
tų mokslo įstaigų delegaci
jos.

Chicagos
Arkivyskupas
pareiškia, kad šiame gau
singame katalikų susibūri
me politikos nėra nė šešė
lio.
Katalikai vien mels
Aukščiausiojo veikiau grą
žinti pasauliui žmoniškumo
teisėmis ir krikščioniškais
Vagis sudaužė auto
principais paremtą taiką.
Jo Ekscelencija Arkivys
ir pabėgo
kupas kviečia katalikus kuo
Nežinomas vagis pavogė
Rytoj
vakarą
Soldier gausingiausiai dalyvauti ry
Field stadijonas bus pakei toj iškilmėse Soldier Fielde. privatų automobilį, kuriuo
stas milžiniška katedra. Pa Programa prasidės 7:00 vai. buvo vežami į paštą vienos
firmos laiškai. ,
statytas didingas
altorius
Motorciklinė policija vagį
šiauriniam stadijono gale.
su automobiliu pastebėjo
Prieš
šventąją
Valandą Apaštatališkas
State gatvėje ir ėmė vytis.
programa bus niekas dau
Vairuojamas vagies automo
giau, kaip tik šventas baž delegatas, Wallace
bilis ties 61 gatve smogė į
nytinis koncertas.
kalbės
gatvėkarį ir vagis pabėgo.
Šimtai tūkstančių katali
Žiniomis iš New Yorko,
kų, vyrų, moterų ir vaikų,
uni
bendram susikaupime mel katalikikas Fordham
Sulaikytas darbas
mini
sis Šventojo Tėvo Pijaus versitetas šį mėnesį
XII intencija,
kad Dievas <*avo šimtmetines sukaktu
Foot Brothers Gear and
veikiau grąžintų teisingą ves. Rugsėjo 16 d. Waldorf Machine korporacijos fabri
Astoria viešbuty, New Yor ke, 4545 So. VVestern avė.,"
taiką pasauliui.
Šv. Vardo unijos pastan ke, įvyks pokylis.
nutraukti darbai.
Sustrei
gomis surengtos šios viešo
Kalbės
apaštališkas de kavo darbininkai.
sios katalikų maldos. Tas legatas J. A. Valstybėms
Korporacija turi 8 milijo
neturi nieko bendra su poli Jo Eksc. arkivyskupas Am nų dol. vertės vyriausybės
tika.
leto Giovanni Cicognani. Po kontraktuotų darbų.

Nemokami vakariniai
darbininkams kursai
Illinois valstybės darbo
departamentas
paskelbė,
kad
Chicagoje
steigiami
neapmokami (keltui) vaka
riniai kursai mokintis spe
X Šiluvos atlaidai Gimi
cialybių mašinšapėse. Jie
mo Panelės šv. parap. baž
skiriami dienomis dirban
nyčioje baigsis pirmadienio
tiems darbininkams, kurie
vakare. Kleb. kun. A. Bal
norėtų būti mašinistais ir
tutis džiaugiasi, .kad atlai
gauti pelningo darbo šalies
dais naudojasi ne tik para
saugumo stiprinimo pramo
pija, bet daug lietuvių iš
nėse. Tie visi, kurie saugu
visos Chicago ir apylinkių
mo stiprinimo pramonėse
I
X Ciceriečiai ir visi jų
jau dirba, gaus progos pagi
linti asvo specialybes lan bičiuliai iš Chicago ir apy
kydami kursus. ,
linkės vyksta į Vytauto par
Kursai tęsis kas vakaras ką į paskutinį šįmet pąrapo tris valandas per penkias pijos pikniką, šio pikniko
savaitės dienas.
Valandos visas pelnas skiriamas sta
ir kursų pradžia dar nenu tybos fondui.
statyta.
, , .
X Rapolas Andreliunas,
Į kursus buą,.prūnyti die
senas Chicago lietuvių vei
nomis dirbą visi vyrai tarp,
kėjas, taip pat plačiai žino
18 ir 35 amž., piliečiai ir
mas biznierius (savininkas
mažiausia nors du metus
Marąuette Jewelry Store,
lankė vidurines mokyklas,
6324 So. VVestern Avė.), su
"žinoma, turi būti tinkami
sirgo ir išvežtas į šv. Kry
fiziškai.
žiaus ligoninę. Rapolas, kaip
Interesantai turi kreip
ir jo žmona Elzbieta, yra
tis: Illinois Štate Employbegalo duosnūs tautos, spau
ment Service, Defense Trai
dos, draugijų ir visiems kil
ning Unit,
tel. Randolph
niems reikalams. Linkime
0624.
Rapolui greit pasveikti.

imu

Cook apskrities
iždinin
ša,
kas Johi}|
kad šiemet žmonės mieliau
moka taksus, šiemet sumo
kėta 165,288,949 dol. taksų.
Praeitais metais tuo pat
laikotarpiu buvo sumokėta
142,813,868 dol. Šiemet tad
apie 16 nuoš. daugiau.

X P. Demskis, turįs harber shop adresu 2203 Węst
Cermak Rd., užvakar auto
mobilio sužeistas prie kam
po W. Cermak Rd. ir Lea
vitt St. Nuvežtas į šv. Antano ligoninę.

X E. Karlavičienel, žino
mai West Side biznierkai ir

parapijos bei draugijų vei
kėjai, šiomis dienomis šv.
Kryžiaus ligoninėj padary
ta operacija.
Ligonė jau
parvežta namo 2201 West
21st Place.
X TT. Marijonų Bendra
darbių Chicago apskrities
paskutinis šįmet piknikas į
vyks rugsėjo 20 d., “Rūtos”
darže, West Side. TT. Ma
rijonų darbų rėmėjai — ar
ti ir toliau — prašomi įsi
dėmėti.

X Veronikai Lapiūtei,
vestpulmanietei, kuri susi
žiedavo su Kazanausku iš
Brighton Park, buvo suruoš
ta “shower”, kurioj dalyva
vo daug svečių ir iš Brigh'ton Park, ir suaukota daug
dovanų.

X Labdarių Sąjungos sei
mas šįmet bus lapkr. 16 d.,
Šv. Kryžiaus parapijos nau
joj salėj.' Visos kuopos jau
ruošias prie seimo.
X LGF, Bridgeport sky
rius, spalių 5 d. rengia pra
mogą (bunco party) sušel
pimui kun. J. Prunskio tė
velių, bolševikų ištremtų į
Sibirą. Pramoga bus didžio
joj parapijos salėj. Pradžia

3:30 vai. popiet. Pramogos
rengėjų priekyje yra veikė
ja M. Tamanauskienė.
X Joe Bachunas, plačiai
žinomos Tabor Farm, Sodus,
Mich., savininkas, šiomis
dienomis numirko dar vieną
vasarvietę — Spring Lake
Hotel — prie Spring Lake.
Šiame vasarnamy yra vie
tų 60-čiai svečių. J. Bachu
nas yra direktorius West
Michigan Tourist and Resort Ass’n, narys State Ho
tel Ass’n ir iniciatorius
“Know Michigan Week”.
X K. Raila, “Draugo” ar
gentas West Pullmane, dien
raščio Labor Day piknike
turėjo atskirą barą prie ku
rio padarė nemažai pelno.
Dėkoja bendradarbiams: O.
Paleliūnienei ir jos žentui
Jurgiui su žmona, V. ir K.
Ališauskams ir Ed. Žilevi
čiui už teiktą pagalbą, J.
Bimbai, Rudokui, Grigoniui
ir visiems draugams ir pa
žįstamiems už atsilankymą
ir paramą. Pažymėtina, kad
K. Raila piknike ne tik prie
baro darbavos, bet daug ir
auto laimėjimo knygučių
pardavė.

TONY LUKOŠIUS
Geriausias Brighton Park Drabužių

VALYTOJAS
Išvalome, pataisome lr perdirbame viaoklot rnStes drabužiu*.
Taipgi iftvalome, pataisome lr perdirbame furkauftua J nau
jas madas už prieinamas kalnas. Darbą atliekamo greitai Ir
gerai, nes tArtmc daug metų patyrimą.

2555 W. 43rd St. Tel. Lafayette 1310

‘DRAUGO

TT

RUDENINIS PIKNIKAS
Sekmadieni, Rugsėjo (September) 21 d., 1941
Su įžangos tikietais bus proga laimėti dovaną

Į

šį pikniką “Draugas” kviečia atvykti savo skaitytojus, rėmėjus,
biznierius, organizacijų ar draugijų veikėjus, kad pasigerėti miškų
ir laukų savotiškais rudens gražumais ir drauge pasižmonėti ar pa
silinksminti.
Be paorastu niknikišku dalykų rengėjai

planuoia

traukti tai, ko neviename piknike šiemet dar nebuvo.

Drogramon

i- ----------

KUBAIČIO

GRAŽIAME SUNSET PARKE.

(Vilniaus Kalneliuose, 135th and Archer Avė.)
Užkandžiai, gėrimai, šokiai lr dainos — be jų neapsieisime. Bet
šiuos jubiliejiniu? dienraščio “Draugo” metus baigdami, prisiminsime praeiti, planuosime ateiti. Apie nepaprastus dalykus šiame
piknike, bns pareikšta vėliau atskirame rašinyje. Tuo tarpu visi
Rugsėjo-Sept. 21-mą d., 1941 rezervuokite dienraščio ekstra rudeni■■■■■ niam piknikui.
Nuoširdžiai užkviečia RENGIMAI

