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Rommeliui
Stalingradas stipriai ginamas
Naciams nei čia 
nesiseka kovoti

t

Milijonas rusų
gina Stalingradą

MASKVA, rūgs. 7. —
Sovietų karo vadovybė pra
neša, kad Stalingradą ginti 
raudonoji armija pagausin
ta didesniu kareivių skai
čiumi ir šiaurvakaruose nuo 
Stalingrado naciai ne tik 
sulaikomi, bet dar atgal vie
tomis atbloškiami. Tačiau 
Novorosiisko uosto apylin
kėse, ties Juodąja jūra, rau
donoji armija pasitraukus į 
naujas pozicijas.

Anot sovietų vadovybės, 
smarkūs mūšiai be pertrau
kos vyksta Stalingrado a- 
pylinkėse ir rusai nepaduo
da savo pozicijų. Cia gauta 
žinių, kad traktorių fabriko 
Stalingrade mašinerijos iš
ardytos ir kitur nukeldin- 
tos.

Sovietai pripažįsta, kad 
Kaukazo fronte naciai daro 
mažą pažangą Grozny mies
to linkme. Kaukazo kalnais 
perėjos sėkmingai ginamos. 
Naciams visur daromi mil
žiniški nuostoliai.

Naciai stebisi sovietu 
atsparumu

BERLYNAS, rūgs. 6. — 
Apturimomis iš karo fron
to žiniomis, daugiau kaip 
vienas milijonas sovietų ka
riuomenės ir tūkstančiai ci
vilinių atkakliai gina Sta
lingradą, kurį vokiečiai iš 
dviejų šonų puola ir kas
kart vis smarkiau žnybia.

Vokiečių kariniai stebėto
jai pareiškia, kad jiems ne
suprantamas toks didis so
vietų atsparumas, kurio 
gausingi nacių legijonai ne
įstengia palaužti. Tačiau jie 
pastebi, kad kaip ten būtų, 
Stalingrado likimas jau už
antspauduotas ir sovietai 
neįstengsią jo ilgai ginti. -

Kai kas iš vokiečių yra 
nuomonės, kad dėka sovie
tų atsparumui Stalingradas 
gali gana ilgai gintis prieš 
vokiečių apgulimą. Jie nu
rodo Leningradą ir Sevasto
polį.

BELFASTAS, Šiaurinė 
Airija. — Čia įvyko airių 
respublikonų armijos šali
ninkų muštynės su šios or
ganizacijos priešais. Vienas 
16 metų jaunuolis pašautas.

MEXICO CITY. — Mek
sikos visi vyrai nuo 18 iki 
45 m. amž. registruojami 
karinei mankštai.

Darbo Diena
Vakar Darbo Dieną dau

gumas darbininkų dirbo ka
ro pramonės fabrikuose. 
Neturėta darbininkų vaikš
tynių, arba masinių susirin
kimų.

Tai karas, šiemet visi pat- 
rijotiškai nusitdikfc darbinin 
kai atsisakė nuo šios savo 
šventės privilegi os, apsi
taisė darbiniais drabužiais 
ir per dieną kaip niekur nie
ko išsirikiavę dirbo prie 
mašinų. Karo frontuose U. 
S. tarnybos vyrams reika
lingi karo reikmenys. Jų ten 
turi gauti ir tai pakanka
mai. Nes reikia grumtis su 
žmonių laisvės priešais ir 
juos nugalėti, kad po karo 
grąžinus visoms tautoms, 
didžiosioms ir mažosioms, 
šviesesnę ateitį ir visoms 
paskiroms valstybėms ne
priklausomą valdimosi ir 
laisvą be jokios baimės gy
venimą.

Tas yra nepaprastas A- 
merikos darbininkų pasiau
kojimas ir mūsų kiekvieno 
turi būti giliai ir nuošir
džiai įvertinamas. Darbinin
kai nė neraginami aukojasi, 
kad laimėjus karą, kad iš
vengus tos baisios vergovės, 
kuri šiandie diktatorių įves
ta ir palaikoma ne vien Eu
ropoje, bet ir Azijoje.

Amerika kariauja už žmo
nijos išlaisvinimą. Amerikos 
darbininkai tai žino ir jie 
aukojasi darbui net per sa
vo šventę. Karo gamyboje 
darbas neturi būt nutrauk
tas, dieną ir naktį turi būti 
vykdomas iki priešas pasi
sakys, kad jam jau gana to- 
lesniai priešintis ir jis turi 
kapituliuoti.

Chicagoj lankęsi Ameri
kos Darbo federacijos pre
zidentas William Green. Ru
sijos darbininkų klausimu 
jis pareiškė, kad šios fede
racijos nusistatymas yra 
aiškus kaip giedri diena. A- 
not jo, į taikos sąlygas (At
lanto čarterį) turi būti įt
raukta penktoji laisvė ir tu
ri būti taip suformuluota:

“Kiekvienam krašte dar
bininkams pilna ir nevaržo
ma laisvė demokratiškai 
tvarkytis savo unijose.”

Green išaiškino, kad fede
racija negali susidėti ir 
bendrai veikti darbininkų 
gerovei su Rusijos darbi
ninkų organizacijomis, ku
rias kontroliuoja politinė 
komunistų partija. Komu
nistų kontroliuojami rusų 
darbininkai nėra laisvi ir jie 
savitai negali nieko veikti 
savo gerovei.

KAIP MENININKAS VAIZDUOJA STALINGRAD KOVAS
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(•‘Draugas” Acme telephoto)

Harry Grissinger, Acme Staff artist, savo paveiksle atvaizdavo rusų kovas su vo
kiečiais prie Stalingrad pakraščių, kur rusų kareiviai ir civiliai gyventojai kovoja ne
pakeliamas kovas su naciais. Sakoma, kad t ūksiantis nacių lėktuvų daužo miestą į šy- 
pulius.

■■ —-

"Draugo" piknikas buvo šaunus, 
linksmas ir patrijotiškas

/

Daug svečių iš (vairių vietų;
t

žmonės pirko karo bonus; 
kas tie laimingieji

SKAITYKITE “DRAUGĄ*

Vakar Vytauto darže įvy
ko didelis laikraščio “Drau
gas” piknikas, kuris sut
raukė “Draugo” skaityto
jus, prietelius, draugus ir 
pažįstamus. Vytauto parkas 
buvo paskendęs dainų ai
duose. Visi smagiai praleido 
laiką.

Kam teko karo bonai?

Įdomiausias numeris buvo 
karo bonų paskirstymas. 
Karo bonai burtų keliu teko 
šiems asmenims:

$500.00 vertės boną lai
mėjo Jonas Zekas, iš Wau- 
kegan, III.

$100.00 vertės boną lai
mėjo Frank Ciganskas, iš 
Sheboygan, Wis.

$100.00 vertės boną lai
mėjo C. Domagiecky, Cicero, 
Illinois.

$50.00 vertės boną laimė
jo Pranas Juška, Chicago, 
Illinois.

$50.00 vertės boną laimė
jo Antanas Kavalauskas, 
Chicago, Iii.

$50.00 vertės boną — Mrs. 
Anna Bisnewith, Worcester, 
Mass. t

Svečiai iš toliau
“Draugo” piknike dalyva

vo ne tik iš Chicagos lietu
viai, bet ir iš toliau, kaip 
antai: iš Rockford, III., Ke
nosha, Waukegan, Wi»con- 
sin, Aurora, Kankekee, Har- 
bor Indiana ir kitur...

Linksminosi Iki vėlybo 
vakaro

I • >
žmonėms taip patiko 

“Draugo” piknikas, kad 
jie linksminos, dainavo ir 
kalbėjos su pažįstamais iki 
vakaro vėlumos.

žmonės pirko karo bonus

Per “Draugo” pikniką kai 
kurie žmonės buvo laimingi, 
nes gavo “Draugo” skirtus 
karo bonus — tūkstanties 
karo bonų vertės. Bet taip 
pat gausiai atvykę į pikniką 
žmonės pirko karo bonus, 
kuriuos pardavinėjo lietu
viškos spulkos. 1

I
Okupuotu kraštu 

žmonės naciu sužymėti
“Deutsche Zeitung im Ost- 

land” (VH.7) rašo, kad Vo
kietijos vyriausybė išleidu
si įsakymą, kuriuo nusako
ma “darbininko iš Rytų" 
(Ostarbeiter) sąvoka. Pagal 
aną įsakymą, į tą sąvoką 
įeina darbininkai, kilę iš Uk
rainos, Gudijos ir tų sričių, 
kurios yra į rytus nuo “bu
vusių Latvijos ir Estijos 
laisvų valstybių”. Jie būsią 
už darbą Vokietijoje kitaip 
atlyginami. Anksčiau buvo 
paskelbta, kad Vokietijoje 
jie turi dėvėti užsiūtą ant 
drabužių raidę “O” (Osten).

PREZIDENTAS
RAGINA
AUKOTIS

WASHINGTON, rūgs. 7. 
— Prezidentas Rooseveltas 
šiandie vakare kalbėjo per 
radiją. Nurodė, kad gyven
tojai turi aukotis karo ve
dimui ir laimėjimui. 'Prezi
dentas pasiūlė, kad žmonės 
iš savo gaunamų pajamų 
mažiau išleistų pragyveni
mui, kad žymiai susivaržy
tų, kad nepirktų sau to visa, 
kas nebūtinai reikalinga, o 
atliekamas sutaupąs įdėtų į 
karo bonus. Tai priemonė 
apsidrausti nuo infliacijos 
pavojaus.

Toliau prezidentas pasiū
lė nustatyti aukščiausias 
kainas už žemės ūkio pro
duktus ir darbininkams pa
tarė nereikalauti didesnio 
už darbą atlyginimo. Pasi- 

i tenkinti turimuoju ir kad 
savaitinis atlyginimas ne
prašoktų turėto šią metų 
pradžią, pridėjus koki nors 
nuošimtį pragyvenimo pa
dengimui. Prezidentas ma
no, kad pragyvenimo pa
dengimui pakanka keliolikos 
nuošimčių daugiau. Anot 
prezidento, taip pat ir al
goms turi būti nustatyta ri
ba. Nes ir tas yra svarbu 
kovai su izoliacija.'

Praeitą šeštadienį prezi
dentas tais klausimais iš
leido pareiškimą. ■ Jis įspėjo 
tautą, kad išsižadėtų šian
die turimo gyvenime kom-' 
forto ir viską, kas tik yra 
galima ir kaip galima au
kotų karo vykdymui ir lai
mėjimui. Prezidentas yra 
nuomonės, kad karas bus 
ilgas, nes priešas yra galin-
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Britai su sąjungininkais atbloškė
I

nacius j senąsias jų pozicijas
Naciai labai nukentėjo; matyt jie 
tvarkosi naujoms atakoms

CAIRO, Egiptas, rūgs. 7.
— Britų vadovybė Arti
muosiuose Rytuose praneša, 
kad britų 8-fcji armija atgal 
atbloškė vokiečių gen. Ro- 
mmelio pajėgas į jos seną
sias pozicijas1 "Ei Alamein 
fronte, Egipte yltarpe Vi
duržemio jūros ir Qattara 
įdubimo linijoje).

Naciai paėmę 
Novorosiiską

BERLYNAS, rūgs. 7 (per 
vokiečių radijo stotį). — 
Vokiečių vyriausioji karo 
vadovybė vakar vakarą pra
nešė, kad vokiečiai paėmę 
Juodosios jūros sovietų lai
vyno bazę Novorosiiską. 
Be to, vadovybė tvirtina, 
kad Stalingradą ginti sovie
tai sutraukę daug atsargų.

Anot vokiečių, Novoro- 
siisk buvus paskutinė so
vietų laivyno bazė Juodo
sios jūros pakrantėse. Va
dovybė pareiškia, kad vo
kiečiams kliuvę karo gro
biai dar neapskaičiuoti.

Netekus laivyno bazių 
Juodojoj jūroj išlikę nesu
naikinti ir nepaimti sovietų 
karo laivai, matyt, pačių 
rusų bus nuskandinti, arba 
pasislėps Turkijos uostuose, 
kur jie bus internuoti.

Vokiečių karo vadovybė 
toliau praneša apie milži
niškus sovietų nuostolius vi
sose fronto dalyse, o ypač 
Kaukazo antšlaitėse ir Sta
lingrado apylinkėse.

Amerika neteko 
naikintuvo

WASHINGTON, rūgs. 7.
— Laivyno departamentas 
paskelbė, kad J. A. Valsty
bės prarado naikintuvą Blue 
ir mažą auxiliarinį trans
portą Calhoun Pietų Pacifi- 
ke. Pažymima, kad šie lai
vai žuvo praeitų dviejų sa
vaičių bėgiu ir tai ne kokioj 
jūros akcijoj.

LONDONAS. — Anglijos 
komunistų partija pradėjo 
leisti savo laikraštį, kurs 
per 19 mėnesių buvo autori
tetų uždarytas. Laikraštis 
puola vyriausybę, kad neati
daro antrojo fronto.

gas ir stiprus. Jį palaužti 
ims daug laiko. Reikės la
bai daug nepaprasto pasi
šventimo Amerikai ir jos 
sąjungininkams.

VoL XXVI

Kaip žinoma, gen. Romme- 
lis prieš savaitę buvo at
naujinęs šiame fronte ofen- 
syvą ir Qattara pakraščiu 
buvo pasistumęs apie 9 mai
les priekin. Tenai su ame
rikiečių lakūnų pagalba jis 
sulaikytas ir po aršių kovų 
įkastų minų laukuose ats
tumtas atgal. Dabar jo pa
jėgos neatlaikė prieš britų 
artileriją.

Britai praneša, kad šia
me fronte vokiečiai su ita
lais turėjo nepaprastai di
delius nuostolius. Šimtai ka
rių išklota, daug jų tankų 
ir artilerijos sunaikinta.

Britų vadovybė budi, nes 
gen. Rommelis, matyt, sten
gsis savo kariuomenę pert
varkyti ir, sulaukęs daugiau 
karo reikmenų, iš naujo me- < 
sis ofensyvon. <

Du didieji lėktuvai 
negrįžo

LONDONAS, rūgs. 7. — 
Amerikiečiai lakūnai milži
niškais Douglas lėktuvais, 
vadinamais oro tvirtovėmis, 
pakartojo atakas prieš Ma
cius okupuotoj Prancūzijoj. 
Išgriauti nacių lėktuvų fab
rikai arti Albert. Taip pat 
atakuotas Abberville air- 
portas. Keliolika nacių lėk
tuvų numušta.

Iš šių atakų negrįžo du 
didieji amerikiečių Douglas 
lėktuvai. Jų likimas nežino
mas.

Sąjungininkai ♦
atakuoja japonus

Geni. McArthur štabas, 
Australija, rūgs. 7. — Są
jungininkų lakūnai vakar 
tris kartus atakavo japonus 
Kokoda miestely ir apylin
kėse, Naujojoj Gvinėjoj.

Komunikate pažymima, 
kad Naujosios Gvinėjos 
pietrytuose bombonešiais a- 
takuota priešo laivai suka
ro reikmenimis. Be to, dar 
orinėmis bombomis atakuo
ta ir Milne įlankos sritis, 
kur amerikiečiai marynai 
išgaudo japonų kariuomenės 
liekanas.

MASKVA, rūgs. 7. — So
vietai praneša, kad Maskvos 
šiaurvakariniam distrikte iš 
nacių atimta 89 miesteliai ir 
iš tų visų tik du rasti tvar
koje. Visi kiti išgriauti. 
Daugumas miestelių su že
me sulyginti taip, kad net 
griuvėsiai žole užžėlę.



VISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Kenoshos žinios
Dainų Šventė
nepaprastai pavykusi

Rugpiūčio 30 d. Afford 
Parke įvykusi Sv. Petro pa
rapijos Dainų Šventė nepap 
rastai gerai šįmet nusisekė. 
Tą- dieną pasitaikė labai pa
togus oras, ir prie to šiam pa 
rengimui iš anksto buvo 
sparčiai, ruoštasi, todėl ir 
buvo gražios sėkmės. Dėl 
kažkokių priežasčių, žmo
nių, sakyčiau, nebuvo per 
daugiausia, tačiau pasi
rodo, jog atailankusiųjų 
buvo pačių geriausių para
pijiečių, rėmėjų ir prietėlių, 
kurie nesigailėjo geram tik
slui duoti stambios paramos. 

Svečiai
Šventė-Ssečių Dainos

je apart vietinių matė- lienė. 
si iš Raeine, Milwaukee,
Port Washington (Wis.), 
Wąukegan, Cicero ir Chica
go. $iame išvažiavime daly
vavo ir jį parėmė vietinis 
politikierius Savage, kuris 
šiuo metu varosi į “District 
Attorney” vietą. Jis, nors 
ne lįetųyis, sakė, jog retai 
kur kitur matęs tokio sve
tingumo ir draugiškumo, 
kaip lietuvių tarpe.

Dainos
Dienai bėgant, parke pasi

girdo skambios dainos. Su- 
važiavusius gražiomis dai-> 
nomis linksmino Waukega- 
no. šv. Baltramiejaus parapi 

Ir vietinis šv. Pętro pa
rapijos mišrus choras. Jam 
vadovavo šy. Baltramię -* —
jaus parapijos vargonin- 1
kas žiliu? , o pianu prita- komitetininkams, įeimininr 
re Sv. Petro parapijos ,kSm8 ir darbininkams, ku- 
varsonininkas P. Bujanaus- ,ric Ogiausia pasidarbavo

kas. Šventės žvaigždė neabė 
jotinai buvo Kenoshos lakš
tingala ir Šv. Petro parapi
jos choro narė Genovaitė 
Klevickaite, kuri tarpais 
dainavo keletą solo ir pas
kui bendrai su visu choru. 
Savo gražiu balsu ir skonin
gai parinktom dainom už- 
iiųponavo klausytojus pilnai. 

Garbia žodis tenka abiems 
vargonininkams už jų įdėtą 
darbą ir triūsą ruošiant pro 
gramai chorus, kurie para
pijai yra tikras paaididaiavi 
mas. *

Choro dainuotos dainos, 
turbūt, buvo tokios gražios, 
kad paskui, visą popietį ir 
iki pat vakaro, parke girdė
josi tos ir kitos dainos su- 
sidarusių grupių.

Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelė* 

Mūsų Specialybė

kallliikaH papuoštais arba 
Ida nufc-mlntnniln kaišomi*.

'ru kailiniai,
<*tntk kotai

ATK1KITF. IH PATYS PAMATY K.ITK MAS DIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
nu W. 47th St. Yards 2588

Mra. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

Dovanų Laimėtojai

Pavakaryj traukti bilie
tai, skiriamoms piniginėms 
dovanoms. $25.00 vertės ka 
ro boną (kurį aukojo p. V. 
Karčauskas) laimėjo Chas. 
Norvvait iš Raeine, Wis. 
$5.00 (pinigais) laimėjo 
Barškaitienė, $3.00 VI. Ja
kutis, o $2.00, Jonas Ružan- 
skis. Pastorieji trys laimėjo 
jai kenašiečiai.

Šeimininkės

Dainų Šventės pasiseki
mui daugiausia pasidarbavo 
parapijos komitetininkai in 
sekančios šeimininkės: T. 
Balčaitienė, Ona Druktenie- 
nė, Marijona Druktenienė, 
Teklė šumskaitė, Dominika 
Ališauskienė, • Stanislava 
Ališauskienė/ EJęonora Ba- 
rodičienė ir Karolina Andru-

Manoma, kad: šių metų 
Dainų Šventė ar tik nebus 
iš visų parapijos -išvažiavi
mų sėkmingiausia! Kol kas 
sąskaitos galutinai nesu
trauktos, bet manoma, kad 
pelno bus daugiau kaip 
$300. Apie tai bus smulkiai 
paskelbta vėliau.

Padėka

Šiuomi noriu nuoširdžiau
siai padėkoti visiems, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjo
te prie parapijos Dainų Šven 
tės pasisekimo. Vien tik 
toks vieningas darbuotojų 
ir afsilankusių pasidarbavi
mas galėjo atnešti tokių 
gražių ir nepaprastų sek-

ten ir ją paremti. Dėlto jame 
taipgi ir kitiems mūsų prie- . ?
toliams, kurie, nnr». negalė-'.* irg tautoa

Nuoširdūs ačiū parapijos , jo asmeniai Dainų Šventėje

šiam parengimui, iš anksto 
atsidėjusiai jam ruošėsi. 
Nuoširdus ačiū visiems, ku
rie apsiėmė išplatinti dova
nų knygutes ir kurie bilie
tus nupirko.

Nuoširdus ačiū Wauke- 
gan’o Šv. Baltramiejaus pa
rapijas chorui ir jo vedėjui 
Žiliui, jog malonėjo atvykti 
ir žmones palinksminti gra
žiom dainom. Ačiū taipgi 
vietinės parapijos chorui ir 
jo vedėjui Pranuį,Bįijanaus- 

kui, jog pagelbėjo išpildyti 
parinktas dainai’♦'Dainų 
šventei. Ypatingas, ačiū Ge
novaitei Klevicfcaltei, jog 

malonėjo dalyytrifį,ir gra
žiu balsu paįvairinti ir pa
grąžinti dienos programą ir 
atsilankusius sužavėti.

MANO ŽODIS LIETUVIAMS
Liūdnas, bet įdomus fak

tas yra, kad šioje šalyje — 
didžiausioje pasaulyje demo
kratijoje — apytikriai vie
nas milijonas*lietuvių kilmės 
žmonių niekad neturėjo, vi
soje Jungtinių Valstybių is
torijos eigoje, jokio atstovo 
Jungtinių Valstybių kongre
se. Imant dėmesin, kad kon
gresą sudaro 435 įvairios 
tautiškos kilmės atstovų ir 
kad, pav., lenkai šiuo metu 
turi 12 atstovų — tikrai yra 
verta į reikalą įsigilinti.

Ligi šiol nei viena šio 
krašto didžiųjų partijų nepa
sirūpino nors vieną lietuvių 
kilmės asmenį statyti kan
didatu į krašto įstatymų lei
dyklą. Šiemet susidarė išim
tis — mano nominacija vir
to tikrove, nors mano išrin
kimas tebelieka neužtikrin
tas.

• f ’ * •
Žinoma, atstovas kongre

se, pagal mūsų valdymosi 
formą, atstovauja savo apy
gardos gyventojus ir, tech
niškai kalbant, nėra skaito
mas savo tautiškos grupės 
atstovu. Bet pasilieka fak
tas, kad kongresmano visų 
konstituentų norai ir pagei
davimai turi būti atstovau
jami ir žmonių balsai turi 
būti girdimi.

9-tame New Yorko kon
gresiniame distrikte, kur 
kandidatuoju, yra šios apy-

Ačiū taipgi visiems sve
čiams, kurie malonėjo net 
iš toliau atvykti Dainų šven

dalyvauti, bet vienokiu ar 
kitokiu būdu — ar tai pirk
dami dovanų bilietus, ar 
kitokia parama — prisidėjo 
prie šio parengimo pasiseki
mo.

Visiems lietuviškas ačiū 
ir lai Dievas gausiai atlygi
na!

Kun. P. Skruodenis, 
klebonas

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKfiJIMAlS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonaa:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

D B A Ų G A
J-AtdU

linkės: Ridgewood, East 
New York, Cypress H i Ils. 
Woodhaven, Ozone Park ir 
Riohmond Hill. Ten gyvena 
galbūt didžiausias lietuvių 
balsuotojų susibūrimas, ne
gu bet kurioj kitoj kongre- 
sinėj apygardoj. Bet, imant 
dėmesin visą tos apygardos 
gyventojų skaičių — apy
tikriai pusės milijono ąpio 
nių — lietuvių kiekis yra 
palyginamai nežymus. Ne
žiūrint, kad lietuviai ten su
daro nežymią mažumą, jų 
balsas turi būti girdimas, 
ir susivienijus ir veikiant 
kaip vienetas, jie gali atlik
ti žymią rolę. Deja, ligi šiol 
to nebuvo ir mažai temato
ma žymių, kad jų veikla ga
li pakitėti.

Atvirai kalbant, kandida
tuodamas į kongresą aš as
meniškai daug pasi&ukoju. 
Galbūt būtų daug smagiau 
džiaugtis poilsiu ir gyventi 
šeimos gyvenimą, negu įsi
velti į nervus jaudinantį po
etikos žaidimą. Kandidatuo
ti mane verčia kai kurios 
problemos — daug proble
mų, kurias lietuviams ten
ka išrišti ir turėti savo at
stovą. šiuo metu prisimin
kime tiktai kai kurias iš jų

Prisiminkime valandėlei 
kokia ateitis Lietuvos lau
kia taikos metu, kuris tik
rai paseks šį baisųjį pasau
linį karą, jeigu Lietuvos bal
sas nebus girdimas aukšta
me kongreso forume. Kaa 
ten dabos, kad Atlanto Čar- 
terio dėsniai būtų derinami 

Lietuvai? Kieno balsasir

Niekas neabejoja, kad Len 
kija naujai atgims. Kongre-

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
advokatas
Centrinis Ofisas:

3133 S- HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijeje) 

VALANDOS: Nuo 1-mos Iki 8-tos 
valandos vakare. 

Telefonas CALame* 8877 
134 N. LA SALLE ST.

8014 TeL STAte 7071

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS KARIAI

Orias Ml VIBfMa 8988 
ReųMsnsUte teL: BSVeglz 8844

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 0—8:30 P. If. 

Treėiadiflaiais i pagal sutartį.

Its*. 6958 Be. Takus Ava 
Ras. TaL GROvskil 8611 
Offloe teL HBlfiock 4848

N. J. J. SIMONAITIS
OTDTTOJAS IR0HIRURGA8

TaL: B—4 ir 7-8 vak. 
Ketvbted. b Nedėliotum svitenm 
2423 VVest Marąuette Rd.

DR. STRIKO
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 Sa Ashland Avenue
OMSO VALANDOS:

Nwe R iki 4 ir nua 6 iki 8 vaL vak 
NeAėlioaaia pagal astartį.

Offloe taL TARds 4717
Namų taL PROapect 1980

TSL YARda 5981.
Ras.: KRNvaed 8187.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofise vaLt ase 1-3; nua 0:30-8«9
1 730 W«t 351b Street

m bus 12 lenkų kilmės at
stovų, kurie pasirūpins, kad 
Polonis, susilauktų teisingo 
ir tinkamo traktavimo. Yra 
tiesa, kad Palestina bus lais
va, kad Čekoslovakija vėl 
ugims vietą valstybių šei
moje. Kongrese tų ir dauge
lio kitų tautų atstovai už-
tikrins progą jų reikalus tei- kaip muziejinė įdomybė? Ar 
singai svarstyti. ! šis karas turi parašyti “Fi-

Taip, tos tautos bus iš
girstos.

Bet kaip bus su Lietuva? 
Kas gins jos reikalus? Kas 
Amerikoje sužinos, kad jos 
reikalas daug lemia? Ar Lie
tuvos reikalas bus užmirš
tas, su apgailestavimu ran
kas numojus su “so sorry 
for you” žvilgsniu? Ar Ba
sanavičiaus, Kudirkos, knyg 
nėšių, “Vargo Mokyklos” mo 
kytojų prie ratelio — ar jų 
darbai, visos tautos šimt
metiniai darbai ir pastangos 
išlaikyti laisvės žiburėlį de
gantį, apginti kalbą ir kul
tūrą, pačią jos gyvybę —

DR. VAITUSH, OI>T.

M metų praktikavimas 
jaaų garantavimas 

Optoaaetrically Akių Speeialiatas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, neryuo- 
tumo, skaudamą akių karitį, atitai
so trumparegyste ir tohregystų. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama l mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, a Na-

dėlioj pagal sutartį.
Daegely atsitikimų akys atttatm-

- pigias kate

<712 South Ashland Av.
ibjfi ’ ~

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
Uegaamlnuotl Jas modernilklausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
via* akių įtempimų. ..

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana. Jr.

OFTOMETitnrrAi 
1801 So. Ashland Aveniu

Kampas 11-toe
Mefonaa: OANAL 0511, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien t:(0 a. m. Iki 8:10 p. m. 

Tretiad. Ir Mttad. l;10 a. a. 
iki ?:<>♦ n. m.

TeL OANal 0198

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Rd.

Valandos: 1-3 
Sekmad., Treči

karais ofisas uždarytas.

popiet ir 7-8 v. vak. 
iad. ir' fieitad. va*

, BBZIDPNCUA:
8241 YVest 66th Place

TaL REPublic 7808

TaL OANal 0857
Ras. taL: PROapaet 0059

DR. P. L ZALATORIS
GYDYTOJAS ih chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

Reaidancija: 0000 8o. Artesian Ava.
VALANDOS: 1] ▼. vyto iki 3 popiet 

6 iki' 9 vai. vakare

Nuo Rugpiūčio (Aug.) 1 d.

DR. MARGERIS
Priims ligonius nuo 

1-mos iki 3-čios popiet 
ir nuo

6>tos iki 8-toe vak.

Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 •

VALANDOS ■
Telefonas: Y ARD S 7299 Pirm., Antr., Ketvir. 6 Iki 9 vak.

Peukt., SeAtad. 8:30 iki 9:30 vak.
3325 South Halsted St Sekmad. Pagal Sutarimu

kad susitarti ir nepajėgė su
tikti bendroj platformoj”! 

Ligi šiol jokiame lietuviš- 
kelti iš prosenelių žemės ir j kame laikrašty neteko ma-

ar tas viskas turės nueita 
niekais ir pasibaigti? Ar iš
likę lietuviai turės būti iš-

pasiųsti elgetauti svetimuo
se kraštuose? Ar jie turi bū
ti numesti į laiko labirintą 
ir per kelis šimtmečius kau
tis būti girdimi -

lietuvių tautos istorinis" 
jai?

Kokis bus lietuvių ameri
kiečių atsakymas į tai? Ar 
šis reikalas mums rūpi, bro
liai ir seserys, lietuviai ame
rikiečiai? Ar momento dar
bas yra tiek svarbus, kad 
•jūs galėtumėte patraukti pe
čiais ir pasakyti “kągi tas 
viskas bereiškia”! Ar atei
ties istorikas turės stebėtis 
ir sakyti: “Kas buvo su tais 
žmonėmis,, kpęlpl jiems trū
ko vienybės, kodėl jie buvo 
suskilę į tiek,daugel srovių 
ir srovelių, kad nepajėgė me

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
5401 SO. HALSTED ST. 

kampas S4th St

Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

LIETUVIAI DAKTARAI

01. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P.M.
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

DR. F. C. WINSKUNA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 YVest Cermak Road 
Ofiso t«L OANal 8846 

Ofiso vaL: R—4 ir 7—8 
Seredoj pasai sntartį.

Res.: 7004 So. Fairfield Aveam 
Bes. tel: HTMIsek 8180

Tel TARds 9948

DR. C,VEZEUS
DANTISTAI

4945 Sa Ashland Avenue 
arti 47tk Street

vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal antartį.

Telefonas: HEMloek 8849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 Sš<iyUtern Ave.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki S vaL Vak. 7 iki 9 
Nedėliomis pagal sutartį

Telefonas ČAftil 4796
DR, PETER I BARTKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1911 8o. Halsted 84.

OFISO VALANDOS i 24 b 7-0 
b pagal sntartį.

Saknadiaaiaia taipgi pagal antartį. 
Rm. telef anas BHBley 0484.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat. Ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

9 iki 4 papiet 7 Iki 9 vakare
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tel dcero 1484

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue

Antradienis, rūgs. 8 d., 1942
..fvr ■ .k.--j

tyti bent vieno skaitytojo 
laiško apie progą Laimėti at
stovą kongrese. Kai kurie 
laikraščiai keistai nutyli a-

apart pie reikalą, nors jie žino, 
kad mano kandidatūra yra 
faktas. O, jeigu reikalas lies
tų lenkų, žydų, italų spau
dą, kokį skirtingą vaizdą 
tektų nupasakoti!

Du mėnesiai belieka iki 
balsavimo. O po to?

Būsiu labai dėkingas, jei 
skaitytojai pareikš savo nuo 
manę šio laikraščio skilty
se. f

Wm. J. Drake-Dragūnas
Campaign Headųuarters 
359 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsakomingai nl 
prietnamų kainą

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted Si.
Telefonas:

Calumet 4591
‘ t

DHL RADIO PATAISYMO 
PASAUKITE:

TARDS 3038

TeL YARda 8148 *

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR ASINIUS PRITAIKO
744 YVest 35th Street

Valaadoe: 11-12; 2-4 b 6:30-8:30 
Pffmadieniais tik 2-4

Šventadieniais 11-12.

Tel OANal 5989

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas b Rezidencija:
2155 West Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 Iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Ave. 

TeL CANai 7171
Nuo 8 vaL ryto 11d B vaL

Ofiso TeL ........... VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien auo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. lr Sekmad. tik susitartus.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.
(2-tros lubos)

Tel. MIDuay 2889 Chicago, UL
OFISO VALANDOS: / 

Nuę 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6 
vai.’ popiet ir nuo 7 iki 8:30 v, vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. 'ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB OHBUROAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofisą TaL: Y»rd» 0888 
Res. Tel.: Kenwood 4300

VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai. dieną.

DR. A. JENKINS
(Liatnvb)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 YVest 63rd Street

OFISO VAI^ANDOP:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniaie
pagal sutartį

Ofiso telefonaa PROapect 8737 
Namų telefonaa VIRglnia 2481

fiEMUTE “DBAJiąy



Antfa&enh, tugs. 8 d, 1942 *mai
Dr. A. Gerutis

ssd lasMfc

LIETUVA IR RUSIJA
(Tęsinys)

Rusija atnešė žemesnę 
kultūrą ir slopino Lietuviui 
tautos kultūrinę pažangą

Užėmusi Lietuvą, tų laikų 
Rusija atnešė visais atžvil-

rusi savo rūšies kiniečių 
siena. Taip pat per Bažny
čią Lietuva turėjo pastovių 
ryšių su Vakarų Europa. 
Kai 16-j ame šimtmetyje 
Europa protestantizmo iški 
limo pasėkoje pergyveno

giais žemesnę kultūrą. Ne- dvasinę revoliuciją, ši ban-
gana to. Rusijos valdžia per 
visą savo valdymo laiką vi
sokiais būdais stabdė lietu
vių tautos kultūrinę pažan
gą, neretai imdamosi žiau
riausių priemonių. Tenka 
asiminti, kad dar trumpai 
prieš Lietuvos užėmimą Ru
sija buvo atsilikusi azijati- 
nio tipo valstybė, kurią 
prieš nepilną šimtmetį Pet
ras Didysis pirmą kartą

ga užliejo ir Lietuvą. Tuo 
metu ypač atsirado glaudžių 
saitų su Mažosios Lietuvos 
lietuviais. 16-tojo amžiaus 
viduryje Lietuvon atvykus

niai buvo Daukantas ir 
vysk. Valančius, šio univer
siteto įtakoje atsirado XIX 
Amžiaus pradžioje tautinis 
žemaičių bajorų judėjimas 
(vysk. J. A. Giedraitis, D. 
Poška, K. Zabitis Nezabi- 
tauskas, S. Stanevičius ir 
kt.), kuris plačiai išsikerojo 
ir prisidėjo prie tautinės lie 
tuvių sąmonė atbudimo.

Rusų valdžiai Vilniaus 
universiteto klestėjimas ne
patiko. Pasiremdama tuo, 
kad jo profesoriai ir studen 
tai prisidėjo prie 1831 me- 
ų sukilimo prieš Rusiją, ru-

Kiekvieno žmogaus gyveni
mas tartum paslika, kurią 
surašė Dievo ranka.

(HANS ANDERSON).

CLASSIFIED HUT.P WANTED — MOTERYS HELP WANTEP — MOTERYS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKIA BO MOTERŲ. SO Iki 45 
metų senumo, lupti tomeltes. At- 
MneAklte pell) Ir žlurs'ų stoti gu- 
• "vos prie darbo. (įera užmokes
tis.

ALUISON-BFOFORD CO.
23OS S. Ket ler Avė.

REIKALINGA S MERGINOS Pa
tyrimas nereikalinga. Svarus darbas, 
geros valandos.

ROSCOE I.Al'NDRV 
3517 W. HarriMOn St.

jėzuitams, katalikybė vėl pa sų administracija universi- 
ėmė viršų. Šių rungtynių iš t tetą 1832 m. uždarė. Tokiu 
davoje Lietuvoje užvirė gy- i būdu lietuvių žemėse nebe-
va kultūrinė kova, kurios 
pasėkoje 1579 metais Vil
niuje buvo įsteigta aukštoji

liko nei vienos aukštosios 
mokyklos. Taip truko iki 
pat Lietuvos nepriklausomy

mokykla (akademija), t. y. ,bės atgavimo. Ir kunigai

Britai išlaisvins 
kraemburg?

LONDONAS, rūgs. 7. —
Anglijos užsienių reikalų 
sekretorius Anthony Eden 
per radiją kalbėdamas savo 
vyriausybės vardu pažadėjo 
išlaisvinti iš nacių Luxem- 
burgo kunigaikštiją ir ats
tatyti jai visišką nepriklau
somybę.

Kratos ir suėmimai
priverstiniems
darbams

“ORADGAS" HEIJ* ffANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Deerborn Street
Tel. i RANdoUah MSS-S4SS

BTKUP WANTKD — VYRAI.

PAKERKO8 reikalineos — Paty
rimas nereikalinga. Gera užmokes
tis. 5 dienos j savaitę. Valandos 
nuo 7 ryto iki 3:30 popiet.

DEER PARK BAKING CO.
400 N. Rt. 1-onls

PARĮ) AVINI UI

pradėjo suvesti į kontaktą su | jar tuomet, kai Maskvos nebegalėjo eiti aukštojo mo | “Kauener Zeitung” rašo a- 
kslo Lietuvoje, nes dvasinė pie naują porcijos akcijąVakarų Europa. Tiesa, nuo 

to laiko Rusija militariniai 
greit sustiprėjo, jos tarp 
tautinis svoris smarkiai 
pakilo, bet ji, palyginus su 
tų laikų Lietuva, pasiliko

soste sėdėjo beraščiai ca
rai. Šią akademiją, kuri vė
liau gavo universiteto var
dą, uždarė ne kas kitas, 
kaip mūsų valdžia, kai ji už 
valdė Lietuvą! Dar daug ga

akademija buvo įkurdinta 
Petrapilyje.

(Bus daugiau)

STOCK MEN
Vietos vyrams norintiems dirbti 

atock rūme Ir taipogi—
VYRAI REIKALINGI 

Vyrai dfil abelnų apvalymo darbų, 
kaip tai—išluoti, iSmažgotl, "handy 
man” ir t.t. Atsišaukite i Employ- 
ment ofisų tarpe 9:30 vai. ryto iki 
pietų. ,

WIEBOI,DT’S
106 So. A«lilan<l 63nl A Green Rt.

MERGINOS IR MOTERYS 
Cafeter*a Counter merginos, 17 Iki 
35 metų amžiaus. Oe-os valandos, 
valris. uniformos duodamos. Sek
madieniais nereika dirbti.

— tilrgl —
Naktimis valymui motervs reika
lingos. Valandos nuo 9:30 vak. iki 
6:30 ryto. Valgis lr uniformos duo
damos.

HARDINfi’S 
21 R. Wahash

REIKALINGI ORINDERS — ašt
riai aptaSyti kastingus.

Atsišaukite Į
GRI NWAI,D PLATINO CO. 

3551 W. atst Rt.

WOOD TURNERS (automatlc) rel- 
kallgl prie "varlety lathes." Pas
tovūs darbai, gera užmokestis. 
AMERICAN WOODWORKING CO.

1658 N. Uošveli

OPERATORES — patyrusios prie 
sing'e nerd'e mašinos. Oera užmo- 
kestlN Taipgi merginu reikalingi 
išsimokinti. Oera mokestis laike 
mokln'mo.

PROTECTION PRODUCTS CO. 
615 No. Abcrdecn

ARMATURE WINDER ir TROUB- 
LE SHOOTER. Dirbti elektros mo
tor pataisymo dirbtuvėje. Pulki už
mokestis. -

M. GOLDSCHMIDT * CO.
1022 W. Jackson Blvd.

MERGINOS
Prie abelnų dirbtuvėje darbų.

HALSAM PRODUCTS 
*4114 Ravenswoo<l Avė.

tamsus pusiaueuropejinis iėtume sužymėti faktų, ku
rie parodo, kad Lietuva kul
tūriškai stovėjo nepalygini- 
mai aukščiau, nekaip tų lai
kų Rusija. Ir iš viso Lietu
vos kultūra linko į Vaka
rus, tuo tarpu kai Rusija, 
kai ji užėmė Lietuvą, daug

kraštas. Kai caras Petras 
savo valdymo pradžioje pir
mą kartą išvyko Vakarų 
Europon jis dar atrodė kaip 
puscivilizuotas valdovas, o 
rusų tauta dar skendėjo 
orientaliniuose papročiuo-

Suimti trys 
japonu agentai

Kaune, kuri buvusi nukreip
ta “prieš spekuliantus’’. Bū
tent, Kauno žuvų rinką ap
supusi policija ir iškračiusi 
visus ten užtiktus kaunie
čius. Buvę susekti “žymūs 
maisto produktų kiekiai”, 
kurie buvę “pavesti lietuviųNEW YORK, rūgs. 7. —

Federaliniai agentai arešta-, ligoninėms 
vo tris vyrus, kurie jaiponų I Tačiau laikraštis pripažįs

se. Tuo tarpu Lietuva jau 'daugiau buvo Azija, nekaip 
vien per savo valdovus bu- Europa! 
vo suėjusi į glaudžius ry- ! 
šius su aukštos kultūros Va 
karų Europos kraštais. Lie
tuvos ir Lenkijos sostuose 
nuo 16-tojo šimtmečio yra 
buvę prancūzų, vengrų, šve
dų, saksų kilmės kunigaikš
čiai, kurie atnešdavo ir savo 
kraštų kultūros. Lietuva su 
Lenkija buvo valdžiusios 
Prūsiją ir Livoniją, Lietu
vos — Lenkijos valdžia pa
laikę nuolatinius saitus su 
visais Vakarų Europos ka
rališkais rūmais, lietuvių di 
duomenės vaikai dar 15-ame 
amžiuje lankė Vakarų Eu
ropos universitetus: Itali
jos, Prancūzijos ir Vokieti
jos, t. y. tuo metu, kai pati

Oaristinė Rusija visaip 
marino Lietuvos kultūrinę 
pažangą. Mes jau minėjome 
Vilniaus universitetą. Ši au 
kštoji mokykla savo mokslo 
lygiu tuo metu galėjo lygin
tis su pirmaisiais Europos 
universitetais, juoba jai ly

vyriausybei agentavo, iš ja
ponų konsulato gavo dau
giau kaip 125,000 dol. ir ne
įsiregistravo valstybės de
partamente, kaip to reika
laujama šalies įstatymais.

Areštuoti: Joseph Hilton 
Smithr buvęs laikraštinin
kas, iš Old Lyme, Conn., Ir
ving Harvey Williams, bri
tas, iš Noroton, Conn., ir 
Walker Grey Matheson. šis 
pastarasis areštuotas Wa- 
shingtone ir bus pristatytas

gaus nebuvo visoje Rusijo- Brooklynan. Pirmieji du
je. Ji buvo didžiulė mokslo 
įstaiga jau vien studentų 
skąičiumi (iki 1,500). Šis 
universitetas savo dvasia 
buvo lenkiškas, tačiau jis 
didžiai nusipelnė ir lietuvių 
kultūrai, iškeldamas ypač 
mokslo susidomėjimą lietu
vių tauta ir jos istorija. Pa
kaks paminėti, kad Vil-

ta, kad akcija “prieš speku
liantus” turėjusi ir kitokių 
tikslų. Apie 100 žmonių bu
vę suimti ir perduoti vokie
čių “darbo įstaigai” (Arbeits 
amt). I?e to, buvę suimta 10 
kriminalinės policijos ieško
mų žmonių.

Laikraštis dar kartą įspė
ja, kad be asmens dokiumenr 
tų negalima iš buto išeiti. 
Net šeimininkės, išeinančios 
į krautuvę, turinčios turėti 
dokumentus.

Pastebima, kad žuvų 
rinkoje vykstanti ir prekyba 
padėvėtais drabužiais. Kaž
kokia darbininko žmona už 
viršutinius padėvėtus ir net

prisipažino kaltais dėl neį- 
siregistravimo.

(Chicagoj areštuotas na
cių bundo vadas William
Wemecke, 34 m. amž. Jo • neskalbtus marškinius sumo- 
farmoje, Lake apskrity, ras- kėjusi 20 ųiarkių. Marskl-
ta daug paslėptų ginklų ir 
amunicijos).

niai jai buvę “labai ir sku
biai reikalingi”.

rusų tauta gyveno apsitvė- niaus universiteto auklėti- GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000 620 VVEST 15TH AVENUE

E- •••!

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

Bl firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose!

VYRAI REIKALINGI 
Suvlrš 18 metų amžiaus. Angliškai 
kalbanti dėl išnešiojimo telefono 
knygų. Atsišaukite prie MR. IANG, 
419 E. 25TH ST. tarpe 7 vai. ryto 
lr 4 vai. po piet, nuo Pirmadienio 
iki Penktadienio priskaitant. Sek
madieniais ir šeštadieniais užda
ryta.

LABORERS
VYRAI 40—50 METŲ

Aukščiausia užmokestis dirbtuvė
je, kuri dabar dirba 100% Ka
rės medžiaga. Turi būt piliečiai 
Pašaukite dėl pasitarimo MANS- 
FIELD 7161 ar asmeniškai atsi
šaukite i
JEFFERSON ELECTRIC CO.

BELIAVOOD. ILL.

W0Or>WORKER8, FINISHERS ir 
PAINTERS reikalingi. Patyrę prie 
trokų pataisymo.

VOLTZ BROS.
215 E. 28th St.

Amerikiečiai leidžia 
laikraštį Australijoje

j GEN. McARTHUR STO- 
VYKLA, Australija, rūgs.

17. — Amerikiečiai kareiviai 
čia stovykloje pradėjo leis
ti savo laikraštį. Laikrašty 
dedamos įvairiausios žinios, 
daug įvairaus jumoro, bet 
nepaduodama nė viena karo 
žinia. Laikraštis be jokių 
karo žinių, pareiškia jo re
daktoriai seržantas E. J. 
Kahn, Jr., ir korp. Donald 
A. Dabrue. Jiedu yra laik
raštininkai rašytojai.

..m ...........ju........ ............—>
Kad būtume nuoširdūs, 

mes pirmiausia turime būti 
teisingi, nes pirma turime 
turėti medžiagos, kuriai ga
lėtume taikytį papuošalus.

MORE.

MERGINOS
AR VIDURAMŽIO MOTERYS UŽ 
VEITERKAS dirbti Luncheonettes, 
prie fountains ir Kavinėse. Dienomis 
Ir naktimis darbai. Aukščiausia už
mokestis. geri tlnsai. puikios darbo 
sųlygos. Atsišaukite )

GATEWAY RESTAURANTS 
Ia Kalte Kt. Station

VVIRERS IR SOLDERERS
100% Karo Darbai. Aukščiausias 
užmokestis. Kurios dabar dirba prie 
karo darbu nebus priimamos. Maty
kite M r. E. Frledman.

TRAV-L1CR KARENOLA RADIO 
& TELEVISION COiRP.

1036 W. Van Buren

VIDURAMŽIAUS MOTERIS reika
linga prie lengvo namų darbo. Pa
gelbėti prižiūrėti 2 vaikučius 4- ir 6 
metų. . Sekmadieniais nereikta dirbti. 
Dirbti tik reikia iki 7 vai. vak. dar
bo dienomis. Pašaukite:

SUNNYSIDE 1496.

PARSIDUODA mūrinis namas 5 fle
tų, 2 f lėtai po 4 kambarius. 2 po 3 
kambarius ir vienas 6 kambarių, 
štymu apšildomas, 2 karams gara- 
džius. Parsiduoda prieinama kaina. 
Atsišaukite sekančiu adresu:

3117 SO. UNION AVĘ.

Didelės amerikiečių 
atakos Europoje

LONDONAS, rūgs. 7. — 
Amerikiečiai skridikai aš- 
tuoniais savo didžiuliais 
bombonešiais ir koviniais 
lėktuvais rugsėjo 5 d. die
nos metu atakavo Vokieti
jos transporto sistemą. Su
triuškino Rouen (okupuotoj 
Prancūzijoj) geležinkelių ai
kštę ir Le Havre uosto kran
tines. Du nacių lėktuvus nu
mušė ir nė vienas Amerikos 
bombonešis nenukentėjo.

Naktį gi britų Lakūnai a- 
takavo Bremeną, kur sukel
ti gaisrai.

Be to ir sovietų lakūnai 
atakavo Vieną, Karaliaučių, 
Breslavą ir Budapeštą, taip 
pat ir vokiškąją Silezijos 
dalį.

(Žiniomis iš Berlyno, so
vietų lakūnai be kitako ata
kavę ir kai kurias Lenkijos 
dalis).

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere
- -

VVorkmanship and Materlal Unexcelled — 
and Obtainable at Lowest Prices.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SA VINGI

KRBUPKmS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS,
Member o* the Ltthnanhua dtamber of Oomeneroe. /

MODERNI Išvidinė PARODAr I REZIDENCIJA:
4535 W. VVashlngton Blvd. 5019 South Troy St.

TeL ESTebroolc 3645 | Tel. REPablic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 ▼. vak.; Šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotmii Direktorius
UEBUEANCJI DIsm h Naktį

4808-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TaL LAPayette 0727

RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pinnad ir Ketvirtad. vak.
ii stoties WGES (1390), su Povilu Saltimieru.

Išmokti kaip operuoti power ma
šinas siuvant korsetus. Mokame 
puikią algą laike mokinimo. Atsi
šaukite {

POWELL CORSET CO.
913 W. Van Buren St.

PLATINKITE “DRAUGA”

NULIŪDIMO

LONDONAS. — Londono 
Žurnalistų Instituto prezi
dentas George Robbins kal
boje pareiškė, kad žurnalis
tai turi pasiruošti po šio ka
ro kovoti už spaudos laisvę.

O VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JOSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

VISOSE MIESTO DALYSE
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE

DIENA IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
LACHAVVICZ IR SŪNAI 

2814 West 2Srd Place 

TeL CANai 2815 

42-44 East 1081 h Street 

TeL PULIman 1270

P. J. RIDIKAS 
8354 South Halsted Ttreet 

Skyrius: 710 Wod lgth Street

Viai telefonai: YARda 1410

I. J. ZOLP 
1040 West 48th Street 

Tet YARda 0781-0782

J. LIULEVICIUS
4848 South California Avenne

Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILIIPS
8807 Litnanica Avenne 

Tel. TARds 4908

MAŽEIKA Ir EVANAFSKAS

8819 Litnanica Avenne
Tel. TARds 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 Sonth Michigan Avenne

Tel. PULIman 9881

1
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/* DRAUGAS

jas. Pirmoje vietoje dabar nesąs laikas tokiems kalti
nimams ir ginčams, o antroje — tie Maskvos kaltini
mai nėra teisingi.

Daily News, kuris yra laivyno sekretoriaus pulk. Knox 
kontrolėje, padarytos pastabos yra sveikos ir teisingos. 
Dabar, kuomet visos Jungtinės Tautos turi dėti didžiau
sių pastangų karai laimėti, ieškoti priekabių ir kaltinin
kų yra ne laikas. Ypač negražu, kai Maskva savo klai
das ir nusikaltimus kitiems nori primesti.

Ueina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina*. Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: 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

z> Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, 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 pote- 

' mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraitin ne
dedamos. i

i » * - d ———■— K _
Entered as second-Clase Matter March 31. 1916 at Chicago, UI

j Under the Act of March 3, 1879.,

Kun. K. Skripka 50 mėty kunigu
I

Bevartydami savo dienraščio “pageltusiais lapus”, t. 
y. “Draugo” 1917 metų komplektą, užtikome, kad kun. 
Kazimieras Skripka, tada buvęs Šv. Jurgio parapijos 
klebonas Detroit, Mich., rugsėjo 8 d. iškilmingai minėjo 
sidabrines kunigystės sukaktuves. Tai reiškia, kad

šiandien kun. Kazimierai Skripkai sueina lygiai 50 
matų kai buvo įšventintas kunigu.

Kiek tuo tarpu turime po ranka žinių apie gerbia
mąjį jubiliatą, tiek jų ir patieksime savo maloniems 
skaitytojams.

Kun. K. Skripka gimė 1869 metais, rugpiūčio 30 d., 
Žagarės parapijoj. Baigęs pradžios mokyklą, įstojo į 
Rygos gimnaziją. Kunigo mokslus ėjo Kauno dvasinėj 
seminarijoj. Kunigu įšventintas 1892 metais rugsėjo 
8 d. ,

Pastoracijos darbą Lietuvoj jubiliatas dirbo šiose pa
rapijose: Vilkijoj, Vaškuose. Krakiuose, Kartėliuose ir 
Anykščiuose.

Į Jungtines Amerikos Valstybes atvyko 1904 metais. 
Keletą metų sėkmingai klebonavo Westville, III. lietm- 
vių parapijoj. Daug metų išbuvo klebonu šv. Jurgio 
parapijoj, Detroit, Mich. čia jam rūpestingai vadovau
jant buvo pastatyta graži mūro bažnyčia.

Per paskutiniuosius keliolika metų kun. Kazimieras 
Skripka klebonavo lietuvių parapijoj Binghanopton, N. 
Y. Ir dabar jubiliatas čia tebesidarbuoja.

Pernai mirusis a. a. kun. Aleksandras Skripka, Šv. 
Kryžiaus parapijos steigėjas ir ilgametis klebonas, bu
vo gerb. Jubiliato pusbrolis. Jiedu gražiai sugyvendavo, 
viens kitam padėdavo, bendradarbiaudavo. Jubiliatas 
Šv. Kryžiaus parapijoje būdavo dažnas svečias.

Auksinį jubiliejų minint kun. Kaz. Skripka yra ne tik 
fiziškai, bet ir dvasiniai stiprus lietuvis. Savosios tau
tos reikalai jam visada rūpėjo ir rūpi. Tad, garbingąjį 
Jubiliatą, taurųjį lietuvį sveikindami tikrai reta proga, 
linkime jam pagyventi sveikam dar ilgus metelius ir 
pasidžiaugti savo darbais ir nuopelnais.

Vadinasi, šiandien į auksinį jubiliejų atšventusių lie
tuvių kunigų “klubą” įstoja ir kun. K. Skripka. Tą 
“klubą” sudaro: kun. Lopata, kun. J. Lietuvninkas, prel. 
J. Maciejauskas, kun. A. Deksmys, kun. J. židanavičius. 
Visiems “klūbiečiams” — ilgiausių metų!

Tiesos žodis Maskvai 1 ’ *
Tbe Chicago Daily News pastebi, kad paskutinėmis 

dienomis Amerikos ir Anglijos vyriausybės gauna daug 
pabarimų iš Rusijos. Ginčai ir rekriminacijos Jungtinių 
Tautų tarpe karą laimėti nė kiek nepadės. “Mes manam, 
kad draugas Gregory Alesandrov, vyriausias komunis
tų partijos centralinio komiteto propagandos departa
mento vedėjas, nueina pertoli, kuomet jis savo rašiny 
“Pravdoj” kaltina demokratijas dėl karo dėl to, kad 
jos neapsiginklavo laiku” — rašo Daily News.*

Chicago Daily News redakcija, atsakydama į tą prie
kaištą, pastebi štai ką:

“Tiek, kiek mums žinoma, kas aktualiai karą iššau
kė, tai huvo J»»9 m. pavasarį padaryta aašartis tarp 
Berlyno ir Maskvos, didžiausia klaida, kokia bet ka
da yra buvusi padaryta”.

Toliau šio dienraščio redakcija savo vedamajame 
pabrėžia, kad Maskva neatidarė “antrojo feonto” tada, 
kuomet Japonija įsiveržė Kini jon, arba kai Hitleris už
puolė Norvegiją, Olandiją, Belgiją, Pmncūr\ją. Kur 
tada buvo Maskva? *

Tasai dienraštis toliau rašo, kad amerikiečiai admi- 
ruoja Rusijos armijų ir žmonių herojiškumą. Jie ma
to, kaip yra reikalinga rusams gelbėti ir gelbsti. Ta
čiau Daily News mano, kad Maskvos propagandistai 
be reikalo skundžiasi ir be reikalo kaltina demokrati

Kova už laisvę ir teisėtumą
Atlanto Čarteris aiškiai kalba už demokratiją, visų 

tautų laisvę, už žodžio, tikėjimo laisvę, už laisvę nuo 
stokos ir baimės. Kilnesnio ir didesnio obalsio karui 
laimėti būti negali.

Kuomet diktatoriai užsimoja sutriuškinti visų tau
tų nepriklausomybę ir atimti visų žmonių laisvę ti
kėti, kalbėti, rašyti ir įveda terorą, baimę, vergiją, 
Amerika ir santarvininkai visas savo jėgas deda, kad 
išgelbėti pasaulį nuo diktatorių — teroristų, kad kar
tą ant visuomet padaryti galą karams, terorui, žmo
nių pavergimui ir išnaudojimui.

Jungtinės Amerikos Valstybės ir garbingasis Pre
zidentas Rooseveltas šiandieninėje kovoje su tautų, de
mokratijų ir žmonių priešu — diktatūra svarbiausią 
vaidmenį vaidina. Dėl to ir pokariniame pasaulio sutvar
kyme Amerikos prezidento balsas turės būti lemiantis. 
Todėl tikrai yra džiugu, kai jis pakartotinai griežtai 
stovi už Atlanto Čarterio dėsnių įgyvendinimą, pasisa
kydamas prieš bet kokius kompromisus. Kad Preziden
tas Rooseveltas neis į jokius kompromisus vykdydamas 
į gyvenimą čarterio dėsnius, aišku iš jo pasakytos kal
bos jaunimui praėjusį penktadienį.

Sovietų Rusija yra Amerikos sąjungininkė. Ji irgi 
pripažino Atlanto čarterio dėsnius. Dėl to po šio karo 
ir Rusijos žmonės turės naudotis demokratija ir ketu
riomis laisvėmis — žodžio, religijos laisve ir laisve nuo 
stokos ir baimės. Ligšiol ten vis dar neprisitaikoma 
prie demokratijos dėsnių ir nesuteikiama žmonėms lais
vė. / •

Be to, laikantis Atlanto čarterio dėsnių, Sovietų Ru
sija turės atsižadėti vis dar tebereiškiamų preteszijų 
prie Baltijos valstybių ir kitų jai nepriklausančių kraš
tų.

Juo greičiau Sovietai imsis vykdyti savo pažadus, pa
sirašant Jungtinių Tautų deklaraciją ir Atlanto čarte
rio dėsnius, juo bus geriau ir Rusijai ir visiems tiems, 
kurie tiek daug gelbsti jai apsiginti nuo žiaurių Vokie
tijos nacių.

SPAUDOS APZVAIGA |
V "
Tremtinių reikalais

“Amerika” rašo:ft
“Manome, kad panašiose gyvenimo sąlygose yra ir 

Lietuvos šiaurės kaimynai latviai ir estai. Kiek Si
bire yra išgabentų lietuvių, Latvių ir estų ir jų kraštų 
žydų, visiškai tikslių žinių neturime. Visi turimi da
viniai sako, kad nemažiau, kaip 30,000 lietuvių ten 
yra. Didžiųjų tautų akimis žiūrint, tai atrodo gal ir 
nedaug, bet lietuvių tautai tai labai didelis ir reikš
mingas skaičius. Atsimintina, kad tų tūkstančių skai
čiuje randame gražiausią dalį lietuvių šviesuomenės. 
Išvežtųjų stambiausią dalį sudaro darbininkai ir ūki
ninkai, bet žinokime, kad tai stipriausiai tautiniai su- 
sipratę lietuviai.

I “Puikiai suprantame, kad dabar ne laikas erzinti 
Rusijos vyriausybę įvairiais kaltinimais, šiais laikais 
daug kas tūri būti užmiršta ar bent su skausmu nu
tylima. Bet turi kas nors imtis iniciatyvos dėti tikrų, 
pastovių ir neatlaidžių žygių lietuviams Sibire pagel
bėti. Pirmoje eilėje turi. būti varstomos Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus durys. Jei Raudonasis Kryžius 
sušelpia milijonus kenčiančioje Europoje, kodėl gi jis 
negalėtų panašiai gailestingą ranką ištiesti ir lietu
viams Sibire. Amerikos lietuviai ateitų, giliai tikime, 
talkon visu pajėgumu.

“Jei tik Raudonasis Kryžius gautų rusų leidimą 
lietuviams Sibire sušelpti, tuojau nuskambėtų per vi
sas Amerikos lietuvių vietoves pagalbos teikimo va
jus. Rusijos vyriausybė, sutikdama įsileisti maistą, 
drabužius, vaistus ir pinigus kelioms dešimtims tūks
tančių lietuvių, ir sau daug gera padarytų. Juk apsi- 
rengę. pavalgę, broliškos pagalbos pašildyti lietuviai 
būtų ir Rusijai nesuskaitomą kartų naudingesni.

“Mums atrodo, kad šiuo reikalu ne visos durys 
* išvarstytos, ne visos širdys pasiektos, ne visi šalti 

protai pajudinti. Amerikos piliečiai galėtų ir turėtų 
per savo vyriausybę kreiptis net į Rusijos pasiunti
nybę Washingtone. Bet pirmasis žygis — prašyti, pra
šyta ir dar kartą prašyti Amerikos Raudonojo Kry
žiaus paramos.”

Sovietų Sąjunga ir Didžio
ji Britanija pripažįsta Čeko
slovakijai prieš-munichines 
sienas. Iš to seka, kad ir 
Klaipėdos kraštas turės grįž
ti Lietuvai.

Prie Lietuvos turėtų grįž
ti visa Mažoji Lietuva su 
Tilže ir plačiomis apylinkė
mis, o gal ir su Karaliau
čium.

Čekoslovakijos preziden
tas E. Benešąs dėkoja savo 
tautiečiams, gyvenantiems 
Amerikoje, už jų pagalbą ir 
kooperaciją Čekoslovakijos 
laisvinimo darbe.

Mes, lietuviai, tur būt, per- 
mažai dirbam Lietuvai iš
laisvinti, nes jos prezidentą 
apgaubė nakties tyla.

Lietuvos jaunimas, gauna
momis žiniomis, nėra susi
žavėjęs nei naciškos Vokie
tijos nei komunistiškos Ru
sijos sistemomis. Jis nori, 
kad Lietuva būtų laisva, de
mokratiška ir nepriklauso
ma.

Kuo tik galėdami prisidė
kime, kad tasai Lietuvos jau 
nimo troškimas ir siekimas 
visa pilnuma būtų realizuo
tas.

•
Visų okupuotų kraštų žmo 

nės patys kovoja ir savo 
tautiečius, gyvenančius sve
tur, ragina padėti jiems ko
voti.

Visi jie dirba, vargsta ir 
kovoja bendrą priešą.

Visi jie trokšta savo kraš
tams laisvės ir savo prie
šams atitinkamo atpildo.

•
Lenkija kenčia didelę prie

spaudą, tai aišku. Bet jos 
išeivija užsienyje moka sa
vo pavergto krašto vargus 
plačiai išgarsinti ir dėl to 
simpatijų ir paramos pelno.

Kenčia ir Lietuva, nes ir 
ji pavergta. Tačiau dėl mū
sų nerangumo jos vargai pa
sauliui mažiau tėra žinomi.

(“Draugas”, 1917 m. rug
sėjo 8 d.).

Vokiečiai užėmė Rygą — 
Vokiečiams užėmus Rygą, 
tūkstančiai žmonių išžudy
ta. Tūkstančiai iš Rygos 
pabėgo. Bėga galvatrūkčiais 
ir rusų armija. — Vokiečiai 
užpuolė lėktuvais Angliją 
— išžudė šimtus žmonių.

•
Kun. K. Sk ripkos jubilie

jus.,.. Sv. Jurgio par., Dėt 
roite, klebonui kun. Kazi
mierui Skripkai šiandien, 
rugsėjo 8 d., sueina lygiai 
25 metai kunigystės.

•
Civiliniai gyventojai bėga 

iš Petrogrado, Rusijos sos
tinės, nes bijo vokiečių puo

limo. Vyriausybė dar laiko-

Nerūpestingumas vaiku auklėjime - 
veda jous Į nelaimingą gyvenimą

Kada įsisteigė pirmoji katalikiškoji 
mokykla, - Tėviškų pareigų nepai
symas nuveda vaikus į kalėjimus ir 
elektros kėdę.

Rašo kun. A.

Pradžia

Jei pažvelgsime į pradžią 
katalikiškos mokyklos, tai 
aiškiai psmatysime, kad jos 
įkūrėju ir mokytoju buvo 
patsai Kristus. Jis, o ne kas 
kitas, surinko dvylika žve
jų nuo Genezareto ežero 
kranto ir jiems dėstė savo 
mokslą. Kada tie žvejai bu
vo tinkamai išmokyti, Kris
tus jiems įsakė eiti į pasau
lį ir mokyti visas tautas to 
mokslo, kurį Jis jų širdyse 
ir protuose įskiepijo. Tokiu 
būdu patsai Išganytojas yra 
pirmas mokytojas krikščio
niško mokslo ir įsteigėjas 
pirmos mokyklos su dvylika 
mokinių. Genezareto ežero 
krantai yra vieta pirmos 
krikščioniškos mokyklos, o 
žvejai pirmieji Kristaus mo
kiniai. Kristus su savo mo
kiniais ant tų krantų vaikš
čiojo, jis juos mokino 'krikš
čioniško mokslo. Kaip iš ma
žo gilio išauga didelis ąžuo
las, taip ir Išganytoj aus mo
kyklos, laikui bėgant, išsi
plėtojo po visus pasaulio 
kraštus. Kristaus sekėjai ne
šė tą mokslą visur ir visiems. 
Ir šiandie, mūsų gadynėje, 
apaštalų įpėdiniai — kuni
gai, misionieriai, drąsiai, su 
pasišventirfiu, atsimindami 
Kristaus žodžius ištartus a- 
paštalams, palieka savo kra
štą, palieka savo brolius, se
seris, net ir tėvus, nešini 
vienoje rankoje kryžių, iš
ganymo ženklą, kitoje —

si.... Rusų armija traukiasi 
visu frontu... Vokiečiai pa
ėmė nelaisvėn 10,000 rusų, 
daug amunicijos... Vokiečiai 
su austrais pasidalina Len
kiją.... Lietuvos likimas dar 
nežinomas.

Briška•
knygą, šaltinį mokslo ir ap- 
švietos, eina į tolimiausius 
kraštus pas puslaukines tau
teles ir, su pavojumi savo 
gyvybei, mokina juos to vi
so, ką Kristus įsakė moky
ti. Laikui bėgant, augant 
Katalikų Bažnyčiai, katali
kiškas mokslas plėtėsi ir a- 
pėmė didesnes minias žmo
nių.

Kristaus mokslas ne vi
siems patiko seniau, ne vi
siems jis patinka ir šiandie. 
Kristus ir Jo mokslas yra 
dorybių ir teisingumo šalti
nis, bet yra žmonių, kiurie 
prasilenkia su tuo šaltiniu, 
turi atmesti ir dorybių šal
tinį. Kristaus sekėjai per vi
sus amžius su dideliu pasi
šventimu ir nuolatiniu darbu 
statė bažnyčias Dievo gar
bei ir savo sielų naudai; sta
tė ir mokyklas katalikiškam 
auklėjimui jaunosios kartos. 
Kaip pirmiau, taip ir dabar 
katalikiškos mokyklos uži
ma svarbią vietą žmonijos 
gyvenime. Katalikams žmo
nėms nėra reikalo ieškoti 
mokslo svetimuose šaltiniuo
se. Jie turi savo mokslo j- 
staigas. .aukštai pastatytas 
moksliškai ir tokiomis pri
pažintas. Ypatingai šioje ša
lyje tinklas katalikiškų mo
kyklų tęsiasi visur, kur tik 
randasi katalikų žmonių, pra 
dedant pradžios, ir baigiant 
universitetais. Todėl katali
kiškam jaunimui nėra rei
kalo semti mokslo žinių iš 
svetimų šaltinių.

(Bus daugiau)

Taktas, tai suderinimas 
mūsų vertės su kito verte 
prie kokio nors veiksnia.

Kas daroma su noru, tas 
tik pusiau sunku. (Lietuvių 
patarlė).

Kun. Kazimieras Skripka, kuris šiandien mini kunigys- 
tės auksinį jubiliejų. Sveikiname!
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Ir dirbą darbininkai turi progos 
pasimelsti per Šventą Valandą

Per Šventą Valandą mel- 
dimąsis už greitesnį Ameri
kos laimėjimą ir patvarią 
taiką praplėčiamas ir karo 
gamybos lauke.

Chicagoj apsaugos darbi
ninkai katalikai, kurie tu
rės dirbti ir negalės asme- 
niai dalyvauti Šventoj Va
landoj Soldier Field rugsėjo 
13 dieną vakaie, kviečiami 
darbo metu prie savo ope
ruojamų mašinų vieną minu 
tą paaukoti tyliajai medita
cijai kaip 9:50 vakaro. Tuo 
laiku Chicagos Arkivysku
pas S. A. Stritch Soldier 
Fielde iškels monstranciją 
su Švenčiausiuoju benedikci 
jai. Tad dirbą katalikai dar 
bininkai savo trumpu die
votu susikaupimu susijungs 
su tūkstantinių minių malda 
Soldier Fielde.

Viso pasaulio karo fron
tuose Chicagos tarnybos vy 
rai katalikai tą dieną 9:50 
vakaro taip pat melsis ir 
savo maldas jungs su savo 
tėvų, brolių, seserų, žmonų 
ir kitų maldomis Soldier 
Field, kad Aukščiausiasis 
pagreitintų Amerikos laimė 
j imą ir suteiktų patvarią tei 
singą taiką pasauliui.
Kun. E. Kelly, Cliicago ar

kivyskupijos Šv. Vardo 
draugijų Unijos ekzekuty-

Chicagos operos 
sezonas

Chicago Opera Company 
paskyrė viršininkus šių 1942 
metų sezonui, kurs prasidės 
lapkričio 7 d. ir baigsis 
gruodžio 12 d. Civic Opera 
House.

Operos governorų boardą 
sudaro 33 vyrai. Boardo vir 
šininkais paskirti: Robert 
Hali McCormick pirminin
ku; Jason F. Whitney vice
pirmininku; Abner J. Stil- 
well vicepirmininku ir iždi
ninku; James C. Thompson 
iždininko padėjėju; William 
D. Saltiel sekretorium.

Generaliniu direktorium 
paskirtas Fortune Galio. Jis 
jau parenka repertuarą ir 
darbuojasi gauti artistus.

Sezonas, matyt, bus prade 
tae prancūzų opera “Lak- 
me” su Lily Pons vyriausio
je rolėje.

vis direktorius, pasiuntė 
kvietimus esantiems Chica
goj visiems karo tarnybos 

| vyrams katalikams, kad jie 
dalyvautų Šventoje Valan
doje.

Šventos Valandos vakarą 
National Catholic Communi 
ty Center, 1122 So. Wabash 
avė., bus uždarytas ir kata
likai kareiviai kviečiami da
lyvauti šventos Valandos 
iškilmėse Soldier Field.

Šį sekmadienį visose ar
kivyskupijos bažnyčiose bus 
dalinami lapeliai, kuriais 
katalikai raginami dalyvau 
ti Šventoj Valandoj.

Sį vakarą Vargdienių 
Seserų Gildos 
susirinkimas

Vargdienių Seserų Gildos 
susirinkimas įvyks šį vaka
rą lygiai 7:30 valandą Auš
ros Vartų parap. mokyklos 
salėj,. Prašome atvykti lai 
ku, ir kuo daugiausiai iš vi
sų Chicagos ir Cicero kolo- 
nių, nes tai bus paskutinis 
ir svarbus susirinkimas prieš 
parengimą, kuris, kaip žino
te, įvyks rugsėjo 20 d. pa
rapijos “Rūtos” darže, kur 
klebonauja viršminėtos drau 

'gijos dvasios vadas, kun. J. 
Dambrauskas. Ne vien tik 
patys malonėkite atvykti, 
bet ir pasikvieskite naujus 
narius ir atsivežkite. Nors 
Vargdienių Seserų Gildą au
ga smarkiai nariais, bet kaip 
žinote, kad draugija yra jau
na ir jos pradžia begalo sun 

; ki, o darbas didelis ir sun 
kus, bet kartu ir nuopelnin
gas. Stokime nariais į Varg
dienių Seserų Gildą, ir kuo 
skaitlingiausiai suvažiuoki
me šį vakarą, rugsėjo 8 die
ną. Laukiame visų! J. K.

Svaigalai nestato 
kliūčių mankštai

National Alcoholic Beve- 
rage Control Association su 
važiavime Chicagoj karo de 
partamento atstovas prane
šė, kad svaigalų pardavinė
jimas kur artimais armijos 
stovyklų nestato kliūčių ka 
reivių mankštai, kadangi tie 
dalykai kontroliuojami. Be 
to, kareiviai yra sąmoningi.

SOLOMONS ATAKŲ VADAI

Rear adm. R. K. Turner (kairėje) ir maj. gen. A. A. 
Vajidergrift, kurie vadovavo U. 9. marynams užimant še
šias Solomon salas, (Photo by Sherman Montrose; passed 
by U. S. Navy censor). - ________ •_

<• ’

MAŽI TANKAI KOVOS PRIEŠ JAPONUS NEW GUINEA

Jei japonai bandytų pulti Port Moresby, New Guinea, tai jie sutiks pilnai paairuošu- 
i sius Australijos Bren Machine Gun neštuvus, kurie japonams iškars kailį. Tie neštuvai 
1 atrodo kaip maži tankai ir žemos, taip tuos karo pabūklus galima pastatyti aukštose 
džiunglių'žolėse, kad jų visai priešas negalės pastebėti. Bren Machine Gun per valan
dą lyguma gali bėgti 40-50 mailių, su keturių kareivių įgula.

West Pullmano 
naujienos

ba parapijos komitete ir ros laiką. Taip ir reikia. Juk
daug veikia draugijose ypač 
labdarybėj.

visi žinome gerai, kad nei 
parapijos, nei kitos mūs į- 
staigos be katalikiško dien-

Mokytojos, Šv. Kazimiero Kelioms dienoms parvyko ra^čio negalėtų apseiti. Tai- 
seselės, jau grįžo ir rugsėjo i Pas sav° tėvelius U. S. ka- visi būkime rugsėjo 7 d.
9 d. prasideda parapijos mo-i *ys Walter VIa-

das kelis metus yra buvęs 
parapijos komitete.kyklos mokslo metas. Mūsų 

mokykloje mokytojauja pen
kios seselės. Vyresnioji se
selė Klemencia.

Praeitą savaitę Frank šiu
žąs, kuris tarnauja U. S. ka
riuomenėje, iš Rytinių val
stybių vykdamas į Vakarus 
aplankė savo tėvelius. Jam 
buvo leista tik 8 vai. pra
leisti pasimatymui su namiš
kiais. Sužinojus apie tai, gi
minių ir draugų prisirinko 
pilnas Šiužu namas, kad pa-

Šiomis dienomis savano
riai įstojo į Dėdės Šamo ka
riuomenę sekantieji: Frank 
Rimkus, Jr., į laivyną ir Juo
zas Mikolaitis į aviation. 
Sveikinam mūsų jaunus drą
suolius ir linkime laimės.

Gerai visi žinome, kad 
darbo dienoje, rugsėjo 7-tą, 
Vytauto parke įvyksta mū

dienr. “Draugo” piknike.

Mūsų bažnyčioje įrengta 
graži lenta (Honor Roll) su 
vardais tų jaunuolių, kurie 
tarnauja U. S. kariuomenė
je. Kad ir nedidelė kolonija, 
bet U. S. kariuomenėje tar
nauja jau suvirš 30 jaunuo
lių. Tą lentą įsteigė kleb. 
kun. M. Švarlis. Rap.

Nuleista 90
dienų kalėti

Mrs. Betty Jane Sheehan, 
24 m. amž., Waukegane tei
smo nuteista 90 dienų kalė
ti už mirusio jos kūdikio 
nuslėpimą nuo autoritetų. 
Kūdikio lavonėlis rastas 
Dės Plaines upėje.

Teisme jinai aiškinosi, 
kad jai kūdikis gimęs negy
vas, tad ji manius, kad ne
reikia nė registruoti. Kūdi
kio lavonėlį upėn įmetė 
Joseph P. Clayton, 36 m. 
amž. Jis atskirai bus teisia
mas.

SUSIRINKIMAI
Lietuvos Dukterų Klūbas 

laikys mėnesinį susirinkrną 
rugsėjo 8 d. lygiai 8 valan
dą vakare.

Pereitame susirinkime kai 
kurios narės atėjo valandą 
ir pusę vėliau ir susirinki
mo jau neberado. Prašome 
stengtis ateiti laiku. Bus 
traukimas laimės. “Chance 
books” prašome sugrąžinti 
tą vakarą. Po sus-mo bus 
“sočiai”.

Visos moterys kviečiamos 
įsirašyti į šią draugystę. Vi
sos, kurios priklauao šioj 
parapijoj. Ypatingai jaunos

motinos, kurių vaikeliai stos 
į naują “kindergarten”. Sis 
klūbas stengsis įrengti, kiek 
galės, dalykų reikalingų dar
želiui. Polly

“Draugas” stengiasi rem
ti visas mūsų įstaigas, pa- 

| dėti joms stiprėti ir išsiplės- 
! ti, kad mūsų visuomenei jos 
būtų dar naudingesnės. ..

WULK STUDIU
1041 iVtu M* StiMl

< *
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DIDELIS IŠKABI) A Vi. -AS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STAKO M UZIKA

LINI V IMSTRVMKNTV. 
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NKISPAJADUOTI
TŪBOS, CLARINETĄI. TROM

BONAI. 8AXAPHONES, FLU- 
TES su "cases” — $35.00. 337.60, 
345.00 Ir 375.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. 8PA- 
NIŠKI MANDOLINAI. BANJOS, 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
$0.50, $8.50. $12.50 iki $36.00,
STRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$125,00 Ir $150.00. BASO UŽ- 
DENGALAS — $12.00. SMIČE-
LAI SMUIKOMS. 8T UI LININI- 
N1AMS BARAMS, VIOLAS Ir 
CELLO — $1.50, $3.00, $6.00.
$10.00 Ir $15.00. Striūnos d01 vi
sų vlršmlnėtu Instrumentų. BA88 
DRUMS. ŠNARE DRUM8- $13.50, 
$23.50. $36.00, $60.00. PEDALS, 
Hl BOTS, CTMBOL8. DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant MOUTH PIECE visiems 
brass ir “reed" Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHONOORAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarnt- 
tams. Trlūboms, 8axaphones, 
Smuikoms Ir Oultarams.

GOLDSTEIN’S MŪŠIO SHOP 
#14 Maxw<-ll Kt. (Iilitapi.

sų katalikiško dienr. “Drau- ( 
simatyti su Pranu, nes buvo go” rudeninis piknikas. Kaip
visų mylimas ir gerbiamas. 
Pranas yra sūnus Adomo Šlu 
žo, kuris per daug metų dir-

girdėti iš žmonių kalbų, kad 
tai bus milžiniškas piknikas, 
kokio nebuvo per visą vasa

ri
Labai Svarbus Visuomenei 

PRANEŠIMAS
Nuo October pirmos anglių kainos tikrai bus pa

keltos.
Pristatymas iš mainų kas-ka$ darosi 

sunkesnis.
Tikrai laimėsite pirkdami tuojau.
Petrolium Carbon kuras yra paimtas 

dėl Defense dirbtuvių, bet The Vilija 
Anglių Co. dar jų turi.

Ši firma turėdama 30 metų anglių 
biznyje patyrimą, pilnai gali patenkinti 
kiekvieną.

Pasirinkimui kuro geros rūšies kreipkitės pas —

THE VILIJA COAL CO.
3700 So. Spaulding Avenue

Phone: LAFAYETTE 2584 
Savininkai — J. S. VITKUS ir J. J. PETRULIS

%

NEŽICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — | 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IB

APYLINKES LIETU VU A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

ITIARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vlcnintilia Ir Smagiausia* 
Vakarini* Lietuvių Programa*

Amerikoj*!
- VIENUOLIKTI METAI! - 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehiU 2242

WHOLESALE
LIQUOB 
ĮSTAIGA

15 v rito jame 
po vis* 
Cbk-agot

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N. KANTER, MI.
MUTUAL LIQUOJR~CO. 

4707 So. Halsted St
Telefonas: BOULEVARD 0014

NUDAlYMO SIENŲ, 

SIENINES POP1EBOS

Apdengia au vie
nu kotu. . . na ūsas 
1 vlen^ valandą. 
Neturi jokio kenk
smingo odo. Leng
va vartot. Plauna
mas.

JIS YRA PLAUNAMAS
HaaaaMrklt l gal. 
•u vandeniu Ir 
padarykit 1V4 gal. 
maMuvne. Jai* ji 
kulaun-, gatavas 
v.irtnjnal, tiktai 
M.»» oi (aliaaa.

$09C"'-8LON
Paata
Form.

Floor Randem ...li.so ni 
Alyva................ ..«» „j

Tiirp. ntliton......................... ,,4

B E R L A N D' S
PAINT • WALLPAPF,R STORE 

Glass — Brushes 
Popiera Sukarpome Veltui. 

1917 SO. HALSTED STREET 
Phone: CANai IHflfi 

Me* pri*tatom visur vaitui

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SIUTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 <fcOO flfi

vertės “close out” kaina ................................................ų)6Zi.UU
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, ei * r n
$29.50 vertės, parsiduoda dabar ui ........................ 3>

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS, 
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00 £Q nr -1_: <M C Ųt 
iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo .‘P'3./G IKI U./d

FUR COATS, $75.00 vertės, <saq nn
Parsiduoda po tiktai .........................................................

1-AIKV DRĄBU2IĄI, V.ltom. 4 im.t, <5 95 įr «g.95 
vilnoniai siutai, $15 vert. dužemit. kaina

MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parskiuo- CI QQ 
da po tiktai ...................................................,........................ 4>1.00

$15.00 vertės KOTAI, n r
parsiduoda po tiktai .........................................................»}>O./i)

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St,

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

t?

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Boom Sėt* — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rug* 
— Radios — Refrigeratora — 
Waahar* — Mangels — and 

Stove*.
Nationally advertised itam*.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South VVestern Avenue* Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dąr neišparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS,
Mine run — labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas...........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams..

5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9622

*8.65
*8.95

*10.50
&



draugas Antradienis, nigs. 8 d., 1942 4*

Filmų operatorių 
ima nusikratyti
Moving Picture Opera- , 

tora unija, lokolas No. 110, 
pradeda nusikratyti per il
gus metus turėtų savo uni
joje nepakenčiam leidimų 
raketų.

Unijos komitetas, kurio 
pirmininku yra Granada te
atro filmų operatorius 
Smith King, pagamino uni
jos nuostatams priedelį, j 
kurs bus pavestas unijos na . 
riams patvirtinti. Kaip tas . 
bus padaryta, unija nusi
kratys raketų.

Tas raketas štai kame:
Per 20 metų unijon nebu

vo priimami nauji nariai. 
Kadangi likusiųjų unijoje 
narių neužtekdavo teatruo
se operuoti filmas, tai uni
jos viršininkai samdydavo 
neunistus, pašalinius opera
torius. Šiem3 samdomiems 
operatoriams jie išduodavo

Katalikiškosios 
akcijos kursai 
jau pasibaigė
• F

Chicagoje, Morrison vieš
buty, per pereitą savaitę 
vyko katalikiškos akcijos 
kursai, kuriuose dalyvavo 
daugiau kaip 2,000 kursan
tų. Į katalikiškos akcijos 
kursus klausytojų buvo at
vykusių iš įvairių tolimes
nių ’ vietų, kaip * Detroit, 
Cleveland ir kitur. Kursuose 
dalyvavo daug jaunų vyrų 
kolegistų ir mergaičių, bai
gusios aukštesnes mokyk
las. v| !'•

Katalikiškosios akcijos 
kursuose dalyvavo ir lietu
viai iš Chicagos. Klausyto
jų tarpe matės lietuviai ku
nigai, kaip antai: kun. J. 
Danlbrauskas, kun. Mali
nauskas, kun. Sandys, kun. 
Zakarauskas, kun. J. Jan
čius ir kiti. '

Ęlausytojai kursais pa
tenkinti, nes daug išmoko 
praktiškų dalykų.

BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO 
PROGRAMAI:

WCFL—1000 K. nedėlios vakare 
9 valandą.

WHFC—1450 K. ketvergais 7 vai 
vakaro.

WAAF—950 K. kasdien, 5:15 vak.

RUDENS ATIDARYMO

IŠPARDAVIMAS:
Rakandų, Parlor Setų, Pečių, 
Lovų, Matrasų, Radio, Re

kordų ir Jewelry.
Atidaryta ir nedėliomis iki 

5 vai. vakaro.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 So. Halsted St.
Tel. CALumet 4591

unija
raketų
savaitinius leidimus ir kiek
vieną savaitę už tuos leidi
mus imta po 10 dolerių.

Paskutiniais laikais uni
jos narių skaičius tiek su
mažėjo, kad viršininkai ga
lėjo samdyti net apie 400 
pašalinių operatorių. Vadi
nasi, 400 operatorių už leidi 
mus kas savaitę turi sumo
kėti apie 4,000 dolerių uni
jos viršininkams rakete- 
riams. Savo keliu unijos iž
do stovis nebuvo žinomas, 
nes unijos priešakyje buvo 
keli diktatoriai.

Tad šį raketą stengiamasi 
panaikinti ir uniją reikalin
gais nariais papildyti. Sako 
ma, tas bus įvykdyta.

Sučiuptas pabėgęs 
banko prezidentas

Policijos surastas ir su
čiuptas Saverio Ariani, ku
ris 1931 metais iš Chicagos 
pabėgo su pinigais. Saverio 
Ariani buvo vieno banko di 
rektorius. Pas jį dar rasta 
už $48,300 turto, grynu au
ksu rasta pas Ariani dešimt 
tūkstančių dolerių.

Pavojinga važinėti 
Uragvajuje baisiklu

Montevideo mieste Ura
gvajuje, viena amerikietė 
mergaitė turistė Helen Ri- 
chardson, kilusi iš Kalifor
nijos, važiavo dviračiu (bi- 
cycle) ir Montivideo polici
ja amerikiekietę sulaikę, 
kaipo ašies “šnipę”, nes 
Montevideo neįprasta mer
gaitėms važiuoti dviračiu. 
Policijai pasirodė įtartinas 
sutvėrimas, todėl ją ir sulai 
kė. Paaiškėjus mergaitės 
asmenybei, policija atsipra
šė už įtarimą mergaitę “šni
pe”.

Anglijoje darbas 
eina visu tempu

Dabartiniu metu Anglijo 
je iš 33 milijonų žmonių nuo 
14 iki 65 metų amžiaus kra 
šte dirbę apie 22,000,000 
žmonių įvairius darbus. Šie 
kiama daugiau žmonių į 
krašto gamybos darbus 
įtraukti.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
Protcction 
lor your

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mflsų įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%%. Jflsų pinigai greitai iimoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE IŠTAIGA 

— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo t —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8238 SO. HALSTED ST.

ROMAI, KURIUOS LIETUVAITES ŠVIEČIAMOS IR AUKLĖJAMOS

Šv. Kazimiero akademija, kurioj ^mokslas prasidės treči adienį, rugsėjo 9 d., iškilmingomis šv. Mišiomis 9 vai. ry
to. Pirmametės ir antrametės susirinks antradienį, rugsėj o 8 d., 9 vai. ryto. Šv. Kazimiero Seserys, vesdamos šv. 
Kazimiero akademiją, įgijo jai visas reikalingas mokslo teises — miesto ir Illinois valstybės. “North Central Asso
ciation” užtvirtindama akademiją įgaliojo ją baigiančias moksleives stoti be egzaminų į universitetus Jungtinėse 
Valstybėse ir užsienyje. Mokslo programa šv. Kazimiero akademijoje plati ir įvairi. Su bendru klasiniu bei akade
miniu išsilavinimu akademija duoda šiuos kursus: stenografijos, mašinraščio, knygvedystės ir komercijos srityje 
vedami praktikos darbai. Namų ruošos dalykai dėstomi šie: siuvimas ir virimas; meno srities: paišyba, dailė, dra
ma ir muzika. Pastaroje šakoje duodamas specialus iššilav inimas instrumentuose: piano, vargonų, dūdų, stygų ir vo
kalinė muzika — balso lavinimas.

Peikia butu 
nuomy programą

Chicago Real Estate Boar 
do susirinkime šio boardo 
prezidentas Ronald J. Chin- 
nock pareiškė, kad real es
tate agentai yra linkę koo
peruoti su vyriausybe butų 
nuomų kontrolėje, jei tas 
reikalinga karo metu. Bet 
kontrolė turi būti teisinga, 
neskriaudžianti. Anot jo, 
šiandie daug namų savinin
kų jaučiasi skriaudžiami ko
vo mėnesio butų nuomų ly
giu.

Susirinkime kalbėjo ir bu 
tų nuomų kontrolės Chica
gos srityje direktorius Earl 
Dean Hovvard. jis pasako
jo, kad už viską reikia kal
tinti kongresą. Jis nurodė ir 
sa vo, vargus. Sakė, kad kon
gresas nepripažino kainų ad 
ministracijai reikalingų iš
laidoms fondų. Tad ir jo, 
Howardo, personalas yra 
mažas ir nesuspėjama rū
šiuoti, patikrinti namų re
gistracijų blankų. Tad namų 
savininkai turi laukti nuos
prendžių nuomų didinimo 
reikalu.

mu
X Kun. J. Šaulys, M.I.C., 

Marianapolio kolegi j oą pro
fesorius, atvyko į Chicagą, 
aplankė “Draugą”, savo mo
tiną Uršulę (Waukegane) ir 
davė šliūbą savo broliui Pet
rui, kuris Waukegane turi 
kepyklos (bakery shop) biz
nį. Į Marianapolį grįš po 
Labor Day.

X Jonas PUipauiskas, per 
trejetą pastarųjų metų dir
bęs “Drauge”, ‘praeitą šeš
tadienį 'atsisveikino su re
dakcija, administracija ir 
spaustuve. Jis pakviestas 
vienos kompanijos atatinka
moms jo specialybei parei
goms.

X Jonas Pipiras, 3117 So. 
Union Avė., rugpiūčio 29 d., 
atsisveikino su tėvais, gi
minėmis ir draugais ir iš
vyko į kariuomenę. Prieš iš
vykstant giminės ir draugai 
jį apdovanojo gražiomis ir 
brangiomis dovanomis. Iš
vyko į W. Virginia karo sto
vyklą.

X Sofija ir Ed. Stephen 
džiaugiasi susilaukę šeimos 
— dukrelės, kuri sveika au
ga. Sofija yra duktė žino
mos Brighton Park veikėjos 
Paulienės. Prieš ištekėdama 
ji buvo veikli choristė ir 
Vyčių kuopos dramos sekci
jos vedėja.

X V. Kubaitis, kuris per 
pastaruosius septynis metus 
laikė Sunset Park (pikni
kams daržą), spalio 1 dieną 
persikelia su šeima gyventi 
į Willow Springs, kur turi 
įsigijęs gražų narni). Pasku
tinis Sunset Park uždary
mas (piknikas) įvyks rug
sėjo 20 d. Piknike bus duo
dama $25 Karo Bonas.

X Stasys ir Kotrina Ci- 
bulskiai, kaipo tėvai, duoda 
gražų pavyzdį. Dvi jų duk
terys: Matilda ir Teresėlė 
lanko Šv. Kazimiero akade
miją, o vyresnioji Angelą šį

Šv. Kryžiaus Didelis
KARNItfALAS

TOWN OF LAKE

47 tos ir DAMEN
10 RIDĖS............................................................ 50 BODUKIŲ

KASDIEN BAIGIANT SEKMAD., SEPT. 13 D.
1
2
3
4

rudenį pradės lankyti De 
Paul universitetą. Cibulskiu 
šeima gyvena Marąuette Pa
rke. Stasys yra žinomas vei
kėjas ne tik draugijose, bet 
ir politikoj.

X Aldona šlenis praeitam
L. Vyčių Chicago apskrities 
susirinkime labai gražų ir 
nuoseklų pranešimą padarė 
iš L. V. 30-jo seimo, įvyku
sio S. Bostone. Visi seimo 
nutarimai bus apskrities vy
kinami gyveniman. šlenytės, 
Brozaitės, Jesulaitė3 ir kitų 
mergaičių asmenyse Chicago 
apskritis turi žymių veikė
ju.

X Kun. Pranas Aukšta
kalnis, MIC., pasidarbavęs 
Milvvaukee, Wis., lietuvių pa
rapijoje, dabar paskirtas mo 
kytojauti Marianapolio ko
legijoje, Thompson, Conn. 
Jo vietą užima kun. A. Ma
žukna, MIC., darbavęsis Chi
cagoje per praeitus metus.

$25.00 — $250.00 WAR BONDS VELTUI kas vakarą! 
1000 Bonkų PIENO Vaikučiams DYKAI kas vakarą! 
“Aerial Act” — 150 pėdų ore vaizdas — VELTUI! 
Kiddle Ridės Ir Falryland — ĮŽANGA DYKAI!

X Ig. ir M; Dobrovolskiai, 
3735 S. Emerald Avė., šįmet 
mini 25 m. sukaktį, kaip į- 
steigė ir sėkmingai veda biz
nį. Dobrovolskiai užaugino 
keturis sūnus, kurių du jau 
tarnauja kariuomenėj: Vla
das — Australijoj, Jonas — 
Tekaūošfe, d pastarieji du 
gyvena su tėvais. Dobrovols
kiai yra “Draugo” skaityto
jai ir rėmėjai.

X “Pažinkite Draugą”. 
Toks vardas yra labai pat
rauklios brošiūros, išleistos 
“Draugo” administracijos 
paskelbimui labai svarbaus 
žygio, kuris bus daromas 
tuojau po Labor Day pikni
ko. Brošiūroje telpai paveiks
lai J. E. Samuel A. Stritch, 
D.D., Chicagos arkivyskupo, 
ir majoro Ed. J. Kelly, su jų 
reikšmingais ir įdomiais laiš 
kais ir užgyrimu “Draugo” 
ir jo idealų bei užsimojimų.

KUN. KLEB. LINKUS KVIEČIA VISUS DALYVAUTI

ŠIAME MILŽINIŠKAME KARNIVALE

i


