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Britų armija parengta pulti nacius Rusijoj
Prezidentas Rooseveltas reikalauja
kongreso kovoti prieš infliaciją
WASHINGTON, nigs. 8.
— Prezidentas Rooseveltas
vakar vakare kalbėjo per
radiją. Jis pasakojo, kad jo
administracija ne vien už
imta karo yedimu, bet taip
pat daug rūpinasi ir šalies
ekonomiją padėtimi. Pažy
mėjo, kad ■ ijei šalis turės
sklandų ekonomijų stovį, ka
ro vedimas! bebus tiek daug
sunkus.
.
Deja, šiandie J. A. Valsty
bių ekonominė padėtis nėra
sklandi, ne tokia, kokia tu
rėtų būti. Šalis žengia sta
čiai infliacijom Tai dėl to,
kad žemės ūkio produktų
kaina nestabilizuota. Dėl šio
nestabilizavimo pr o d u k t ų
kainos kyla ir gyvenimas
brangėja.
Prezidentas sakė, jis visa
da stovėjo už žemės ūkio
produktų kainų pusiausvyrą
su pramonės darbininkų at
lyginimu. Bet šiandie pro
duktų kainos jau net 16 nuo
šimčių prašoko darbininkų
atlyginimą. Dėlto gyvenimas
brangėja. Darbininkai ima
reikalauti didesnio atlygini
mo. fcai jie patenkinami, že
mės ūkio produktų kainos
tada dar smarkiau pašoka,
gyvenimas darosi brangesnis
ir, štai, infliacijos pradžia.

PRAŠO DIDESNI 4 PASIAUKOJIMO

Ministras pirmininkas Churchill
lai iškelia aikštėn

Prezidentas specialiu pra
nešimu kongresui reikalau
ja vėliausia iki spalio 1 d.
autorizuoti jį, prezidentą,
žemės ūkio produktams nu
statyti aukščiausias kainas
ir šioms kainoms grąžinti
pusiausvyrą su pramonės
darbininkų atlyginimu. Jei
kongresas to neatliks, jis,
prezidentas, patsai veiks,
nes nepaprastais laikais tu
ri konstitucinę galią.

Jis sako, kad šiai paramai britų
armija Irake ii Irane stiprinama

LONDONAS, rūgs. 8. — kiečius Rusijoje susimesti iš
Anglijos ministras pirminin Irano šono.
kas Churchillis iškėlė aikš
Apibudindamas
tėn, kad britų armija Irake kitose pasaulio
ir Irane ganėtinai sustipri cbillis pareiškė,
nama ir, prireikus, bus tei sios . sąjungini*
kiama tiesioginė parama ru prieš vokiečius
sams jų kairiąjam sparne puotoj Prancūa
prieš nacius. Tas reiškia, sios reikšminge
kad britų armija artimiau rastas “commandų” atakas.
Prezidentas pareiškė, kad
siomis dienomis galės susi Tuo būdu išbandytas sąjun
jis seniau reikalavo žemės
mesti Kaukazo link, jei ma gininkų stiprumas ir rasta,
ūkio produktų kainas kon
«"Ur»ur«ji” Acme telepnom*
tys ten aiškią vokiečių per kad sąjungininkų įsiverži
troliuoti. Tačiau kongrese
Prezidentas Franklin D. Roosevelt kalbėdamas į šio krašto žmones išdėstė prieš in svarą ir jei Maskvos vyriau mas Europon galimas.
iškilo farmų blokas ir tą
Jis taip pat pranešė, kad
reikalavimą nuslopino. Jei fliacijos programą, kurią patiekė kongresui ir davė Amerikos šiame kare progreso vaiz sybė aiškiai pasisakys už tą
dą
ir
prašė
didesnio
pasiaukojimo.
britų
paramą.
britų
armija Egipte žymiai
tas blokas ir dabar veiks,
Ministras pirmininkas už sustiprinta, kad visur sėk
tai tegul visuomenė žinos,
tikrino parlamento atstovus, mingai kovojama prieš ašies
kieno čia kaltė ir atsakomy
Japonai gresia
kad Artimuosiuose Rytuose submarinus ir kad visuose
bė.
kariuom e n ė s frontuose sąjunginin kams
McArthuro apsaugos sąjungininkų
Be to, tuo pačiu praneši
skaičius žymiai padidintas šiandie šauniai sekasi vesti
mu prezidentas kongresą
ir yra galimybės prieš vo- karą.
paragino, kad jis suskubtų
WASHINGTON, rūgs. 8. ponalus atstovas H. L. Hoppravesti karo taksų (mokes — Iš Baltųjų Rūmų šiandie
GEN. McARTHURO STO
kins, armijos štabo viršinin
čių) įstatymą, kurs ilgai iškelta aikštėn, kad antrą
VYKLA, Australija, rūgs. 8.
kas gen. G. C. Marsh all ir
svarstomas. Sako, to įstaty
jam frontui Europoje planai admirolas E. J. King, laivy —Japonų kariuomenė, nepai
mo nepravedimas vyriausy
sant satr didetrų nuostolių—
buvo sudaryti Londone lie no operacijų viršininkas. Tą
bei daug milijonų dolerių pos mėnesį, kai tenai lankė pat laiką Londone buvo ir daugiau kaip 1,000 kareivių,
kasdien kainoj a. Anot prezi si prezidento Roosevelto per prezidento sekretorius Steph atgal atbloškė sąjungininkų
MASKVA, rūgs. 8.—Nau
MASKVA, rūgs. 8. —So
jėgas Kokoda-Myoia srityje,
dento, karo išlaidos milžiniš
en Early, kurs konferavo su
mažiau kaip už 60 mailių ry jausiais sovietų karo vado vietų karo vadovybė prane
kos. Iki 1943 m. liepos 1 d.
britų viešųjų informacijų
tuose nuo didžiosios sąjungi vybės pranešimais, naciai ša, kad vokiečių atakos prieš
jos sieks apie 100 bilijonų Amerikiečiai daužo
ministru Brendon Bracken.
ninkų Port Moresby bazės, atblokšti ir jų pradėtu tie Stalingradą šiaurvakaruose
dolerių.
Apie
tai
visa
iš
Baltųjų
japonus Solomons
ir pietvakaruose atmuštos.
Naujojoj Gvinėjoj.
sioginiu frontu prieš raudo
Rūmų priediniai paaiškinta
Tad vokiečiai susimetė fron
Panaudodamas priešakio
WASHINGTON, rūgs. 8.
nosios
armijos
pozicijas
ša

ryšium
su
prezidento
Roose

Daugiau kaip pusė
Kongreso atstovai
tu atakuoti ir geroką galą
— Laivyno departamentas
atakas ir apsiautimo strate
velto sakyta kalba per radi
lia Stalingrado. Vadovybė kyliu įsiskverbė iš vakarų
praneša, kad japonai pakar
giją, priešas pasistūmė iki
milijono kareivių
sušaukiami sesijon
ją Darbo dieną.
pareiškia,
kad
vokiečiai šono, nepaisant apturimų
totinai stengiasi išlaipinti
Owen Stanley kalnų perėjos
smarkiai nukentėjo ir per nuostolių. Nepaisant to, rau
ir padarė kontaktą su sąjun
WASHINGTON, rūgs, 8. kariuomenę į Guadalcanal
užsieniuose
šią savo taktiką. Stalingrado donoji armija Valgos pramo
gininkų apsaugos pozicijo
— Kongreso žemesniųjų rū j salą, Solomons, kad tuo bū- Senatoriai priešingi
WASHINGTON, rūgs. 8.
gynėjai iki šioliai visas ata ninį miestą atkakliai gina ir
mų pirmininkas (speakeris) i du ten sustiprinti savo jėgų
mis, pažymima gen. McAr
— Prez. Rooseveltas vakar
kas atmuša su dideliais prie nemano pasiduoti kad ir gau
thuro vadovybės komunika
Sam Raybum sušaukia sesi liekanas, kurias amerikiečiai naujiems taksams
per radiją iškėlė aikštėn,
šui nuostoliais.
singesniam priešui. *
jon atstovus į rugsėjo 14 d. baigia ten blaškyti. Tačiau
WASHINGTON, nigs. 8. te.
kad šiandien jau daugiau
Sąjungininkų lakūnai su
Vokiečių vadai prieš Sta
svarstyti prezidento specia amerikiečiai lakūnai daužo —Senato finansų komitetas
kaip pusė ^įpili jono U. S. ka
skandindami jų
kėlė didelius nuostolius prie lingradą pastatė savo rink- Naciai apie savo
lų pranešimą. Rūmai nefor japonus
vienu balsu (12 prieš 0) at
reivių yra užsieniuose—karo
šui. Nepaisant to, priešo 26 tiniausius kariuomenės dali
maliai buvo nutraukę sesiją transportus ir kitus laivus.
metė iždo departamento nau
frontuose.
Japonai turi didelius nuosto
didieji bombanešiai atakavo nius. Tas jiems nieko nepa laimėjimus
trumpam vasarojimui..
ją pasiūlymą skirti taksais
Be to, prezidentas didžiai
' i '
lius.
Port Moresby bazę. Maži deda.
dar pusseptinto bilijono do
įvertino rusų nepaprastą atBERLYNAS, rūgs. 8. —
Ar japonams pasisekė
nuostoliai padaryta ir vie
lerių išlaidoms ir tuojau
sp&ruihą' kovose au vokie Prezidentas pagerbė
Vokiečių karo vadovybė pra
nors dalį kariuomenės išlai
nas priešo bombanešis nu
ėmėsi svarstyti, kokiu būdu
U. S. sutartis su
čiais ir' pkreiškė, kad ten
neša, kad Egipto Uprp fron
pinti, komunikate nepasaky
muštas.
lakūną
didvyrį
taksais sukelti žemesniųjų
vokiečiai1 biis nugalėti.
te tarp rugp. 30 įr sugsėjo
Pietrytinėj Naujosios Gvi Kubos sala
ta. Tik pranešta, kad praei
rūmų pravestą bilių, kuriuo
WASHINGTON, rūgs. 8.
Taip pat sakė, kad sąjun
5 d. naciai supaikino arba
nėjos dal^—Milne įlankos
tą šeštadienį japonai kelis
nustatyta
taksais
surinkti
ginės valstybės dirbdina pla —Prez. Rooseveltas vakar
AVASHINGTON, rūgs. 8. paėmė 124 britų tankus, 52
apylinkėse, sąjunginės jėgos
kartus pakartotinai skver
daugiau kaip 6 bilijonai do
nus įsiveržti Europon, nes per radiją kalbėdamas pa
patrankas ir daugiau kaip
bsi išlaipinti kariuomenę ir
baigia naikinti priešo lieka —J. A. Valstybės pasirašė
lerių.
tik Europos plotuose kovo gerbė laivyno lakūną didvy
100 sunkvežimių. Be to pa
jie daug nukentėjo nuo ame
nas. šias japonų liekanas karinę ir laivyno sutartį su
mis karas bus laimėtas.
rį Įeit. John James Powers,
imtas ir “ganėtinas” nelaisrikiečių orinių atakų. Be kit
vaduoti priešas į Milne įlan Kubos sala. Sutartimi koor
vių skaičius. Corfu salos pie
kurs didvyriškai kovodamas
ko numušta trys japonų lėk Vyriausybė varžo
ką prisiuntė karo laivus, ku dinuojamos specialės prie
tuose numuštas britų lėktu
prieš japonus Coral jūroje
riuos sąjungininkai atakuo monės karo metu.
tuvai.
Japonų veiksmai
vas.
dingo. Jam pripažintas kon
Prieš tai japonų submari- darbininkus
ja. Kovų pasekmės nežino
gresinis
medalis.
Leit.
PowKinijoje blanksta
LONDONAS. — Amerikie
AVASHINGTON, nigs. 8. mos.
nai apšaudė kai kurias salos
ers tėviškė yra New Yorke.
čiai lakūnai didžiuliais Dou- Nuskandinta
—Paul V. McNutt, karo vy
pakrantes.
CHUNGKING, Kinija,
glas bombanešiais ir vakar
rų jėgos komisijos pirmi
rūgs. 8.—Kinų karo vadovy
Ką
sako
sėkmingai atliko
atakas 7 ašies laivai
ninkas, vakar dvylikoj vals
Gen. Bismarckas
bė praneša, kad centrinės Rommelio armija
prieš nacius Vokietijoje.
tybių darbininkams uždrau angly spauda
CAIRO, Egiptas, rūgs. 8.
Kinijos provincijoj Anhivei
žuvo
kovose
•
toliau
stumiama
dė
keitinėti
savo
darbą
ne—
Britai praneša, kad jų sub
kinų armija iš japonų atko
AVASHINGTON.— Valsty marinai Viduržemio jūroje
LONDONAS, rūgs. 8.
CAIRO, Egeptas, rūgs. 8. geležinėse metalo ir medžio
vojo ir išlaisvino 25 mieste
CAIRO, Egiptas, rūgs. 8.
bės
sekretorius Hull prane- nuskandinę penkis stambiuo
lius ir kaimus. Tas atlikta —Gen. Rommelio armija to —Iš paimtų nelaisvėn vokie pramonėse. Jei darbininkas Anglų spauda apie prez. Roo
20 dienų bėgiu.
liau atgal atsimeta Egipto čių patirta, kad vokiečių ge turi noro keisti savo darbą eevelto specialų pranešimą šė, kad U.S. įkūrė bazes Ga- sius ir du vidutinius ašies
Japonų veiksmai centrinėj fronte neįstengdama atšilai nerolas George von Bismar- ir iš vienos vietos nusikelti kongresui pareiškia, kad lapagos salose, priklausan laivus Italijos-Libija linijo
tikrai imasi čiose Ekvadoro respublikai. je.
Kinijoj kažkodėl blanksta. kyti prieš britų artileriją, ckas, geležinio Bismarcko kiton, turi gauti iš United prezidentas
Nerodomas priešo jokis stip kuri be pertraukos priešą ainis, žuvęs kovos laukuose. States Employment Service griežtųjų priemonių kovoti
STOKHOLMAS.—Žiniomis
CHUNGKING, Kinija. —
su infliacija. “Daily Mirror”
rūmas. Kinai negali suprasti apšaudo. Prieš nacius ir Gen. Bismarckas vadovavo leidimą.
Čia
turima žinių,' kad numa
McNutt pareiškia, kad jis sako, kad prezidentas sie iš Vokietijos, apie 12,000 žy
to įvykio. Matyt, japonų ka amerikiečių lakūnai daug šarvuotajai divizijai Afrikos
riuomenės dalys ištraukia veikia. Jie priešui sukelia tyrynuose. Pirmiau jis buvo tai daro prezidento autori kiąs diktatūros šalies ekono dų iš Vienos išsiųsta į nacių tomas sovietų santykių nu
traukimas su Japonija.
okupuotas Rusijos dalis.
mikoj.
zuotas.
veikęs Rusijos fronte.
mos ir kur kitur siunčiamos. didžiausius nuostolius.

Antrąjam frontui planai sudaryti
Londone liepos mėnesį

Stalingrado gynėjai atmuša
rinktiniausią vokiečhį armiją

i
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TT. Marijonų misijos

AMERIKOS LIETUVIŲ ŽINIOS

Cleveland, Ohio —. Šv, Jurgip, pąr. bažnyčioje — spa
lių 12 — 18 dd. (jaunimui)
— kun. Antanas Mažukna,
MIC.
Lowell, Mass. — šv. Juo
zapo par. bažnyčioje — spa
lių 18 — 21 dd. — kun. Pra
nas Aukštakalnis, M.I.C.
Cleveland, Ohio — Šv. Jur
gio par. bažnyčioje — spa
lių 19 — 25 dd. — kun. Juo
zas Vaškevičius, M.I.C.

Kun j Vosvlidiis MIC Kvietimas talkon
r^Mtv. J. rvjĮViuuj, mtn

So. Boston, Mass. — Rugpiūčio 28 d. kun. J. VosyUO, MIC., apsirengė nauja
hftĮt& U.S.N, kapeliono uni
forma. Įvilktuvės tapo pa
minėtos vąfcarįene šy. Petro
par. klebonijoje. Be paties
kapeliono ir vietinių kunigų,
dalyvavo kun. J. Vaitiekū
nas, dr. K. Pakštas ir dr.
Rakauskas. Sekmadienį jam
iškėlė pietus J. ir, M. Jeskevičiai, Dorchestery, savo na
muose.
Kun. Vosylius, MIC., išSo. Bostono, rūgs.
1 d. I&Yašiavo į Thompson,
Conn. I£ teta į Dėdės Šamo

tąrnybą,
Visa &y. Petro parapija
męl{įšiasi kun. Vosyliui laimiųgos darbuotės naujose
U

parmg°s*Tm

tertron mokyklos.
Philadelpbia, Pa. — RugsĄjpz 13 d., Juozapo Marijos
gražiame, vilos aode įvyks
rųdępiųia piknikas. Visas
pĮSibtų) ia padengimų ir prisiųsioą aukos, eis išlaikymui
ankštesnės margaitėms mokykJos (High School) Juo
zapo Marijos viloje, Newtpyjn, Pa. Savo atsilankymų
paremsime gerą darbą —
j&uriįjų lietuvdięių švietimo
ir, abklėjimo įstaigą, i ’ i :
/ Motinėlės, leiskite s a
dukreles į šią aukštesnę mo
kyklą, kur jūsų dukrelės sy
kiu gaus mokslą ir derinį
išaukįėjimą.
Seserys Kazimierietėš kvie
čia visus lietuvius atsilan
kyti į šį pikniką ir linksmai
praleisti dieną gražiame Juo
zapo Marijos vilos sode.
Kelrodis: Kurie negali au
tomobiliais važiuoti, yra ge

ras ir patogus būdas nuvyk
ti i pikniką geležinkeliu. Iš
Reading Terminai stoties
(prie 12-tos ir Market gat
vių) traukinys išeina 9:52
5)al. ryto. Atvykįte į, stotį:
kartu dabodami nuvažiuo
sime per valandą laiko.
F. P.
> *
s, . i J

Brooklyn, N. Y. — Kan
didatuojant į kongresą, ten
ka susidurti su daugeliu
kliūčių. Pris minkime tiktai
partijos vardo klausimą.
Prieš dvejus metus primary
rungtynėse daugelis lietu
vių kilmės balsuotojų susi
laikė nuo talkos man., žino
ma, jie galėjo pagelbėti, bet
jie sakėsi esą demokratai
arba darbiečiai ir, kadangi
aš rungiausi respublikonų
partijoj, jie negalėjo man
gelbėti — netgi smulkia au
ka rinkimų fondui. Jie buvo
baikštūs. Jie bijojo! Bet ko?
Ačiū Dievui, tie baikštuoliai buvo mažumoje. Vienok,
šis pavyzdys paaiškina ko
dėl lietuviai politiškai yra
taip atsilikę Jungtinėse Val
stybėse. Tas paaiškina ko
dėl jie niekad neturėjo kan
didato bet kokioms aukš
toms pareigoms federalėje
arba steito valdžioje. O kaip
su kitataučiais?
Kai Lehman kandidatavo
New York State gubernato
riaus pareigoms, beveik kiek
vienas žydas — nepaisant ar
jis buvo respublikonas, ar
demokratas, ar darbietis —balsavo 100 nuoš. už jį: pir
mą kartą steito istorijoj žy
dui buvo duota proga kan
didatuoti gubernatoriaus pa
reigoms. Kai Scilleppi kan
didatavo teisėjo pareigoms
New Yorke, italai iš visur,
iš apylinkių toli puo kandi’ ' rinkiminės apygardos,;
susispietė, apie jį, ąukėlė lė
šų kampanijai, sunkiai dir
bu ir įstatė j> į tas pareigas.
Jją nedvejojo. Jie neklausė:
“Kurios jis. partijos?” Tai
buvo politinė kova ir jie vi
si stojo talkon savo tautie
čiui. Kai šiemet Marcantonio stojo į kongresines no
minacijas tirštai italų ap
gyventoje apygardoje, kiek
vienas italas nepaisydamas
ar jis respublikonas, demo
kratas ar darbietis — bal
savo už jį ir jis laimėjo vi
sų trijų partijų nominacijas,
šiandie jis rinkimuose netu
ri opozicijos, nes jia tėra
vienintėbu kandidatu. Tai yra stebėtinas politiškas fa*
nomęnjLS) -kuris v^izdupja
vienybės pajėgumą ir stip
rumą.

— Prašė
jpąį.i^ėnlIffiBirė. Liejtuvių R.
jį, Sųsžvi^y/no Amerikai ,13
Lenkai sugebėję išrinkti į
tyiflpps narys); Petras JoKu- kongresą 12 atstovų ir turi
fcpttia Prie/Šioą kuopos jis progos būsimaj aibe kongre
pjriklausė. nų/*, 1917, m, Sue- se turėti 15 lenkų. Vienas
iųe, buvo apsidraudęs ant jų tautietis, Ądamowski, šia
$50Q.na
ndie Illinois steite netgi kan-

Tėvu Pranciškonu
misijos ir rekolekcijos
1942 m.

Kingston, Pa. — Švenč.
Chicago, UI. — Svenč. P. Panos Marijos par., lapkri
Marijos Gimimo par., Šilu čio 9 — 15 d., T. Justinas
vos oktavą, rugsėjo 7 — 15 Vaškys.
d. — T. Justinas Vaškys.
Chicago, UI. — Švenč. Pa
Waterbury, Conn. — šv. nelės Marijofe Nekalto Pra-1
Juozapo par., šv. Pranciš sidėjimo novena ir misijos,
kaus novena ir Tretininkų lapkričio 29 — gruodžio 8

Vosyliai, kurių sūnus kun. Jonas, J. Valstybių laivyno DR. VAITUSH, OPT.
leitenanto uniformoje ir dukrelė Alena. Kun. Jonas Vo
LIETUVIS
sylius, MIC., 1 d. rugsėjo išvyko į Virginia. Geriausio pa
sisekimo.

KAINOMIS
t

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SI^TŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė
geros rfilles moterų kelintai, kailiukai*
cloth kotai pamldnkla nuirmlntomia kalnomln.

ATEIKITE

IR

PATYS

PAMATYKITE

gresmano žemyn, yra airiai,
——

PASKOLOS
DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKĖ JIMAIS

L

47th St

134 N. LASALLE ST.
Room 2014

..

1 .J1/■--'"-T1

AMERIKOS UBTUVIŲ DAKTA&Ų DRAUGUOS-NAKIAI
—
o«ao teL VHkrinia
, taUsndjos M.t BEVerly 890.

DR. T. DUNDULIS
Ofiao vsL: 1—3 ir 6r-8c39- P.
Trečiadieniais i jkgal sutartį.

Savings and Loan
Association
cbicago

Telefonas:

Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak lr Duktė, Sav.
R#-

TEOANalriM,

DR. S., BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

U

Sea. 6958 So. Talman Avė.
Sea. TeL OSOvEiil 0617
Offica teL B&lOock 4048

MUTUAL
FEDERAL

IM TtOą. p, m.

Tel STAte 7571

4157 Archer Avenue

2202 W. Cermak
noqa

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
•

Kampas lt-toa
telefenas: OANAL 0&2S. dUcsge
OFISO VALAMDOS:
Kaadlen »:M a. m. Iki 1:19 p, m.
Trečiad. lr Mttad. t:>0 a. m.

valandos vakare.
Telefonas CALomet 8877

GYDYTOJAS H. CHIRURGAS

arba

šiandieni

DRJELMŽ SODEIKA.
a ik
AKIS UTOBDURUA.

AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms, akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nno 10 Iki 5 vai kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio

137 No. Marios Street
Oak Park, Dtlsois
(Prie kampo Lako SL)
Telepboae: — fl(j6UD

MA

— BEa»ENCWA-«
lM1 ■Sijrassar w

i I

-uLIETUVIS D
om
prieinamų1

DR. G. SERNER
LIETIĮVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

•

or
Labai

Chicago, III. — Šv. Kry*
žiaus parapijoje, gruodžio 13
— 20 d., T. Justinas Vaškys
ir T. Juvenalis Liauba.

TeL Yards 182»
> Pritaiko Akinius.
Kreivas Akla
Ištaiso.
t

IOS F. BUDREK.

324* $c. Hofetetf St

TeląfpUMC
didatuoja į J. V. senatą. Tas be jokių išimčių. Tas pavaiz,M
Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
parodo, kad lenkai yra po duoja įdomų politinį reiški
Imą gąnuttavimM
Calumet 4581
ly Akių Specialistas
3401 90. HALSTED ST.
Optometri'
toieall
litiškai pažangūs žmonės. Ar nį.
kampas 34tk St
Palengvina akių įtempimą, kuris
ML BADIO PATAISYMO
galima abejoti, kad Lenki
esti
priežastimi
galvos
skaudėjimo,,
Kviečiu talkon — rašyki svaigimo, akių aptemimo, nervuo- Valandos nuo 10 iki 4, nuo & iki 8
PASAUKITE:
ja atgims? Tokia politinė te komitetui jei norite pa tumo, skaudamą akių karštį, atitai Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį
pažanga nusipelnė atlygini dėti. Vos šešios savaitės be- są trumparegystę ir toliregystę.
Prirengia teisingai, akinius. Visuo
mo. Netgi ukrainiečiai, ku ! liko iki rinkimų.
se ateit^imuose egzaminavimas da
LIETUVIAI DAKTARAI
romą#. su elektra parodančia ma
rių nėra tiek daug J. V-se
William J. Drake,
žiausias klaidas. Specialė atyda at
TaL ▼ARde 8141
į mokyklos vaidilų.
kiek lietuvių, turi savo at
Campaign Headųuartęrs kreipiama
Ni
h
ATKOČIBHžS
Kreivos akys atitaisomos.
stovą New Yorko legielatūVALANDOS: nuo 10 ryto iM »
359 Union Ava.
Dfi. Vi A. ŠIMKUS
DANTISTAS
vak. Seredomia nuo pietų, e Ne
roje ir ruošiasi išstatyti sa
Brooklyn, N. Y.
kėlioj pagal sutartį.
1446 So. 49th Court, Cicero GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
vo tautietį į kongresą. Jiems
Daagely atsitikimų, skys attyalM
Antradieniais, Ketvirtadieniais
IB AKDIIUB PHMBAB^k
ir
Penktadieniais
tas pavyki nęs .jie turi vie
VVorcester, Mass. — Ne
744 Weet 36th Street
nybę, kurios gaila pasakyti- seniai mirė šio miesto gy- 4712 South Ashland Ar. Valandoe: 10-12 ryte, 2-6, 7-8 P.1L
3447 S. Halsted SL, Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:90-8:30
TARPA
— taip trūksta lietuviams vejltoja Zuzana ŽemaitaitięPirmadieniais, Trečiadieniais
Pirmadieniais tik 2-4
ir Šeštadieniais.
ligi šioL
Sventadisniain U;lįL,
nė. Velionė buvo LRKSA na
Valandoe: 3 — 8 popiet.
Tel OANal 600»
Airiams, italąms, lenkams, rė. Priklausė prie 98 kuopos, Būkit Malonūs
DR. F. G. WIN5KUNA5 DR. WAL1ER J. PHttJJPS
čekams, ukrainiečiams ir ki kuri veikia Aušros Vartų
SAVO
AKIMS
1
GYDYTO JAS IR OHEBUROAS
toms tautinėms grupėms par parapijoj.
Tik viena pora aklų visam gy
GYDYTOJAI IK OfflRŲRftAS
venimui.
Saugokite Jas, leisdami
tijos pavadinimas nieko ne
2158 West Cermak Road
lėegzamlnuotl Jaa moderniškiausia
ADVOKATAS
Ofisas ir RaridondjM,
metodą, kuria, regėjimo mokslą*
Ofiso teL OANal 2846
reiškia kai vienas jų tautie
gali sutelkti.
Ofiso v»L: 2-—4 ir 7—•.
2155 Wcat Cecmak Road
SS METAI PATYRIMO
čių dalyvauja rinkimuose. WHJTMfY E. TARUTIS
' Seradpj pagal sutartį. '
prjrlukhne akinių, luirle pašalius
onso valaitoos
visą aidų įtempimo. ..
: 7U4 8a.____ _
Bet daugeliui lietuvių?! Šia
ADVOKATAS
Nuo 7 iki 8:90 vaL vokusia
teL:
HEMloek 1150
ndie Queens apskrity, kur
Dr. John J. Smeiana
ANTRAS O53ŠAB
Centrinis Ofisas:
TE. YAJMs
gyvena tiek daug lietuvių,
2017
So. VVeetera Avė.
3133 S. HALSTED ST.
Dr: J. I Smetana. Jr.
visi vietiniai demokratų par
TaL OANal 7171:
(lietuvių Auditorijoje)
08. C. VEZELIS
OPTOMETKOTĄI
tijos kandidatai, nuo kon- VALANDOS: Nua 1-mos iki 8-tos 1801 So. Ashland Avenue
Nuo
K
ryte RAB vaŲ l
DANTISTAS

DR. J. J. SIMONAITIS

PRIEENAMOMIB

d., T. Justinas Vaškys.

ątaąk*d4»iiigpl.u|

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ

vizitacija, rugsėjo 8 — 17
d„ T. Juvenalis Liauba.
Siaux City, Iowa — šv.
Kazimiero par., rugsėjo 21
— 27 d. T. J. Vaškys.
Philadelpbia, Pa. — šv.
Kazimiero par., Šv. Prane škaus novena ir Tretininkų
vizitacija, rugsėjo 25 — spa
lių 4 d. T. Justinas Vaškys.
So. Boston, Mass. — šv.
Petro par., spalių 5 — 18 d.
T. Justinas Vaškys ir T. Ju
venalis Liauba,
Ansonia, Cqnn. — Šv, An
tano par., spalių 5 — 11 d
T. Juvenalis Liauba.
•New Britain, Conn. — šv.
Andriejaus pau*., spalių 18 —
20 d., T. Justinas Vaškys.

GYDYTOJAS IB OHIRURGAS

2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vaįą
Sejkmad., Trečiad. ir Šeitad. vaBarais ofisas uždarytas.

REZTDENCIJA:

3241 VVest 66th Place
TaL REPabUc 7060
TaL OANal 0007
Rea. tel: PROapect 6659

Vai: 2—4 ir 1—9 mk,
Ketvirtad. ir Nedčliomia sneitaruB

DR. P. Z. ZALATORIS

2423 West Marąuette Rd.

GYDYTOJAI IS 0KISDRGAS

DR. STRIKOt'IS
PHYSICIAN AND BURGBON

4645 So. Ashland Avenue
0MS0 VAL1NDO8:
Nao 2 iki 4 ir nao 6 iki 8 vai. vak
Nedėliomis pagal sutartį.
Offioa taį. YARda ,4787
Namų taL P&Ospaet 1030

TaL YARda 6981.
Ras.: KENvood 8107.

Caaal 8887

DR. A, J. BERTASH

Ben. J. KAZANAUSKAS

GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

Sekretorius

Ofiso vaLt aoo 1-3; nno 6:30-8:80

įsa W«1 3Sb Street

4645 So. Ashland Avenue
arti 47tb Sirete
vaL: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.
-vTelefonas: HEMteok 584S

DR. PETERI. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRCSGAS

6757 So. We«teni Avė.

Ofiso TaL ...... VIRgfnte 1$M

Walb
GYDYTOJAS IR <

4204 Archer Ąyenue
LIGONIUS PRUMĄ;

Kaadien nuo 2:00, U0 8;QQ. v»U
Trečiad.

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak, 7 iki 0
Nedėliomis pagal sutartį

kr

Sekmad. j

DILI
GYDYTOJAS IR /CHIRURGAS

Telefonas CANaI 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR, CHIRURGAS
1913 So.
AA
OTISO VALANDOS: 2-4 ir 7-0
ir pagal antartį.
SekmadiesLAiH t.aiMn dkubI intarti
telefonas SEEIey 0434.

4729, So. AofalMd, A?e.
(2-tros lubos) .
Tel. MIDway 2880-

CUongft, UL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vąl. ryto, nuo 2<iki <L
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30' o./Vsk.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai.* ,ryto,
"
■ ■■ . ■
W i .i, .
, į> ie.

DR. MADfRDE RAUN

TaL. Oioffo 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOįlAA IR. OHIRUBGAG
Kamp. I5tos gat. ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:

GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

4631 So. Ashląnd Ayęouą

Ofiso Tol.: Yards 0094
Rea. Tei.:
lasidandjs: 6600 Sa. Arteaian Ava. 8 iki 4 popi<
7 iki 0 vakari. VALANDOG
ir pagal nutartį,
0 -13 y.
........................
,, „
Nuo 10-12
▼. iryto;
2-l ir 7»A.v. valų.
VALANDOS- U vų ryto iki 9 popiet
Res. 1625 So. 50th Avenue Nedėtolomia aoo 10 iki 12 vsL dieną^
6 iki 9 vai. vakare

1821 So. Halsted Street

Romrael neteko
108 tankų
VVendell Wil^ie, atvykęs
iš Cairo į Ankarą (Turkijo
je), pareiškė, kad pereitą
savaitę marš. Rommel Egip
to kovose neteko 100 tankų
iž 270.

't™.

Tel Cicero 1484
.
i e.r"«j

■ r

DR. EMILY Mt KRUKAS

DR. A. JENBNS
(Lietuvis)

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue

250G w«8t 63rd Street

Ofiso Tel LATayette 3210
Rez. Tel. LATayette 0094
Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868
VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.
Penkt., Sefttad. 8:30 iki 9:30 vak.

OPIPO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakaro
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutart j
Ofiso telefonai PROspeet. 8737
Namų telefonas ViRginis 2421

Sekmad. Pagal Sutarimu

KOUUZK uDBALGAn

siiBifl

Trečiadienis, nigs. 9, 194Ž
"i

.

........

'

Dr. A Gerutis

SCENA VYKSTANT M>DWAY MŪŠIAMS

CLASSIFIED

LIETUVA IR RUSIJA

HELP W\NTED — MOTERYS

PAKERKO8 reikalingos — Paty
rimas nereikalinga. Gera užmokes
tis. S dienos J savaitę.
Valandos
nuo 7 ryto Iki 3:30 popiet.

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

pati Rusija liko tamsi ir ki
tas tautas laikė tamsoje. Ji
Rusų kova prieš lietuvių
net griežčiausiomis priemo
tautos švietimą
nėmis kovojo prieš pačių
Bet rusų sauvalė buvo Lietuvos gyventojų pastan
nukreipta ne vien prieš auk gas privatiškai šviesti vai
štąjį mokslą, bet ir apskri kus. Net blaivybės platini
tai prieš svetimą. Jau pa mas rusų administracijai už
čioje rusų valdymo pradžio kliuvo. Vysk. Valančiaus rū
je viena po kitos mokyklos pėsčiu pereito šimtmečio vi
Lietuvoje turėjo užsidaryti, duryje Lietuvoje nepapraanes rusų valdžia pasiglemžė tai bujojo blaivyb6) judgji.
nuosavybes, iš kurių mokyk ma3 kuris turSj0 labai tci.
los buvo išlaikomos, o pati,giamos jtakos lietuvių teu.
lėšų tam neskyrė. Valdžia tai. Į tai atkreipė dėmesį ru
ėmė jau anksti steigti rusiš sų valdžia, kuriai rūpėjo ma
kąsias mokyklas, bet Lietu tyti lietuvių tautą visokerio
vos gyventojai į jas savo poje tamsybėje. Blaivybės
vaikų neleido, tad jos arba judėjimas tad buvo uždraus
užsida'rfe, (arba merdėjo. Tuo tas, o jo rėmėjams buvo gra
met ypač vysk. Valančiaus sinama net karo teismu. Ru
raginami, • gyventojai ėmė sų administracijos globoje
steigti raė&yklas. Tačiau po Lietuvoje ėmė klestėti, vie
Ir1
1863 m. sukilimo generalgu toje mokyklų,
“monopolbernatoriųs Muravjovas-Ko- kos”, kurios girdė alkoholio
rikas visas šias parapijines nuodais lietuvių tautą. Juk
mokyklas uždarė. Rusai vėl Rusijos valstybės biudžetas
pradėjo steigti rusiškas mo buvo pramintas “girtu biu
kyklas, kurios buvo skiria džetu”!
mos nę švietimui, o rusini
Visiškai bešališkai galima
mui. Dar daug yra gyvų
žmonių, kurie šias mokyk pasakyti, kad carų valdymo
las lankė. Jose viešpatavo laiku Lietuvoje buvo daro
menkai išlavinti rusų moky ma ne už švietimo skleidi
tojai, kurie su mokiniais ne mą, o už tamsybės platini
galėjo net susikalbėti. Lie mą. O jeigu buvo šiek tięk
tuvių kalba iš jų buvo pa mokyklų, tai jos pirmoje ei
šalinta. Taip pat gimnazijos lėje buvo skiriamos lietuvių
tarnavo rusinimo tikslams. tautos rusinimui, o ne švie
Kiek geresnė būklė buvo tik sai skleisti. Tai, ką lietuvių
Užnemunėje, kur lietuvių tauta švietime padarė, tas
kalba geriau išsilaikė. Todėl buvo pasiekta prieš rusų ad
ir tautinis judėjimas čia ministracijos norą ir net at
greičiau paplito. Tokia ‘rusi kaklioje kovoje su ta admi
nimo politika buvo per mo nistracija. Ir jeigu lietuvių
kyklas varoma iki pat Di tauta vis dėlto iškilo apšvie
džiojo Karo, nors po 1905 toje, tai buvo pačių lietuvių
m. revoliucijos lietuviai dau dėka, nes tauta visuomet
troško šviesos. Kai 1915 m.
giau atsikovojo teisių.
rusų administracija iš Lietu
omis
aplinkybėmis
vos pasitraukė, lietuvių tau
nenuostabu, kad* rusų valdy
ta buvo keleriopai geriau ap
mo metais lįėtuvių tauta
sišvietusi, nekaip rusų taunedaug šviesos nematė. To
ta, kurios valdovai pasiliko
rusų valdžia ir sieke. Tuo,
. .
.. . .
... . .
_
lietuvių tautos atmintyje
metu kai visoje Vakarų Eu- 1
kaipo obskurantizmo atsto
ropoję 19-me šimtmetyje
vai!
jau visur buvo įvestas priva
Atgavusi po- rusų valdylomas mokyklų lankymas,

DEER PARK RAKING CO.
400 N. St. Louis

(Tęsinys)

MERGINOS

••DRAUGAS” HELP ffANTED
ADVERTISINO DEPARTMENT
117 Mo. Dearborn Street

AR VIDURAMŽIO MOTERYS ITŽ
VEITERKAS dirbti Luncheonettes.
prie tountains Ir Kavinėse. Dienomis
lr naktimis darbai. Aukščiausia už
mokestis, geri ttpsai, puikios darbo
sąlygos. Atsišaukite )
GATEWAY RESTAURANTS
I<a Šalie St. Stntlon

Tel.: RANdolob 9488-9489
HELP WANTED — VYRAI

STOCK

MEN

Vietos vyrams norintiems
stock rumV lr taipogi—

dirbti

VYR VI REIKALINGI

Vyrai
kaip
man”
ment
pietų.

d61 abelnų apvalymo darbų,
tai—(Šluoti, ISmažgotl, “handy
lr t.t. AtslSauklte } Employofisų tarpe 9:30 vai. ryto iki

SUNNYSIDE 1406.

WIEBOLDT’S
106 So. Ashland
63rd A Green St.

REIKALINGI GRINDERS — ašt
riai aptašyti kasti ngus.
Atsišaukite j
GRUNVVALD PLATINO CO.
2559 W. 21st St.
ARMATURE WINDER lr TROUBLE SHOOTER. Dirbti elektros motor pataisymo dirbtuvėje. Puiki už
mokestis.
M.
t "Draugas"

Acme

telepnoto)

Ši nuotrauka padaryta vykstant Midway mūšiams, bir
želio mėnesį, čia matosi aliejaus tankas, kuris liepsnoja
nuo japonų bombų. Midway yra vieta kur perinami ir pri
žiūrimi paukščiai. Priešakyje matome jūros paukštį, kuris
tupi lizde, siaučiant aplinkui bomboms.

mo laisvę, lietuvių tauta per
20 nepriklausomo gyveni
mo metų padarė švietimo ir
visuotinės kultūros darbe
dešimteriopai daugiau, ne
kaip per 120 metų rusų
viešpatavimo epochą, nes bu
vo nublokšti į šalį visi kul
tūros stabdžiai, kuriuos lai
kė rusų administracija. Jei
gu rusų laikais vidutiniškai
kasmet aukštąsias mokyk
las galėjo vargais negalais
lankyti kokie 200 lietuvių
(ir tai tik paskutiniais val
dymo metais), tai nepriklau
somos Lietuvos laikais kas
met aukštąjį^ mokslą ėjo
vidutiniškai 6,000 lietuvių
jaunimo, t. y. 30 kartų dau
giau. Rusų laikais Lietuvoje
nebuvo nei vienos aukštosios
mokyklos, nes administra
cija uždarė Vilniaus univer
sitetą, nepriklausomos Lie
tuvos laikais per trumpą, lai
ką jų skaičius išaugo iki 8
(du universitetai, Veterina
rijos ir Žemės ūkio akademi
jos, Prekybos ir Pedagogi

nis Institutai, Konservatori
ja ir Meno aukštoji Mokyk
la). O ką bekalbėti apie
gimnazijas ir pradžios mo
kyklas !
Privalomas pra
džios mokslas buvo įvestas
tuojau po Nepriklausomy
bės paskelbimo; rusai jo ne
įvedė po 120 metų ne tik
Lietuvoje, bet ir pas save
— Rusijoje. Mes peržengtu
me šio rašto apimtį, jeigu
imtume lyginti, ką kultūros
srityje padarė laisvoji Lie
tuva per 20 metų ir ką lie
tuvių tauta kultūroje “lai
mėjo” 120 metų rusų valdy
mo laikotarpyje. Tą žino
kiekvienas lietuvis, kuris
sekė Lietuvių literatūrą ir
meną, kuris žino, kaip iški
lo lietuvių spaudos tiražai
ir kiek buvo leidžiama viso
kiausio turinio žurnalų, ku
ris landė įsikūrusius muzie
jus, kuris matė įvairiausius
rūmus, puošusius Lietuvos
i
miestus ir miestelius, kuris,
pagaliau,
galėjo stebėti,
kaip trumpu laiku pasikeitė

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000
620 WEST 15TH AVENUE
(Įsteigta 1889 m.).

VIDURAMŽIAITS MOTERIS reika
linga prie lengvo namų darbo. Pa
gelbėti prHHOrėti 2 vaikučius 4 ir 8
metų. Sekmadieniais nereikia dirbti.
Dirbti tik reikia Iki 7 vai. vak. dar
bo dienomis. Pašaukite:

GOLDSCHMIDT

&

CO.

1022 W. Jaekson Blvd.

MERGINOS REIKALINGOS
Išmokti kaip operuoti power ma
šinas siuvant korsetus. Mokame
puikia algą laike mokinimo. Atsi
šaukite į
POVVELL CORSET CO.
913 W. Van Buren St.
REIKALINGA 3 MERGINOS. Pa
tyrimas nereikalinga. Svarus darbas,
geros valandos.
ROSCOE LAUNDRY
3517 W. Harrison St.

REIKALINGI
VYRAI
pagelbėti
prie saldainių gaminimo ir mote
rys ar merginos prie saldainių vy
niojimo.

EMBROIDERY
(mezginių)
OPE
RATORES reikalingos. Patyrusios,
gera užmokestis, pastovūs darbai.

AMBROSIA CANDY CO.
1719 Federal St.

ADVERTISING SHIRT
& F.MBROINDF.RY CO.
1529 Milnraukee
HUMbohlt 1242

DIE

CASTERS

reikalingos. Pastovūs darbai. Atsi
šaukite J
PARAGON DIE CASTING CO.
5851 VV. Dičkius Avė.

BAKERS - COOKS - 2ND COOKS
VEITERIAI - INDŲ PLOVIKAI —
reikalingi valdžios projekte.
OLYMP1C CO56MISSARY, CO.
302 S. ( anai

Lietuvos išvaizda ir patys
Lietuvos žmonės. Taip lietu
vių tauta nei akimirkai ne
sigaili rusiškųjų laikų; ji,
kaip kokį Periklo laikotar
pį, prisimena tuos, deja,
trumpus metus, kuomet Lie
tuva buvo nepriklausoma
valstybė!

MERGINOS reikalingos prie dirb
tuvėje darbų. Patvrimaa nere'kallnga. Naktim ar dienom darbas.
M.

J.

HOLLOWAY *

CO.

308 VV. Ontario St.

SODA FĮOUNTAIN PAGELBININKES ir VEITERKOS reikalingos.
Darbas tiktai dienomis, sekmadie
niais ir šventadieniais nereikia dir
bti
VON HF.RMANN PHARMACY
38 N. Clark
149 VV. Jaekson

barzdaskučiai neleistų kal
bėti kirpyklose apie karą.
Nutarta žiūrėti, kad amuni
cijos fabrikų darbininkai ne
kalbėtų apie karo gamybą,
nes palaidi liežuviai gali
daug patarnauti priešui, ati
deagiant karo paslaptis.

Redaktorius nuginkla
vo du nacius lakūnus
Iš Londono praneša, kad
Frank Roberts, of the Hull
and East Yorkshire Times
redaktorius, sučiupo du vo
kiečių lakūnus, kurie buvo
nusileidę Yorkshire pakraš
tyNaciai lakūnai nusileido
už kokios 50 jardų nuo tos
vietos, kur Robert ir jo du
vaikai rinko uogas. Robert
tuojau nuginklavo nacių la
kūnus ir liepė eiti paskui į
Coast Guard stotį.

A. 'Į* A
ELZBIETA MIKNĖVICIENfi
( no tėvais Y italu- >
Mirė Rūgs. 7, 1942, 6:00 vai.
ryto. sulaukus pusės aipž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio aps., Ančešklų par,
Kušleikiškės kaimo.
Amerikoje išgyveno1 37 m.
Paliko dideliame nuliūdime
vyrų Juozapų, 4 dallteris Ber
nice Ir žentų Walter Davis,
(Frances ir žentų Ollle Graczyk, Lillian ir žentų Anthony Matchus, jų šeimas Ir Nellie, 6 anukus. seserj Rozall- ,
Jų Starienę ir švogerj Vin
centų. 2 brolius Juozapo ir
Petrų Vitus ir Jų šlemas (New
York) lr daug kitų giminių,
draugų ir pažjstamų. Lietų- >
voje paliko seserj Uršule Šau
lienę. Jos šeimų ir daug kitų
giminų.
: . 'i
Kūnas pašarvotas namuose
1117—32nd
Avė.,
Melrose
Park. III.
iAldotuvės Jvyks penktad..
Rūgs. 11, iš namų 9 30 vai.
ryto bus atlydėta J Mt. Car
mei parap. bažnyč'ų, Melrose
Parke, kuroje jvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lų. o pamaldų bus nulydėta
f Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges lr pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Vyras, Dukterys
žentai. Antikai Sesuo, ftvogerl.s ir Giminės.
, .
Laid. Direkt Edward Prignano, Tel. Melrose Park 635.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Verta matyti
Kiekvienam asmeniui pa
tartina matyti turimus kas
vakaras Soldier Field armi
jos spektaklius, kur gyvai
rodomi kariuomenių aktua
lūs veiksmai karo frontuose
vartojant naujuosius įvaiIrių. rūšių karo pabūklus,
į Kam tik leidžia laikas turi
matyti karių aukojimąsi ka
ro frontuose kovojant už
žmonių laisvę.

NULIŪDIMO

VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero

Barzdaskučiai prieš
plepejimę

Telefonas CICERO 2109

Illinois barberių sąjungos
suvažiavimas įvyko Chica
goje, Sherman viešbuty, per
eitą sekmadienį. Barberių
suvažiavimas nutarė, kad

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus lr
Jūsų finansiškam stoviui prieinaihas.

PASKUTINIS
MENIftKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
2KNKLAI

PAGERBIMAS

Bi firma virš 90 m. tos
pačios šeimos raakosel

JOHN F. EUDEIKIS

Workmanship and Material Unexcelled
and Obtainable at Lowest Prioes.

4585 W. Wanhington Blvd.
TeL ESTebrook 8645

5919 South Troy St.
Tek REPubllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vnk.

fieitad. lr Sekm. 9-fi vai.

2814 West 23rd Place

TsL CANaI 2515

4848 South California Art
TeL LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILIIPS

TeL PULiman 1270

P. J. RIDIKAS
8854 South Halsted Ttreet

MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS

4895-07 SOUTH H83UHTAOE AVENUE

Skyrius: 710 VVest 18th Street

8819 Litnanica Avenne

Tel. YARDS 1741-1742

VU telefonai: TARds 1410

Tel. TARds 1138-1139

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFayette 0727

L J. ZOLP

LEONARD F. BUKAUSKAS

RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Plrmad lr Ketvirtad. vak.
U stoties WGES (1390), su Povilu Saltimieru.

TeL TARds 0781-0782

KRSSPKmS PRIE LIETUVIO

REZIDENCIJA:

DIENĄ IR NAKTĮ

42-44 East IMth Street

BUY U. 8. WAR BONDS WITH THE SAVINGI

MODERNI UvMInfi PARODA:

VISOSE MIESTO DALYSE

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
LACHAW1CZ IR ŠONAI
J. LIULEVICIUS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST,

JOHN W. PACHANKIS

AMBULANCE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

Memorials Erected Anyvvhere

KOPLYCIOS DYKAI

18821 South Mlchlgaa Aveane

Tel. PULiman 9881

r

t
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THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
South Oakley Avė.
Chicago," IllhioH
Publlshed Daily, ezcept Sundays
A tttember of the Catholic Press Association
* Suberription*: One Year — $6.00; Six Months —- $3.96< Three
Months — $2.00; One Month — 79c. Europe — One Year — $7.00;
£ix Months — $4,00. Single Copy — 3 cente,
. Advertising in "Dranga*" brings best reaulta.

i

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos ValsytMse: MeŪma — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 79c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
K
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
< Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname,' Jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti lr trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai lr aiškiai (jai galima, rašomąją ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole*
| mlkos ar asmeniškumų. Pasenusioa korespondencijos Isilcrsštin ns*
dedamos.

Entered ss second-Claaa Matter March 31, 1110 St Chicago, III
(Vtder the. Act »f March 3, 1879.

Demokratijos stiprinimas
Great Lakęs Navai Training neseniai turėjo gražias
iikilmes. Išleista tarnybon visa eilė specialų jūrininkys
tės kursą išėjusių jūrininkų. Tose iškilmėse labai reikš
mingą kalbą pasakė vyskupas Bernard J. Sheil. Jisai
pabrėžė, kad

geriausias ir st'-priausias fašizmui atsakymas yra —
nuolatinis demokratijos stiprinimas.
Chicago Daily Tribūne redaktorius, pasiremdamas
tuo vysk. Sheil pareiškimu, parašė puikų vedamąjį
straipsnį. Jisai rašo, kad šaunios krikščionių bažny
čios atstovas turi smerkti fašistų tezę, kad valstybė
yna. vyriausias visa ko tikslas. Individualumą krikščio
nybė aukščiausia vertina. Totalitarinę filosofiją ji at
meta kaipo antikrikščionišką.
Krikščionybė, rašo Tribūne redaktorius, yra neatski
riama nuo individualinės Laisvės idėjos.

Laisvė yra galima tik tada, kai valstybė tarnauja
piliečiui. Jei pilietis yra supančiotas valstybės ver
gas, jis nėra laisvas. .
. . -

Ir primint, berods, nereikia, kad totalitarinių kraš
tu žmonės savo širdyse pavydi amerikiečiams čia tu
rima laisve. Dėl to labai esą svarbu, kad, vedant karą
prieš totalitarines valstybes, nepažeisti savo krašto de
mokratinių dėsnių. Diktatorių pavergti ir kankinami
žmonės turi savo akis atkreipę J Jungtines Valstybes,
į laisvus žmones, į pavyzdingą demokratiją ir Laukia
išgelbėjimo.

Ofensyvą pradedant

'

Darbo Dieną Prezidentas Rooseveltas padarė tautai
labai svarbų pranešimą. Esą nuspręsta nieko nebelau
kiant pradėti ofensyvą kare prieš Berlyno-Tokio ašį.
Sukoordinavus visas jungtinių tautų militarinės jėgas,
Prezidentas sakė, bus laimėtas šis baisusis karas. Jis
priminė, kad Karas dabar einąs keturiose vietose: rusų
frontas, Pacifųko okeane, Viduržemių jūrose ir Europo
je. Nebūsią paiitraukta nė iš vieno čia suminėto fronto.
Visur ir varais hus duodama visokeriopa pagalba. Jo
manymu, zįu&Į savo fronte atlaikys lr vokiečius išvys
ii savo t^td0jų. Vokietija turėsianti būti sutriuškin
ta Europm iorio laukuose. Esą daromi planai ir Angli
joj ir Jungtinėse Valstybėse, kad pradėti puolimą —
ofensyvą pMfc Vokietiją Europoje. Esama keliolika
punktų, per kuriuos būsią galima tiesioginiai Vokieti
ją užpulti.
Prezidentas au pasitenkinimu konstatavo Amerikos
kuro jėgų pasisekimus kare prieš japonus Pacifike. Jis
kreipia, dėmesį į jungtinių tautų tiesiog desperatiškas
pastangas Viduržemių jūroj ir viduriniuose rytuose,
kur vokiečiai ir italai nori laimėti tų vietų kontrolę ir
nori dominuoti Viduržemių jūroj ir Indėnų okeane, kad
sueiti į kontaktą su Japonijos laivynu.
Pirmą kartą Prezidentas oficialiai pranešė, kiek Amerikos karių jau yra išsiųsta i užsienį. Nuo karo pra
džios, būtent nuo 1941 m. gruodžio 7 d. išvežta kitur
528,000 Amerikos karių.

Prezidento kalba buvo optimistiška visais atžvilgiais.
Jis, kaip ir kiekvienas ištikimas šio krašto pilietis, ne
abejoja, kad Berlyno-Romos-Tokio ašis bus sudaužyta.
Bet tuo pačiu kartu jis perspėja, kad tai pareikalaus
daug jėgų, daug didelio pasišventimo.

Prospektai yra džiuginanti; Amerikos kero jėgos au
ga, karo pramonė vis labiau įsijudina, visur j< įčiamas
didesnio pasiaukojimo reikalo supratimas. Ir dėl to, pe
rėjus į ofensyvą karo frontuose, abejoti *\pie laimėji
mą netenką.
a
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raščio bičiuliams. Tai atsi
tiko dėl to, kad šimtai chicagiečių buvo pasiruošę ti
kietus toms dovanoms įsi
gyti pačiame piknike, bet
dėl lietaus negalėjo daly
vauti. Taigi didžiuma tikietų buvo iš kitų miestų ir
miestelių. Chicagai teko tik
X “Draugo*' pikniko vi keturios dovanos, Cicerai vie
sam didumui ir gražumui na ir Melrose Parkui viena.
labai pakenkė lietus — dieną
X Kasiulaičių, senų Cice
ir vakare, šimtai geriausių
ros
gyventojų ir žinomų vei
mūs dienraščio prietelių dėl
to negalėjo dalyvauti. Bet kėjų, duktė Elviną po sun
piknikas vis tik buvo dide kios operacijos Šv. Kryžiaus
lis. Apie 5-6 vai. vakare Vy ligoninėj eina geryn. Gut
tauto parkas ūžė, kaip bi 305 kambaryje.
čių avilys.
X Trys daktarai: Kelia,
X Jonas Žekas, kuriam Vezelis ir Strikolis šiomis
“Draugo” piknike teko di dienomis išvyko atostogų.
džiausia laimė, pats su žmo Jie tikisi, kad dar bus šiltų
na, dukterim ir sūnum dr. dienų ir turės smagų ir ma
r>Įjth
J. Žeku, Jr., dalyvavo pikni lonų poilsį.

K

Reikalingi žingsniai

DRAUGAS

DRAUGAS

Trečiadienis,

Prezidentas Rooseveltas savo pranešime kongresui
reikalauja, kad tuojau būtų pravesti specialūs Įstaty
mai žemės ūkio produktų kainoms kontroliuoti ir dar
bininkų algoms stabilizuoti. Be to, reikalaujama įsta
tymo ir šiems svarbiems dalykams: nustatyti kainoms
ir nuomoms ribas, padidinti pirkimą karo bonų, apribuoti tuos gyvenimo reikmenis, kurių jaučiamas dides
nis trūkumas, įvesti reatrlkcijas kreditams ir pirkimui
ant išsimokėjimų (instalment buying).
Daug kam, gal būt, šie ir kiti patvarkymai nepatiks.
Tačiau jie reikalingi pravesti. Turi būti tvarka, kon
trolė. Kitaip bus apsunkinta karo vedimas ir, be to,
atsiras išnaudojimų. Neturint stiprios kontrolės įvyk
tų šiaip: vieni savo gyvybę aukos karo Laukuose, pra
kaitą lies karo amuniciją gaminant, kuomet kiti sau
turtus kraus ir išnaudos dirbančius ir kariaujančius.
Prezidento pasiūlymai, padaryti kongresui yra la
bai reikalingi. Ir, reikia manyti, kongresas juos visus
priims.

Gerai pasielgta
Dienraščio “Draugo” tradicinį pikniką sulijo. Bet jis
įvyko. Nepaisant didelio lietaus, vis tik mūsų bičiulių
didelis būrys suvažiavo, pasilinksmino ir parėmė mū
sų dienraštį. Nors lietus galėjo būti rimta priežastimi
atidėti kitam kartui didžiųjų dovanų (U. S. karo bonų)
išdalinimą ir publika darė tokių pasiūlymų, tačiau va
dovybė nenorėjo laužyti duotų pažadų ir dovanas išda
lijo. Pasielgta gerai ir korektingai. Neabejojame, kad
tai bus tinkamai įvertinta.

[spaudos apžvalga ]
Lietuvos ministro atsakymas
□ »
A .**
• .1 • ♦
«.
«
New York Times savo laiku parašė nepalankų Balti
jos valstybėms straipsnį. Lietuvos ministras P. Zadeikis į tai davė tokį atsakymą:
“Rugpiūčio 12 dienos New York Times skelbia gautą
per radio žinią Londono, kad Britanija dar pripažįsta
Baltijos valstybių, pasiuntinius “asmeniškai”. Visa tai
atatinka faktams. Bet jūsų korespondentas eina per
toli kai jis sako, kad “Estija, Latvija ir Lietuva yra
dalis Sovietų Sąjungos” ir paduoda skaitytoją klaidi
nančią mintį, kai jis tvirtina, kad tas britų , žingsnis
sudaro “progresą”.
“Tačiau tikri faktai yra šie: Britų žingsnio motyvai
ir jo fikroji reikšmė yra tuo tarpu nežinoma; Baltijos
valstybės — Lietuva, Latvija ir Estija niekada teisėtai
nebuvo Sovietų Sąjungos dalia, nebent kas Laikytų Mask
vos diktatorių ukazą įstatymu.
* “Mes visi atsimename, kad rusai bolševikai, naudodamiesi suktomis ir negarbingomis priemonėmis, oku
pavo Lietuvą, Latviją ir Estiją birželio mėn. 1940 m.
ir suvaidino ten neva rinkimu*; bet yra aišku, kad Bal
tijos tautos, pasiturinčio* ir progresyvios, savo laiku
turėjusios savivaldą ir nepriklausomybę, niekada nega
lėtų atsisakyti savo sunkiai iškovotų laisvių ir pasi
rinkti komunistinę sovietizaciją, kuri yra taip joms
svetima ir kuriai jie taip visada priešinosi.
“Bolševikų žingsniai Baltijos apylinkėse ir vėlesnė
“inkorporacija” Lietuvos, Latvijos ir Estijos į Sovietų
Sąjungą nebuvo pripažinta nei čia, nei didesnėje daly
je kultūringųjų pasaulio valstybių, išskiriant ašies val
stybes.
“Atlanto Carteris žada Baltijos valstybėms, kad jų
suverenitetas bus atstatytas. Tat bet kokis žingsnis,
nesuderintas su mažųjų tautų išlaisvinimo idėja, nega
li būti pavadintas “progresu”.

Okupuotų kraštų žmonės
patys kovoja, ir savo tau
tiečius, gyvenančius svetur,
ragina kovoti. Į šitą kovą
stoja laisvieji prancūzai, bel
gai, olandai, danai, norve
gai, estai, latviai, lenkai, lie
tuviai, ukrainiečiai, rusai,
graikai, jugoslavai, čekai ir
kiti. Kiekvienos tautybės
žmonės kovoja už savo tau
tą, už savo tautos žmones,
išskiriant komonacius; Jie,
neskiriant tautybės, kovoja
tik už komunistišką Rusiją
ir nacišką Vokietiją.

•

ke ir prieš pat laimės trau
Pastebėkite
komunistus kimą buvo išvykę namo. Želietuvius: nei vienas iš jų kai yra labai nuoširdūs dnr.
nestoja už Lietuvą; visi jie “Draugo” rėmėjai.
stoja tik už Rusiją. Kai kas
X Iš Detroit viešėjo, taip
juos vadina išgamomis, o
gi ir “Draugo” piknike da
kai kas lepšėmis.
Prisiminus apie lepšes ir lyvavo šie veikėjai; S. ir V.
lepšius, prisimena Tribūno Stepulioniai su dukrele, At
editorialas apie Pinks i r kočiūnas, laid. direktorius
Runka, kurie “pinksais” va Rokas ir slaugė A. Kučins
dino komunistus, o “punk- kaitė. Stepulioniai vakar gri
sais” kopūatgalvius komu žo namo, o pastarieji dar
nistų sekėjus ir garbintojus. naudojasi atostogų proga ir
Lietuviškai šita dvejukė lanko pažįstamus Chieagoj.
“Pinks ir Punks” rodosi ge
X Lietuvių R. K. Susivieriausiai būtų suprasta išver nymo Chicago apskrities su
tus j: Raudonukai ir Lep sirinkimas įvyks ryt vakare,
šiai. Raudonukai yra komu rugsėjo 10 d., Gimimo Pane
nistai, o lepšiai jų sekėjai ir lės šv. parapijos salėj, Marminkitapilviai agentai — ąuette Park. - šiame susirin
“advokatai”.
kime bus padarytas praneši
Kelios dešimtys Čikagos mas iš buvusio seimo. Kuo
raudonukų vadovauja ke poms tas labai svarbu. Tai
liems šimtams lepšių.
gi laukiama daug atstovų.

X J. Aukškalnis, Gary,
Ind., “Draugo” agentas, jei
ką pasako, tai kai kirviu nu
kerta. Pasakė, kad lis, ar
snigs, o su dideliu būriu gariečių dalyvaus “Draugo”
piknike, taip ir buvo. Ne dy-»
kai J. Aukškalnis yra žemai
tis.

Kai komunistai ar naciai
rėkia, tai žinok, kad jie ar
ba velnią mąsto, arba kokį
nors savo žygį slepia, ar jį
nori kitam primest.
•
Rooseveltas ir Chnrchlllas
yra pažadėję Rusijai antrą
frontą, bet komunistai, kaip
kokie papūgos vis tebešau
X “Draugo” Labor Day
kia už frontą — už Rusijos pikniko dovanų didesnė da
gelbėjimą. Ką tas reiškia? li* šįmet teko už Chicagos
Ar Jie skaitosi didesniais ir toliau gyvenantiems dienžinovais už valstybių galvas,
ar jie mėgina Rooseveltą ir aisiūlęs į antrą frontą. Jie
Churchillą apšaukti pro-na- matomai, nori pasilikti čia
ciais.
ir ruošti penktą frontą. Kai
•
kurie iš jų yra specialistai,
Neteko girdėti, kad bent pradinę mokyklą išėję Ispa
vienas komunistas būtų pa- nijoj, o aukštesnę kitur. •

X Labdarių SąjunfcoS pik
nikas praeitą sekmadienį su
traukė daug žmonių1 į1 savo
išvažiavimą. Vieta((pikni
kams yra daug geresnė, ne
gu seniau turėtame tos są
jungos ūkyje. Ir privažiavi
mas geras.

X Kun. S. Vainekas, Ne
kalto Prasidėjimo Panelės
šv. ip&rapijos vikaras, šį va
karą duos paskaitą Federa
cijos Chicago apskrities su
sirinkime. Jo paskaita lies
aktualius šių dienų klausi
mus, kuriais visi turime įsi
sąmoninti. Del to ne tik sky
rių, organizacijų apskričių,
atstovams, bet ir visiems
mūs veikėjams labai svarbu
dalyvauti šiame susirinkime.
Kun. Valuckas yra čikagietis ir dėl to Chicago lietuvių
gyvenimą puikiai pažįsta.
X Kun. J. Dambrauskas,
MIC., Aušros Vartų panap.
klebonas ir kun. K. Baraus
kas, “Draugo” redakcijos na
rys, buvo vadai lietuviškų
dainų, kurių daug išdainuo
ta Labdarių Sąjungos pikni
ke, praeitą sekmadienį. “Ot,
tai kunigai, ot, tai kunigai!”,
kalbėjo žmonės. Kad daugiau
tokių turėtumėm, tai lietu
viškos dainos mūsų vakaruo
se, piknikuose kiltų kaip ,
ant mielių. Gal, dar ne visi
žino, kad kun. J. Dambraus
kas, MIC., yra, kaip sakoma,
amerikonukas, t. y.1 Ameri
koj augęs lietuvis.: («
.
■
•

“Darbai parodo meilės jė
gą” (Goethe).

NACIAI EGIPTE ATGAL ATSTUMTI
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Nebėr optimizmo, bet vis

''planuoja"

“Lietuvių Žinios” rašo:
“Net nacių propagandistai per Vokietijos radio ir
spaudoje neberodo didelio optimizmo dėl greito karo
laimėjimo.
<
“Non labai sumažėjo pae vokiečius viltys laimėti šį
karą, bet vokietis nebūtų vokiečiu, jei nedarytų pla
nus ateičiai. Visoj Vokietijoj vedama propaganda,
kad vokiečiai ruoštųsi kolonizuoti užimtus rytų kraš
tus ir tai kolonizacijai jau ruošiami planai.
“Grįžuaiema iš fronto kareiviams vokiečiai ketine,
atiduoti valdyti svetimų tautų, kaip lenkų, lietuvių
ir kt. turtus: Žemę, krautuves, amatų dirbtuves. Net
smulkesni ūkininkai ii Vokietijos būsią perkelti į ry
tus. Ii visko matyti, kad vokiečiai ruošiasi kitų tautų
žmonas iškelti į Vokietijos pramonės centrus arba
paversti juos vokiečių kolonistų bernais.
“Veltui nacių valdžia taip daug suka galvą apie
kitų tautų pavergimą, nee suvienytų demokratijų
jėgos neduos įsigalėti naciy vergijai Europoje.”

("Drtu|M" Acm« ttttephotai

Iš britų Bran OlR uešeuVzvų at^^aca «>< odiniai į priešą, laike paskutinių mūšių Egipte, kur sąjunginiojrj fcx?o jėgos Rommel sumušė ir privertė atgal atsitraukti, t

d
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nsuas■
ti nepaisant kokią politišką
partiją pirmiau kas rėmė, Redakcijos atsakymai
Korespondentui, Gary, In
nes šiuose balsavimuose vi
si, demokratai ir respubliko diana. — Korespondenciją anai, galės paduoti savo balt pie parapijos- pikniką- gamom
pirmadienį, per Labor Day,
są už adv. Olį.
Juozas Grish dėl to negalėjom sunaudoti.

Nerūpestingumi vaiki} auklėjime veda jeus j nelaiminga gyvenimą
Kada įsisteigė pirmoji katalikiškoji

mokykla. - Tėviškų pareigų

nepai

symas nuveda vaikus į kalėjimus ir

elektros kėdę.
Rado kun. A. Briška.
pareigomis ardo tvarką šei
myniško' gyvenimo. Tėvai,
šioje šalyje beveik prie
apsilenkdami su savo pašau
kiekvienos parapijos randakimo pareigomis, susilaukia
si ir parapijos mokykla. Y-,,,
. .
/ blogų sėkmių.
ra daug parapijų, kunoa maturi tikros bažnyčios, bet* Į Gana dažnai girdime nu
Švč. Panelės Neka'to Prasidėjimo parapijos mokykla, Chicago, UI.
mažai rasime tokių, parapijų, sįskundimų iš pačių tėvų,
prie kurios nebūtų mokyk kad paaugusieji vaikai jų
bo rugsėjo 9 dieną 8 vai. va
Šį vakarą
los. PirApijos mokykla yrą nebeklauso, yra tinginiai, Dėmesio!
kare, adv. Juozo Grish raštitoji įstaiga, kuri deda stiip- Į melagiai, apsileidę tikėjimo
Lietuviai
renkasi
šį
vakanėję, prie 4631 S. Ashland
Federacijos Chicago aps
riųs pagfipdns doros, teisin-1 pareigose ir darbe. Panagrikrities susirinkimas įvyks j rą pasitarti dėl adv. Antano Avė. Visi kviečiami dalyvaugupiOy (ištvermės, Dievo mei nėkime, kodėl taip ym ir ka
trečiadienį, rugsėjo 9 d S < Olio kandidatūros.
lės jaunamu kūdikiui. Ji yna me glūdi priežastis tų blo vai. vakare Aušros Vartų' Lietuviai neturi, užtektiDIDELIS UPARDAVL-aAK Mt’SV
parapijos,talkininkę tėvams gumų. Priežastis t!ų blogu
par. mokyklos kambary.
jnai atstovų mūsų valdžioje. M1I.ZINIAK.O- STARO MIZUSAjų vaikų, auklėjimo ir moks mų yra tame, kad tėvai ap
UNIV rNeTRt’MEN'FV»
Neturime nei vieno kongres- PASINAUDOKTT
PROGA DABAR
Gyvenimas
vis
daugiau
de.|
mlilo
nej
senatoriaus
Wast
.
lo reikaluose. Už tai Katali sileidžia savo pašaukimo
KOL DAR NEISPARDUOH
TŪBOS,
CL44UNETAL. TROM
kų Bažnyčia ir kreipia dė priedermių pildyme. Tėvai,
™mLP,Tig±-_JCL S|i»gtone. Net ir Chicagoje BONAI. SAXAPHONES,
FLUmesį į tai, kad prie kiekvie kurie maža dėmesio kreipia šiol buvome kiek pavargę ar lietuviai turi permažai drau TES su ••eas*.’,’ — $31.00, $37.60.
$46.00 in $76.00. Visi garantuoti
nos parapijos būtų įsteigta į savo vaikų išauklėjimą, ne apsileidę visuomeninėse ar gų politikoje ir kada prisi lengvam grojimtik
KONCERTUI GUITARAI, SPAparapij įnė mokykla. Mažu gali daug gero laukti iš jų. patrijotinėse pareigose, tai eina su valdžios įstaigomis NIŠKT MANDOLINAI. BANJOS.
SMUIKOS, TENOR BANJOS —
tėlis ir nieko nenusimanąs Jei tėvai nedaboja, kur jų dabar nebeturi rastis mūsų turėti reikalus lietuvis ne $6.60, $8.60, $12.50 iki $36.00.
BASAI — $60.00,
kūdikėlis ateina į šį pasau vaikai eina, su kuo jie drau tarpe nei apsileidimo, nei gali pas savo tautos žmogų STRIUNINIAI
$125.00- ir $150.00: BASO U2DENGALA9 — $12.00. SMIČElį. Motina yra pirmoji jo gauja, o dažnai vaikai, be nuovargio.
SMUIKOMS.
STRIUNINIkreiptis, nes jo ten nėra tos LAI
NIAMS BASAMS.
VIOLAS
lr
globėja ir auklėtoja. Moti tikros tėvų priežiūros, susi
CBLLO — $1.50, $$,00, $6.00.
Federacija ateinančiai žie valdžios įstaigoje.
$10.00 ir $15.00. Striūnos d61 vi
nėlės globoje jis auga ir stip deda su blogais ištvirkusiais mai numato naujų darbų,
vlrSmlnėtų instrumentų. BASS
Ateinančiuose rinkimuose, sų
DftUMS, ŠNARE DRUMS - $18.50,
rėja, djąro pirmuosius žings vaikais, kurie pagadina jau kurių neatlikus, nukentėtų
kurie įvyks lapkričio 3 die- $23.50, $35.00, $60,00. PEDALS,
BOYS.
CYMBOLS.
DRUM
nius. Bėgą laikas, rieda me nĄ, vaiką, kuriam dar labai mūsų visuomenės ir tėvynės 1 rą, Chicagos lietuviai turės HI
HEADS pataisomi jums palau
kiant.
MOUTH PIECE visiems
tai, reikalas vaiką leisti į reikalinga yra tėvų priežiū Lietuvos reikalai. Tad pra-, progą išrinkti dar vieną lie
brasą lr “reed’’ Instrumentam*
jūsų lūpoms.
mokyklą.
ra. Iš. tokių nuo mažens bs slinkus vasaros karščiams ir tuvį teisėją į'Municipal teis- pritaikomi
EKSPERTYVAS VICTOR IR
pataisymas.
priežiūros užaugusių vaikų pasilsėjus, imsimės darbų. mą. Lietuviai privalo šiam PHONOORAPH
Tėvų priedermė.
Atstatymas visų dailų C3arnetams,
Triflboms.
Sazapbones.
susidaro didelis skaičius pa Tad į šį susirinkimą kvie- reikalui tinkamai susiorgaSmulkoms ir Gultarams.
Pagal luomus pašaukimus daužų, kurie daug žalos da
GOLDSTEIN’S MŪŠIO SdUOP
čiame atvykti kuo daugiau- nizuoti. Tad šaukiamas sužmonės tūri r priedermes ir ro šios šalies ramiems pilie
• 14 Maiw<-ll St.. Chlmgo.
siai draugijų ir’apskričių at-1 sirinkimas pradžiai šio daratsakomybes. Taip ir tėvai čiams. Vieni jų be priežiūn
stovų ir visuomenės veikė
turi svarbias-priedermes rei ros augdami tampa ištvir
jų. Be to, šiame susirinkime,
kalą savo vaikų, mokslo ir kėliais, girtuokliais,, kiti iš
tVOLK STUDIO
jaunas kun. S. Valuckas, Ne
zl945 VVest 35*511^
WHOLESALE
auklėgimo. Tai matome ne. moksta vogti, užpuldinėti
kalto Prasidėjimo P. Šv. pa
TA
e
vien PĮae- protingus sutvėri- žmones, plėšti. Jie yra prie
LIQUOR
rapijos vikaras, duos svar p.os.
Ai--!
nuiSy .bet, ir pas paukščius ir žastimi savo ir ramių p lie
MOULRN
ĮSTAIGA
bią paskaitą.
Valdyba COMPLETE
žvėris. Paukštelis nestumia čiu nelaimių. Jei pažvelgsi
AIA AtNCEO 1 KOI UGRAI H t
iž. lizdo savo vaikų iki kol me į kalėjimuose uždarytus,
POSMUI F l’RI ES
Meilė duoda šviesos dar Į LOWE8T
PHONE LAFAYETTE 2*13
jam sparnai neužauga ir ne rasime gana didelį nuošim
Uvežiojame
bui. (ANON).
po vis*
pradeda skrajoti Jis neša tį jaunimo. Sveiki, pačioje
Cliliago.
į'ąaKą, ir, augina iki kol pat- jaunystėje vyrai, kurie ga
f
sai gaKia sau.maisto susiras lėtų laisvėje gyventi, džiaug
REMKITE
SENA
ti. Taip jąų. ir žvėrys rūpį- tis savo jaunomis dienomis,
LIETUVIŲ
naai sayo . macais-vaikais iki būti pasididžiavimu tėvų ir
DRAUGĄ
N. KANTER, gu.
jų a»br«»dinąo ir. nepalieka garbe tautos, pūna tarp ka
MUTUAL UQUOR”GO,
viešų, Juo lahiau. tpji pria- lėjimo sienų ir vysta, kaip
Nuo Oetober pirmos anglių kainos tikrai bus pa
4707 So. Halsted SL
dermė tinką, protingam au- augumo ba saulės spindulių
keltos.
Telefonas:
BOUIJKVARD 0014
Pristatymas iš mainų kas-kart darosi
tvėriinUiu-*- žmogui. Todėl be gaivinančios rasos. Ga.
sunkesnis.
tėvų pareiga, ir rūpestis auk la, daros žiūrint į. tokius ne
Tikrai laimėsite pirkdami tuojau.
lėjime vaikų turi būti — pa laimingus sutvėrimus. O kie
Petrolium Carbon kuras yra paimtas
dėti' jiems atrasti laime šia no kaltė, kad jie ten atsidū
dėl
Defense dirbtuvių, bet The Vilija
me gyvenime ir amžinybėje. rė? Kame priežastis jų ne
Anglių Co. dar jų turi.
Tiesa, mažai rasime tokių laimių ? Dažnai priežastimi
Ši firma turėdama 30 metų anglių
tėvų, kurie visai nesirflpao- vaikų nelaimių, yra tėvų ap
biznyje patyrimą, pilnai gali patenkinti
tųi save ‘vaikais ir jų žemiš sileidimas jų auklėjime. Daž
kiekvieną.
ku gyvenimu, bet rasime ga nai ir patys tėvai nežino,
Pasirinkimui kuro geros rūšies kreipkitės pas —
na daug ir tokių, kurie, rū kur jų vaikai praleidžia il
THE VILIJA COAL CO.
SIENINĖ POVb^’
pindamiesi vaikų, žemišku gas vakarų valandas ir su
gyvenimu, užmiršta jų šia- kuomi jie draugauja. Tik
“ 3700 So. Spaulding Avenue
los reikalus, kas yra dides tada sužino, kada su vaiku
Phone: LAFAYETTE 2584
Apdengia su vie.
niu ir svarbesnis ui pasau- kokia nors nelaimė atsitin
Savininkai — J. S. VITKUS ir J. J. PETRULIS
nu kotu. . . ««u»as
J Viena valanda.
lioiug dalykus. Yra tėvų, ku ka ir išvadavimui iš tos neNeturi jokio kenk
9
smingo odo. Leng
rie rūpinasi, kad jų vaikai laimės reikalinga tėvų pa
va vartot. Plaunabūtų) sveiki, gražūs, turtin galba. Tuomet patys tėvai
NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE si gerai pavalgydiati; bet stebisi iš įvykio, nes namuoAR VAŽINĖJ ANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
naažai dėmesio kreipia, kad- ge vajfcag elgėsi dar ne taip
APYLINKES UETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOM:
«S YRA PLAUNAMAS
jia būrii, dąik katalikiškai jau bĮoggi, kaip gi tai galė
Knmalftrki. 1 ra|.
wi
-UMlmla |r
/ŪfUiklėti ir turėtų ramią są- ja 8Ū. juo atsitikti. Aiškus
padarykit 1V$ gal.
a
M.liavM- 4an>« JI
GAI.
GAI.MKN
to, neužtenka, tė dalykas kad vaikai, akivaiz
kaiaana,
gatava.
Paatn
■■ r«
vnrtajHnnl. tiktai
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
vams kreipti dėmėsią į - vair.
doje- savo tėvų, moka užslėp
Vlonlnt&lla Ir Smagiausias
kų- kūno reikalu* reikia
Eloor SMitrra....9t.M ui dtm«
ti daug blogybių, kurių iš
Vakarinis Lietavių Programaa
rKiraced Alyva.................... ..... ui gal.
kreipti ir į jų dvasios daly moksta nuo kitų sugedusių
Amerikoj*!
Turpcminaa.........................
oi
- VIENUOLIKTI METAll -|
kam. Jei gražiame k5oe bus vaikų. Tiesa, yra daug gra
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
sugedusi siela, tai jis bus
BĖRU IMTI
žaus jaunimo, labai pavyz
KITOMIS Dienom to 9:30 v. vak. j
nšftkam tikęs D'evo rankos
PENKTADIENIAIS 7 v. v.
PAINT * tVALLPAPElt STORE
dingai išauklėto ir išmoks
Glais —. Bnishei
tvarinys. Ir atsakomybė • už
linto, kuriuo džiaugiasi tė
Popiera Sukarpome Veltui.
tai krie- ant- tėvų, kad jie vai, giminės ir visi žmonės.
1917
halstet> STRF)ET
6755 So. VVestern Avenne
Phone: CĄNal 48<i
nepiUš saro priedermių. Tė*
Phoaa: GBOvehiU 2242

Parapijas mokykla

Bridgeport. — Rugsėjo 9
d. 7:30 vai. vakare, įvyks
Šv. Jurgio Parapijos Auk
sinio Jubiliejaus Rengimo
Komisijos susirinkimas. Vi
ai komisijos nariai* malonė
kite dalyvauti. Kaip žinome,
jubiliejaus metai artinasi
prie pabaigos. Bet dar yra
daug svarbių reikalų aptari
mui. Tad, visi dalyvaukime
Valdyba
tir

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, pądarytą Chicagoj. Visi
geria tr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, karf užvardi
no NBCTAR. &s Alus ym pagamintas iš importuotų
pirmo rūšies produktų

LEG MORKUS, Jf, f
DISTRIBUTOR
OE

Urmo (wbolesale) kainomis pristato į alines ir kdtaa įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą,

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

vai, prasilenkdami su savo

______________________

Y..

Mes pristatom visur veltui

(Bus daugiau)

__________

M

SIOe.OOOSTOCK tlOmDOTiOMPARDAVIMAS
-

SIUTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilaotikd, $55.00
vertės “etose oufc” kate* ..............................................
Pirkite dabar ir sutaupykite pinige-

-n<l,

j rrt

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS;
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už .........................
MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS;
Puikiai pasieti. Tikra vertė im© $15.00
iki $85.00. Parsiduoda

ilgi ^^6 75

FUR 00AT8, $75.00 vertės,
Parsiduoda po tiktai

$29.00

VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų CC OC ėr £0 QL.
vilnoniai siūtai, $15 vert. muemM. kaina1
J *
MERGAIČIŲ KOT AI -ir URErtftS NEPAPRASTAI- NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $34)5, parsiduo- ClOfl
da po tiktai ........................................................................... 4^1.00
$15.00 vertės KOTAI,
fQ
parsiduoda po tiktai ....................................................... ‘&O-' 3

7C

GABEL’S CLOTHING. STORE
733 Maxwell St.
ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

WHOtESAIE
FURNITURE
BBOIfF.B
Dtning Room Sėta — Parlor
Sets — Bedroom Seto — Rūgs*
— Radtae
Refrigerators —
Wtohen — Maagels >—• and
Stovas. < >
Nationally

AL£X ALESAUSKAS and SONS
FACTOBY

RBPKESENTATIVB

6343 South Western Avenue^ Chicago
Telefonas — BEFUBUG 6001
....................................... —3---------- L--U!--------------------- į

S4S

WHFC-I45O kil.!

MII I

BEER S-

Labai Svarbus Visuomenei
PRANEŠIMAS

rnARCUTIT

brosia & Necfar

S

c a.
WB8T VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS
Kol dabartinis atakas dar neiftparrinotas, ir neturėdami vilties gauti dangiau
tuojau, mes siūtomei tiesiog iŠ: getažfn.
kelio karo jums:
POOAHONTA8,
SO £C
Mine- run — labai lumpsuoti, tonas* ui tiktai
O•OU
GENUINE POCAHONTAS.

I

Pečiams

dydžio — Tikrai Bargenas.........

BLACK BAND LUMP, anglys, labai geri
kepimui pečiuose ir namui šildytuvams..

5682 80. LONG AVĖ.

s8.95
n
IViUV

m

TEL. POETSNOUTH 9682*y

T
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SESE
MIDWAY HEROJAI PAGERBIAMI

Šiurpūs karo lakūnų pergyvenimai

Šiandien prasideda
mokslas katalikiškose
mokyklose

Tenka džiunglėse klajoti po 20 dienų,
o be valgio reikia išbūti ir po šešias

Šiandien prasideda moks
las katalikiškose mokyklo
se. Chicagoje kiekviena lie
tuviška parapija turi pra
džios mokyklą, todėl tėvai
lietuviai katalikai tejaučia
i pareigą siųsti savo vaikus į
katalikiškas mokyklas, nes
čia auklėjimas ir jnokymas
vedamas
krikščioniškoje
("Drauraa” Acme tetepboM*
Midway saloje, vienintelėje Pacifiko tvirtovėje, pagerbiami žuvę kariai Midway mū- dvasioje. Juo žmogus krikšiuose, birželio 4, 5 ir 6 dienomis. Ši U. S. Navy nuotrauka tuojau padaryta po mūšių ščioniškesnis, tuo jo gyveni
ir dabar ji duota spaudai.
mas gražesnis.

dienas

Šis šiurpus įvykis atsiti
ko rugpiūčio 7 dieną, kada
karo lakūnai turėjo šokti iš
lėktuvo 13,000 pėdų aukščio
ir pirmieji pasiekė Port
Moresby bazę rugpiūčio 17
dieną. Buvo išsiųsta ieškoti
kitų dviejų, vienas iš jų yra
karo korespondentas Haugland, kilęs iš Los Angeles.
Liuet. Seffner pasakoja,
kad jam pirmą kartą tekę
skristi tokį ilgą kelią ir tuo
laiku buvo dideles miglos.
Kitiems lėktuvams laimin
"Draugo" piknike nuotaiką lietus nesugadino. Lietu
gai pasisekė pasiekti savo
bazę, nes jie turėjo užtekti
viai nepabūgsta nei lietaus, nei perkūnijų "Draugas"
nai gazolino, bet Seffern
lėktuvai stigo gazolino, to
paskyrė $1,000 karo bonų
dėl šio lėktuvo vyrai turėjo
Pranašauja prastą orą,
teks karo bonas.
8 $25.00 Bonas — tikieto
šiurpių pergyvenimų.
ne^ žvirbliai maudosi
numeris M 1101, A. Ambot,
Laimingųjų valanda
dulkėse
3750 So. Emerald, Avė.,
Ateina laimingųjų valan Chicago, III.
Kai kas sekmadienį, prada. Teisėjai savo vietoje.
9 $25.00 Bonas — tikienešavo, kad per Labor Day
Teisėjais buvo šie: John to numeris, M 6617, M. Jabus lietaus, ypač
ponia
Kass, B. Nenartonis, M. Val- nušauskas, 906 No. 22nd
Račkuvienė su rimta mina
skis, J. Dowiat, St. Vai Avė., Melrose Pk., III.
August Burnier, 35 m. tarnybos šaką. Gal tas ir kalbėjo:
kis, visi šie išvardyti iš
10 $25.00 Bonas — tikie
— Per Labor Day bus lie
amž., Dairy Employes uni nebūtų bloga. Bet vieno da
Chicagos, o St. Atkočiūnas to numeris, D 2926, F.
jos No. 754 prezidentas, jam lyko nenoriu, tai darbo prie taus.
iš Detroit, Mich.
Warkin, 3218 W. Hamlin,
— Negali būti, — išta
pačiam reikalaujant tomis stalelio. Noru būti eiliniu ir
Marytė gražioji gelton Avė., Chicago, III.
dienomis priimtas karo tar kad būčiau pasiųstas kur į riau susirūpinęs, — kodėl plaukė Diana Masinas trau
11 $25.00 Bonas — tikie
per Labor Day turi lyti, —
nybon -eiliniu. Drafto boar- užsienio frontą”.
kia laimingųjų vardus.
to numeris, P 5086, M.
paklausiau:
das jį įtraukė į 1-A klasę.
Jis toliau pasakojo, kad
Puodžiūnas, 16 Fifth, Avė.,
— Šiandien žvirbliai mau Kas tie laimingieji
Bet norėjo jį palikti toles žmonai ir vaikams palieka
dosi dulkėse, — tarė nusi
niam laikui, kadangi vedęs, taupmenų, kurių
“Draugo” pikniko karo Worcester, Mass.
pakaks
turi žmoną ir du vaikus. Ta jiems pragyventi per 30 mė šypsojusi ponia Račkuvienė, bonai teko šiems asmenims:
12 $25.00 Bonas — ti
čiau Burnier patsai veržėsi nėšių. Jei per tą laiką nepa — o kai žvirbliai iš vakaro
1. $500. Bonas — tikieto kieto numeris, D 2155, J.
tarnybon ir jo noras paten ąibaigs karas, gal rasis ki maudosi dulkėse, tai ženk numeris M 4175 John Zekas Sarafin, Goodman, Wisc.
kintas. Nuo 1935 metų jis tų būdų ir priemonių šeimai las, kad naktį ar iš ryto bus Sr. 817—8th St. Waukegan,
• Visi laimėtojai malonėki
vadovavo apie 2,000 narių pragyventi. Gal kaimynai lietaus.
III., Tėvas Dr. John Zekas,
Išaušo Labor Day rytas. gerai žinomas Waukegano te ' asmeniškai ar laišku
unijai ir gaudavo gražią al- jai kaip nors gelbės.
kreiptis į “Draugo” ofisą.
Dangus apsiniaukęs. Pradė gydytojas.
gA
Burnier yra baigęs Illi jo lašnoti. Chicagoje ir jos
Lietuvių šventė
■ Indukcijos centre, 515 So. nois universitetą ir kokį lai
2. $100.00 Bonas — tiapylinkėse
linojo,
bet
Per Labor Day, Vytauto
Franklin gt., Burnier taįp ką lankęs ekonomikos kur Draugo” piknikas vistiek kieto numeris A 1649 F.
nušvietė savo įstojimą tar sus Chicagos universitete. įvyko. Apie trečią valandą Ciganskas, 2106 N. Jersey, parke, buvo lietuvių šventė,
kurie skaito, remia ir pa
nybon:
Jo namai yra Arlington prašvito. Žmonės pradėjo Avė., Sheboygan, Wisc.
• I ‘ >*6’" ,.7 ‘ .............. ...............
laiko laikraštį “Draugas”.
“Fiziniai esu geram stovy Heights.
plaukti į Vytauto parką.
3. $100.00 Bonas — ti
Per “Draugo” pikniką ypač
ir jaučiuos, kad ir man rei
Susirinko nemažas skaičius kieto numeris P 7242 C.
westsidiečiai biznieriai vi
kia kareiviauti taip, kaip
lietuvių, kurie nebijo nei Domaglecky, 2116 So. 50th
sus vaišino, užtat ne kartą
daugelis kitų kareiviauja. Per Labor day į
perkūnijos. Jei ne lietus iš Avė., Cicero, III.
jie sulaukė — valio.
Mano žmona taip pat sako,
ryto, tai būtų buvę tiek
4. $50.00 Bonas — ti
“Draugo’^ administracija
kad aš
tūriu eiti tarny vandenis įleista
žmonių, kad nebūtų tilpę ir
kieto numeris F 3275 Pr.
dėkinga
visiems, kurie skai
bon, bet turiu pasirinkti
Vytauto parke.
Juška, 3347 So. Lituanica,
apie 100 laivu
■v—
to, remia ir palaiko šį lai
Nežiūrint, kad ir iki pie Avė., Chicago, UI.
kraštį ir
taria nuoširdų
BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO
Šiais metais Amerikos tų lijo, bet “Draugo” pikni
5. $50.00 Bonas •*- tikie ačiū yisiems, kurie dalyva
PROGRAMAI:
ke dalyvavo žmonių ne tik
darbininkai
per
Labor
day
vo “Draugo” piknike, taip
,■
r> p;
bet ir iš De to numeris S 4803, Antanas
WCFL—1000, K. nedėlios vakare į šios šalies vandenis įleido iš Chicagos,
Kavalauskas, 5041 Artesian
9 valandą.
apie 100 naujai pagamintų troit, Mich>, kaip Stapulio- Avė., Chicago, III.
WHFO" l45<f & ketvergais 7 vai
nis su šeima, Sk Atkočiū
laivų.
1 t1vakaro.
6 $50.00 Bonas — tikie
Tie ir panašūs reiškiniai nas ir kiti, iš Waukegan
WAAF^960(K. kasdien, 5:16 vak.
rodo, kad Amerikoje smar žekų šeima, iš Auroros 2e- to numeris A 5022, Mrs. A.
kiai vyksta karo produkci konių šeima, iš Kenosha Bunewith, 4 Carpenter, St.,
Worcester, Mass.
ja. Netoli tas laikas, kad kun. Skrodenis ir kiti.
priešas pajus visą Ameri
Nors dangus ir apsiniau
7 $25... Bonas — tikieto
kos jėgą. O tada dar labiau kęs, bet susirinkusiųjų vei numeris F 4761, Mrs. M.
japono ir nacio kinkos ims dai papuošti šypsena, nes Nagauskas, 220 Van Buren,
drebėti.
kiekvienas tikisi, kad jam ' St., Newark, N. J.

Karo frontuose lakūnai tu
ri pergyventi šiurpias sce
nas. Kartą lieut. Duncan
Seffern, iš Manawa, Wis.,
su savo palydovais skrido iš
.Australijos į Port Moresby,
New Guinea ir pakely pri
truko gazolino. Pilotas žiū
ri kur galėtų nusileisti, bet
visur džiunglės. Tada liuet.
Duncan Seffern, kuris val
dė lėktuvą, davė ženklą vie
nam kitam, trečiam, ketvir
tam, kad jau laikas šokti su
parašiutu iš lėktuvo. Jie iš
šoko. Paskutinis iš lėktuvo
iššoko lieut Duncan Seffern
ir jis turėjo f po džiungles
klajoti d*vidėšimt dienų kol
pasiekė savo Bazę ir prisėjo
šešias dienas būti be valgio.

Nors ir linojo, bet lietuviai važiavo i Vytauto parką

Unijos viršininkas įstojo
karo tarnybon eiliniu

Malda už Amerikos
pergalę .
Ateinantį sekmadienį va
kare Soldier Field įvyks
Šventoji Valanda. Tą dieną
rengiausi gausiais dalyvau
ti ir lietuviai, tai bus visų
tautų bendra malda už Ame
rikos pergalę ir pavergtųjų
išlaisvinimą.

Darbininkai perka
bombonešį
Praėjusį sekmadienį Illi
nois Valstijos ir Chicagos
statybos
darbininkų unija
įteikė gen. Arnold N. Krogstad čekį $100,000 sumoje,
kad nupirktų bombonešį.
Union Station kompanija
taip pat įteikė valdžiai čekį
$100,000 sumoje.

Susirūpinta vaikę
darželiais
Illinois valstybėje susirū
pinta išplėšti vaikų darželių
tinklą, kad juos kodaugiau
siai lankytų vaikai, o moti
nos galėtų dirbti karo pra
monėje.
pat dėkinga “Draugo” ad
ministracija ir tiems, kurie
negalėjo dalyvauti piknike,
bet daug yra parodę “Drau
gui” nuoširdumo ir prielan
kumo, platinant “Draugo”
pikniko karo bonų knygeles.
Ačiū visiems.
Dalyvis.

Šiais metais Labor Day
praėjo su šūkiu:
sutriuškinti "ašį''
Šiais metais Chicagos dar
bininkai Labor day atšventė
dirbdami karo fabrikuose,
kad kodaugiausiai būtų pa
gaminta ginklų “ašies su
triuškinimui.
Ne karo metuose, gal būt,
daugelis darbininkų būtų
dalyvavę paraduose, pikni
kuose ar kur kitur turėję po
ilsį. Bet šiais karo metais
darbininkai stropiai gamino
ginklus Amerikos pergalei.

War Show
jaudina publika
Chicagoje Soldiną t Field
lYar Show, nuo rugsėjo 2
dienos, sėkmingai. vyksta
War Show prasidędą, vaka
rais 8 valandą. Wah‘ Show
atidaromas gražia muzika
— du geriausi bęnai groja.
Publiką jaudina. Žemė dre
ba nuo sunkios artilerijos
trenksmo.
Labiausiai
jaudinantis
vaizdas, kai atsiranda sunk
vežimis su altoriumi, kur
du karo kapelionai meldžia
si, o muzikos benas groja
Guno “Avė Maria”. Visa pu
blika sustoja ir atydžiai se
ka maldos žodžius. Ne vieno
veide pasirodo gaili ašara.
Žmones labai gausiai lan
ko War Show, nes yra ko pa
sižiūrėti. War Show tęsis iki
kito sękmadienio.

Moterys, prisidėkite
Iprie karo laimėjimo
William L. McFetridge,
^Chicagos srity senų daiktų
rinkimo direktorius, vėl krei
piasi į Chicagos šeiminin
kes ir prašo rinkti skardines
ir jas atiduoti plieno įmo
nėms.
Moterys, rinkdamos skar
dines ir jas atiduodamos
plieno liejykloms, prisideda
prie karo laimėjimo.
Motinos, jūsų sūnūs karo
lauke kovoja už Amerikos
vėliavą ir laisvę, o jūs prisi
dėkite prie karo laimėji
mo atiduodamos plieno
fab. 'i1
rikams skardines.

TT

Sv. Kryžiaus Didelis'

KARNItfALAS
TOWN OF LAKE

RUDENS ATIDARYMO

IŠPARDAVIMAS:
Rakandų, Parlor Setų, Pečių,
Lovų, Matrasų, Radio, Re
kordų ir Jewelry.
Atidaryta ir nedėliomis iki

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
9nAuAcdL

Protcction
tor your
fousi/UfA.

5 vai. vakaro.

INCORPORATED

Tel. CALumet 4591

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

10 RIDĖS................................ ............................ 50 BŪDUKIŲ

KASDIEN BAIGIANT SEKMAD., SEPT. 13 D.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūaų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi 65,000.00 apdrausti per Federal Savings and T>oan In
surance Corporation. Mokame 3^%. Jūaų pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo.
8ENIAU8IA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA
— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

JOS. F. BUDRIK.
3241 So. Halsted St.

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I

47 tos ir DAMEN

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

3286 SO. HALSTED ST.

1 — $25.00 — $250.00 WAR BONDS VELTUI kas vakarą!
2_l(M)0 Bonkų PIENO Vaikučiams DYKAI kas vakarą!
3 — “Aerial Act” — 150 pėdų ore vaizdas — VELTUI!
4 — Kiddie Ridės ir Fairyland — ĮŽANGA DYKAI!

KUN. KLEB. LINKUS KVIEČIA VISUS DALYVAUTI

SIAME MILŽINIŠKAME KARNIVALE

