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BRITAI LAKŪNAI BOMBARDAVO GENOA
PRISTATOMA REIKMENYS MARINAMS SOLOMON SALOSE

Atlikti dideli nuostoliai šiam
šiaurinės Italijos miestui ir uostui
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Amerikos jėgos neleidžia japonams
pasitvarkyti Solomons salose

Romoje pažymima, kad nuostolių

Tad laukiamos visatinos priešo

didumas dar nenustatytas

atakos gali visiškai neįvykti

LONDONAS, spal. 23. —
Praeitą naktį per mėnesieną
britų bombonešiai atakavo
šiaurinės Italijos miestą Ge
noa, kur yra italų laivyno
bazė ir daug karo pramonės
fabrikų.
Pranešta, kad sukelti ne
paprasti dideli nuostoliai ne
vien uostui, bet ir pačiam
miestui, nors neturėta pasi
ryžimo miestą per daug
kliudyti ir griauti.
Britų lakūnai tad turėjo
atlikti ilgą apie pusantro tū
kstančio mailių į abi puses
pavojingą kelionę. Turėjo
skristi priešo okupuotų kra
štų dausomis.
Nuo karo pradžios šios
paskutinės orinės atakos
prieš Genoa buvo britų sep
tintosios. Kitomis atakomis
sukelti nuostoliai nebuvo
tiek dideli, kiek jie buvo
praeitą naktį, šį kartą buvo
vartojamos didesnės orinės

Nustatomos kainos
kviečiams, kiaulienai

WASHINGTON, spal. 23.
— Laukdami didesnio apėmio atakų amerikiečių marynai ir kariuomenė Gtfadal
canal saloje, Solomons, at
mušė mažesnes japonų ata
kas spalio 20 d. Priešlėktu
vinėmis patrankomis sunai
kino vieną priešo bombonešį
ir susimetė
bombarduoti
priešo pozicijas.

bombos ir todėl išgriovimai
padaryta toli didesni.
Kalbama, kad, matyt, be
Genoa buvo atakuojamas
dar ir Turinas. Bet apie tai
pranešime nepažymėta.

ROMA, spal 23. — (Per
radiją) Ialų karo vadovybė
paskelbė, kad britų lakūnai
bombardavo Genoa. Matyt,
sukelti
dideli nuostoliai.
Smulkesnių žinių dar negau
ta. Toliau vadovybė pažymi,
kad ir Turine sukelti gais
rai.
Anot
italų vadovybės,
atakos prieš Genoą atliktos
keliomis bangomis, tai yra,
keliais pakartotinais susimetimais.
Du priešo lėktuvai nu
mušti. Apsigynimui varto
tos priešlėktuvinės patran
kos. Turine, sako vadovy
bė, gaisrai greitai užgesin
ti. Tarp gyventojų nebuvę
jokio sąmyšio.

Vichy vyriausybė
pasirengus dumti

i ••Draugui!"

U S. marinai, atsiraitę iki juosmens krauna reikmenis iš laivų į krantą vienoje Soloi mon saloje, kur japonai buvo sukoncentravę ataką, kad amerikiečiai negalėtų gauti
maisto ir karo reikmenų. Japonai buvo atmušti.

Stalingrade rusai atsiėmė
stiprią poziciją; vokiečiai apilsę
MASKVA, spal. 23. —
Čia paskelbta, kad Stalin
grado šiaurvakaruose rusai
atsiėmė iš vokiečių svarbią
poziciją, a pačiame mieste
— keletą kvartalų daugiau.
Tas atlikta rusų atako
mis, nepaisant priešo kariuo
menės gausingumo.

WASHINGTON, spal. 23. I BERNAS, Šveicarija, spalKrasnaja Zviezda pareiš
— Kad suturėti
duonos 23. — Vichy vyriausybės
brangėjimą, vyriausybė pa- apsaugos viršininkas adm. kia, kad Stalingrado gynė
gamino planus, kuriais nus- Darlan išvykęs į Dakar, va- jai kaskart vis plačiau ima
tatomos
(stabilizuojamos) karinėj Afrikoj. Stebėtojai si inicijatyvos prieš vokie
kviečių grūdams kainos nor į aiškina, kad Petaino Lava- čius. Taip pat praneša kad
momis, buvusiomis tarp rug jįo vyriausybė, rekis, pasiren vokiečiai nepaprastai apilsę
sėjo 28 d. ir spalio 2 d.
gusi dumti į tą koloniją, Af ir miesto apylinkėse įsikasa
Kainų administracijos ofi rikoje, jei neokupuotoj Pran ir įsitvirtina — pasiruošia
so direktorius Leon Hender- cūzijoj kiltų gyventojų su- žiemai, nes dažnai sninga ir
ateina sibiriški šalčiai, kas
son savo rėžtu nustatė auk mišimai prieš nacius.
priešui tikrai nepakenčiama.
ščiausias kainas įvairių rū
Nacių spaudžiama Vichy
šių kiaulienos mėsai.
Kaukazo fronte tas pat
vyriausybė kviečia prancū
Šiam tikslui visa šalis pa zus darbininkus savanoriai yra su vokiečiais. Nors f kpskirstyta į tris zonas — cen
. . _ .
. .vykti į darbus Vokietijoje. į vos nenutraukiamos, bet vo
tnnė, Chicago ir išorine 'įarbininkaį nekiauso ragi_ kiečiuose pastebima didelis
(outside).
t
nimų. Naciai tad grasina jų nusikamavimas ir jau
Pranešta, kad kiekviena
represijomis. Kai darbinin stoka reikiamos inicijaty
zona turi paskiras urmo
kai jėgomis pasipriešins na vos. Tad rusai ir tenai prie
kiaulienos
kainas. Kainų
cių reikalavimams, vyriausy šą triuškina.
skirtumas yra mažas.
bė atsidurs tarp kūjo ir prie
Tas pat rusų armijos lai
Mėsa bus \ lygiai paskirs
kalo. Ir ji bus priversta neš kraštis Krasnaja Zviezda
toma ir bus budima, kad
dintis į Afriką.
apskaičiuoja, kad vokiečiai
kiaulienos vartotojai nebū
tų išnaudojami.
Prireikus, kainos bus kei
čiamos.
t
(Čia nėra vietos išvardin
ti visas kiaulienos rūšis, ku
rių yra 90 ir kurioms aukš
LONDONAS, spal. 23. — mas, generolai tuojau nusi
čiausios kainos nužymėtos
Apturimomis žiniomis iš Vo suktų prieš nacių partiją.
kiekvienoj zonoj).

Vokietijoje reiškiasi rimti nacių
nesusipratimai su armijų generolais
kietijos, tarp Hitlerio ir vo

SAN JUAN, P. R. — Puerto Rico 1943 m. J. A. Val
stybėms pristatys 400,000
tonų cukraus.

Aciue tetepnou*.

Dėl to

Hitleris

• -i. ; iš pat pradžios prieš Stalin
gradą buvo sutraukę 15 infanterijos divizijų, 4 tankų
divizijas ir 3 motorizuotas
divizijas. Kovose iš to visa
jie neteko iki 75 nuošimčių
vyrų, kurių dalis paskuti
niais laikais papildyta at
sargomis.

Naciai nelaisviai
Kanadoj kovojo
prieš surakinimę

Vichy pareiškia,
Dakar bus ginamas
VICHY, Prancūzija, spal.
23. — Neokupuotos Prancū
zijos vyriausybės ginkluo
tųjų jėgų viršininkas adm.
Jean Darlan nuvyko į Da
kar, Afriką, prancūzų ko
loniją. Tenai jis maršalo
Petain vardu prancūzams
pranešė, kad Dakar miestas
ir uostas bus atkakliai gi
namas, jei sąjungininkai
bandytų paimti be Vichy
vyriausybės atsiklausimo ir
sutikimo. Darlan sako, kad
Dakarą norima padaryti an
truoju Madagaskaru, kurią
britai apvaldo.

OTTAWA, Ont., Kanada,
Anot adm. Darlan, Vichy
spal. 23. — Apsaugos minis
vyriausybė neremia nacių
tras James Ralston tik da,
X,-,- •m1 j V isavo noru- Lygia dalimi ji
bar iškėlė aikštėn, kad Ka- . ... ...
...
. ................................. ’
. .
tūri ginti savo tentonias ir
nadoj laikomi vokiečiai ne- j kojortjjas
laisvai fiziškai pasipriešino ‘
jiems surakinti rankas spa
lio 10 d., kad Vokietijos na Britų laivynas
ciams atsimokėti už britų
Indian vandenyne
nelaisvių Vokietijoje apkau
stymą.
LONDONAS, spal. 23. —
Bowmanville
stovykloje Patirta, kad britų galingas
vokiečiai nelaisviai užsibari laivynas plaukia Indian van
kadavo kareivinėse. Numal denynan. Anądien britų, jė
šinti vandens sriovėmis per gų vadas Indijoj gen. Wastogą ir surakinti. Buvo ir vell buvo pareiškęs, kad
sužeistųjų. Bet sargyba ne Burma turi būti atimta iš
panaudojo
kulkosvaidžių, japonų.
arba ašarinių bombų.
WASHINGTON. — Spau
dos
konferencijoje prez.
Prezidento žmona
Roosevelt įspėjo Japoniją,
jau yra Londone
kad ji barbariškai nesielgtų
su ihiimtaisias amerikiečiais
LONDONAS, spal. 23. —
lakūnais.

Čia avyko J. A. Valstybių
ir prezidento Roosevelto žmoužgrude- na, Mrs. Eleanor Roosevelt,

savo

‘ LONDONAS. — Nepai
sant nacių šėlimo, olandai
ir yra Anglijos karalienės ir
rimti nesusipratimai. Gene na generolą Rommelį. Kal
patrijotai susprogdino vo
karaliaus
viešnia.
rolai nepatenkinti
Hitlerio bama, kad jam bus pavesta
kiečių laivą su amunicija ne
vi
Jai draugauja Mrs. Oveta toli Arnheim.
vadovavimu. Kalbama, kad vyriausioji vadovybė

kiečių kariuomenės

siųjų

vadų

vyriau

generolų

kilę

partijos apsaugai

SEBRING, Fla. — Nukri <ei Rusijoje, ar kur kitur soms vokiečių ir italų jė Culp Hobby, WAACS direk
to armijos bombonešis. Pen vokiečių kariuomenęnę ištik goms Viduržemio jūros fron torė. Abi atskrido lėktuvu
Mokėti save suvaldyti rešš
per Atlantą.
tų didesnis koks nepasiseki- te.
kia mokėti gyventi.
ki lakūnai žuvo.

Senate sausieji
nieko nelaimėjo
WASHINGTON, spal. 23.
— Vakar senate pradėjus
svarstyti 18-19 metų amž.
jaunuolių karinės tarnybos
(drafto) bilių, sausieji se
natoriai iškėlė sumanymą,
kad aplink kareivių ir jūrei
vių stovyklas įvesti prohibiciją — uždrausti pardavinė
ti svaigiuosius gėrimus.
I
Šis klausimas per keletą
valandų karštai svarstytas.
Sausieji pareiškė, kad moti
nos reikalauja savo jaunus
sūnus apdrausti nuo įpročio
girtauti, kuriuo jie gali lengvai užsikrėsti.

Kiti senatoriai aiškino,
kad to negalima padaryti.
Jie nurodė, kad šiam sumanymui yra priešingi gink
luotųjų jėgų vadai, priešingi
karo ir laivyno sekretoriai.

Toks yra vėliausias laivy
no pranešimas. Iš to galima
i daryti išvadą, kad japonai
ten vis dar ruošiasi. Ameri
kos bombonešiai tačiau truk
do jų pasiruošimus. Nelei
džia išlaipinti daugiau ka
riuomenės atakuodami, tran
sportus ir karo laivus. Ko
munikate pažymima, kad
toje saloje kol kas neįvykę
jokių svarbesniųjų atmainų.
Spaudos
konferencijoje
karo sekretorius Stimson pa
reiškė, kad gen. Douglas
MacArthur, vyriausias va
das Australijoje, ir viceadm.
Robert L. Ghormley, Solo
mons vadas, glaudžiai koo
peruodami darbuojasi su
triuškinti japonus.

Bus suprastinti
civiliniai drabužiai
WASHINGTON, spal. 23.
— Donald M. Nelson, karo
gamybos boardo pirminin
kas, spaudos konferencijoje
pranešė, kad vyriausybės
[ programoje yra artimoj atei
Į tyje suprastinti ir standarizuoti civiliniams gyvento
jams drabužius. Sako tas
reikalinga naminio fronto
i ekonomikai.
Nelsonas sako, tuo būdu
vyriausybė neturi tikslo ci
vilinius aprengti uniformo
mis. Bus palikta ir toliau
platus pasirinkimas drabu
žių ir apavų, bet ne toks,
kai kad šiandien. Daugiau
bus sutaupyta karo reikakalams.

Senatoriai nurodė, kad
Chicagos
miesto
centre
daug karių turi įvairių rūšių
mokyklas. Įvedus apylinkių
nusausinimą, reikėtų nusau
sinti visą miestą — prisi
eitų grąžinti visų nepaken
čiamą prohibiciją, kuri po Petain atsisako
pirmojo pasaulinio karo vi
naciams tarnauti
soj šaly priveisė butlegerių
PRANCŪZIJOS PASIE
ir žudikų. Slapta gamina
mas alkoholis visur latakais NY, spal. 23. — Pranešta,
kad neokupuotos Prancūzi
liejosi.
*
jos galva maršalas Petain
Karo sekretorius Stimson
atsisako toliau tarnauti na
anksčiau laišku buvo nuro
ciams, nepaisant grasinimų
dęs, kad sausųjų sričių ap
represijomis.
linkui stovyklas įvedimas
Naciai reikalavo, kad pat
kariuomenei padaugintų ne
sai Petain per radiją atsi
mažai nereikalingo darbo ir
šauktų į prancūzų darbinin
galvosūkio, nes visur reikė
kus ir paragintų juos vykti
tų turėti didesnis skaičius
Vokietijbn dirbti nacių karo
karinės policijos, komendan
fabrikuose. Petain, sakoma,
tai turėtų teisę nusausinti
atsisakęs kalbėti per radiją,
miestus ir miestelius.'
nors Lavalio ir kitų buvo
Pagaliau senatoriai 49 bal prašomas patenkinti nacius.
sais prieš 25 atmetė suma
nymą. Tuo būdu atidarytas
WASHINGTON. — Naci
kelias be pašalinių kliūčių onalinės vyrų karinės konssvarstyti 18-19 m. amž. jau kripcijos pareigūnai lokali
nuolių drafto bilių. Spėjama, niams drafto boardams nu
kad senatas gal dar šian rodė nešaukti karo tarnybon
mokyklų viršininkų.
die šiuo reikalu apsidirbs.
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šeštadienis, spalio 21, 1942

Visi linkime jai glitai su naitė, Juoz. Kisarauskas, J, silinksminimų ir žaidimų. Vi
stiprėti ir greitai vėl į mūsų Venckūnas, John 8arsky, SL siems atsilankusiems yra už
Ruika, Pet. Pilkauskas, J tikrintas geras ir linksmas
tarpą grįžti.
tuvis Jungtinių A. Valstybių
Vyšniauskas, Marijona Druk laikas. Bus užkandžio ir gė*
Pranciškų
bankietas
kariuomenės tarnyboje spa
tenienė, Pet. Barškaitienė rimų. Kviečiame visus para

WI5C0NSIN0 LIETUVIU ŽINIOS
Kenoshos Kronika

lio 15 d. Camp Wallace, Te-

Mirtis

kėta mirtis atėmė iš mūsų
tarpo Juozą Laucių. Jam be

dirbant American Brass Co.
virš plaučių

dešinę

pusę

ir išlindo

ir taisyti. Lai nė vienas svei

kyti ir gražiai su mumis lai

kas parapijos šįmet bazarą

ką praleisti.

neapleidžia. Atsilankyti sykį

Parapija jau

nupirko

it

OPT.

pasimirė. Ta nelaimė įvyko
spalio 5 d. popiet. Buvo iš

palaidotas

pasi

atlai

kius trejas šv. Mišias, spa
lio 9 d., kurias laikė klebo
nas kun. Pr. Skrodenis, M.I.

C., kun. Antanas Ignotas, M.
I.C. ir svetimas kunigas Iš
Holy Rosary Church. Palai
dotas šv. ‘Jurgio kapinėse.

a

Patarnavo graborius M. Mischler.

f

Su šiuo pasauliu persisky

rė Uršulė Macnonienė 58 m.,

kuri ilgai sirgo, spalio 13 d.,
šv. Kotrinos ligoninėj. Jinai

buvo irgi iškilmingai palai
dota spalio 15 d. iš šv. Pet

ro parapijos bažnyčios

po

atlaikytų trejų šv. Mišių,
kurias laikė klebonas

kun.

Pr. Skrodenis, MIC., kun. An

tanas Ignotas, MIC., ir kun.

Jonas Jančius, MIC.

Palai

dota Šv. Jurgio kapinėse. Pa

tarnavo graborius Crossin.

VICTORY HOSPITAL

Žuvo pirmas Kenoshos lie-

Draugas Lietuvių ir uolus Demokratas
mes
parodysim
pasauliui
kad mūsų valdžia yra ženk
las vilties visiems paverg
tiems žmonėms šiame pašau
Jyje”.

Cekienė, Marijona Duršienė,
Pr. Meldis, St. Stulgaitienė;

Ona Valauskienė, Jonas Atmonas, Juoz. Žilius, Antanai
Borden, Jon. Ružanskis, Ji.,
Pet. Mastauskienė, Ieva Bi-

LIETUVIS DAKIARAS
D AKI J
OPFrfMKl&IST AB
Pritaikino akiniu
otookomlnpd u
n ritinama

k&lOO

828 W. 35th PLACE
Phone: YARda 2330

Pilnai Įrengtas Sledlkoa Departmentas gyd,> /ui visokių ligų —
smarkių tr Uglaikjnlų.
Pilnai Įrengtas Chirurgijos Dcpartincntas, kur svarbias ir ma
tesnea operacijas atlieka atsakomingl Cbirurgal-D. kt rai.

tautienė,

Teklė Balčaitike,
FOnal įrengta PhyMotJtcrapy DeIOS F. BUDRIK
partnk-ntas
priskaltant
l ’latherPovilas
Čepukėnas,
Pr.
Bt
my, Ultra Vlojet Ray, Slnusoidal
Šen. Richard J. Daly gy
KBAOTUVBJE
ir kitus moderniškus
metodus
vena su savo šeima po an vainis, Pet. Rimkienė, Ona
gydymo.
trašu 3536 So. Lowe Avė. ' Druktienė, Vincas Jasiūnas,
Pilnai įrengtas X-K#y Oepart
mentas daktarams tr pacientams.
Jis gimė, augo ir mokinosi Jonas Donovan, Elena Za
Telefonas:
tfo vienam vertam ligoniui ne
šiame distrikte ir
dirbda- ,
latorienė, Juoz. Barškaitis,
bus atstumta, dėl stokos pinigų,
Calumet
4591
mas lankė naktinius kursus
geriausias gydymas tr prtmUtra.
Jurgis Tamošiūnas, Louis
Kas link mokesčių, susitarsime.
mokinantis advokatūros. Jis
k»d būtų jums ko patogiausia.
DSL BADIO PATAISYMO
Hauser,
Jon.
Ružanskis,
Sr
gavo
leidimą
praktikuoti i
PASAUKITE:
KALBAM LIETUVIŠKAI
teisių srityje 1933 metuose. St. Juška, Genovaitė Klevickaitė, Ona Laurinaitienė, O»
Šen. Daley rekordas kai
na Laurinaitė, Elena Lauri AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS KARUI
po atstovas (1936-1938) ir
kaipo
senatorius
(1088Tel OAMal 0191
1942) yra vienas atsiekimo
Ki BSVarly 9914
ir atsižymėjimo
visuome
nės patarnavime ir ii prie
žasties jo nepaprastų gabu
GYDYTOJAI IB CHIRURGAS
GYDYTOJAS I* CHIRURGAS
mų buvo paskirtas savo ko
2201 West Cennak Rd.
4157
Archer
Avenue
legų kaipo Minority Vadu
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
vaL; 1-3- ir 0—8:30 P, II Valandos: 1-1 popiet ir 7-8 v. vak.
Senate 1941 metuose.
Sekmad., Trečiad. ir Šeštad. va
eaiais pagal sutartį.
GREITAI IR PIGIAI
karais ofisas uždarytas.
Šen. Daley yra pripažin
MĖNESINIAIS
6958
S.
Talman
Avė.
tas kaipo Draugas darbinin
REZIDENCIJA:
ATMOKEJIMAIS
Res. Tel. GROvehffl 0617
kų. Jo veikimas darbininkų,
8241 West 66th Place
Offiee Tek HEMeek 4648
reikaluose įgijo jam pagy
TeL RBPabUo 7908
rimą American Fedęrątion
of Labor, Congrees of In
TeL OAMal 0897
GYDYTOJAS ĮB OHOU7BOA6
Beg. tet: PROspeet 065B
dustrini Organization ir ki
VaL:
3-4
ir
7-9
vak
tų darbo organizacijų ir
Ketvirtad. ir Nedšliomis madaras
draugijų.
2423 Wc»t Marąuette Bfl.
GYDYTOJAI B CHIRURGAS
Per jo pastangas legislatūroje dabar užtikrinta kad
T*L YŠJMg 99Ę..
1821 So. Halsted Street
Beg.: KHMvood 9i07.
bus parleista
byla “PreBegldondja: 6000 Se. Arteslan Avė.
Adjudication Tax Bill” kuri
VALANDOS. 11 v. ryte iki 8 popiet
suteiks mažų namų savinin
6 iki 9 vai. vakare
GYDYTOJAS IB CHIRUROAS
kams taksų-mokėtojama tas
vai
aue
1-3l
no*
0:3O-Mdm
pačias
privilegijas kurias

3241 So. Hakted St

Richard J. Daly

i Šen. Richard J. Daly, siek
damas per-išrmk mą
už
State Senatorių 9-to Sena
toriai distrikto,
pa. eiškia
sekančius pasižadėjimus:
“Aš prižadu žmonėms 9to Senatoriai distrikto ma
no pilną ir nuošndžią para
mą mūsų Karės Vadui, F.
D. Rooseveltui, jo bandyme
atsiekti greita ir sėkmingą
išlaimėjimą šios karės.
“Aš prižadu žmonėms 9to Senatoriai
distrikto są
žiningai apsaugoti ir palai
kyti visas tiesas ir privile
gijas mūsų jaunuolių kurie
dabar tarnauja ginkluotose
jėkose mūsų šalies. Taipogi
jiems sėkmingai
užbaigus
karą ir sugrįžus pagelbėti
jiems ko tinkamiausiai.
“Aš prižadu žmonėms 9to Senatoriai distrikto ma
no nuolatinės pastangas vi•uokuom paremti reikaluo
se darbininkų, vyrų ir mo
terų, Illinois valstijoje.
“Aš prižadu žmonėms 9to Senatoriai distrikto ma
no nesvyruojančią paramą
mažių biznierių mūsų vals
tijoje.
“Aš prižadu žmonėms 9to Senatoriai distrikto tvir
ta pasišventimą Demokra
tiškoms taisyklėms
mūsų
valdžios, ant kurių mūsų ša
lis yra pamatuota, sekan
čiai — laisvė ir liuoaybė.
Mes galim, mes turim ir

lėtumėm tuoj žemę gražinti

atsilan

DR. SELMA SODEIKA.

per

kitą pusę. Ir už 10 minučių

kilmingai

pažįstamus

ir Waukegan

užmokėjo už sklypą žemės
žiai ir sėkmingai praėjo. Dėl Bitautaitė, Kaz. Klevickas, rinkti vieną patogiausią va šalia klebonijos. Dabar mes
kas buvo 21 metų amžiaus.
karą ir atsilankyti. Bet bū
pradžios prisidėjo sekantie Al. Oacar.•
ir remiamės ant šio bazarc
Lavonas buvo parvežtas iš
tinai visi turėtų dalyvauti
ji: $11.00 — Pranas Stan
Šeimininkės, kurios gar
didelio pasisekimo, kad ga
Texas sekmadieni po piet.
kus. $5.00 — Pranciška Ar- džius valgius tokiai šeimy paskutiniame vakare, kada
Laidotuvės kariškos įvyko
lickienė. $2,00 — klebonai nai pagamino, buvo: Petr. bus leidžiama 10 stambių
trečiadienį, spalio 21 d. Pa
Pr. Skrodenis, Pranas Gab- Barškaitienė, Ona Kavaliaus dovanų. Taipgi kviečiami ir
laidotas iškilmingai su Arėnas, Pranas Kodis, Juoz. kienė, Marijona Drukteniemerican Legion Post 21. Gar
Arlickis. $1.50 — Pr. Paliu- nė, Monika Klobienė ir Pet.
O. D
bės grabnešiai buvo šv. Var
kaitė. $1.00 — Pr. Barodica, Pilipavičienė. Vyrai, kurie DR. VAITUSH,
UOTTVM
do dr-jos nariai.
AKIS 16TURINEJA
Pr. Lukošienė, Pr. Meldi*, prie stalų vaišino svečius,
AKINIUS PRITAIKINA
Pr. Sasnauskas, Pr. Vaiče- buvo: Jurgis Pocius, Vincas
Ligoniai
Ofiae randasi kiti pataisymo
liūnienė, Pr. Vitkus, Juozas Ališauskas, Vincas Karčiau*
metodų {rengimai akims, ku
dabartiniais laikais yra ne
Švelnia.
rioms akinių pagelba neužtenka.
kas, Juozas Vyšniauskas, K
maža, nes toks oras ir lai
VALANDOS:
Po bankieto prie stalų se Šarauskas ir Albinas Luc
kas. Pereitą mėnesį opera
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
cija buvo padaryta Onai La,u kantieji aukojo po $10.00: kas parapijos komiteto na
■cub kuria
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.
rinaitei šv. Kotrinos ligoni Pr. Stankus iš kariuomenės riai. 0i& dar reikia primin ati prietaatbnl galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuoti,
kad
Jonas
Druktenis
su

prisiuntė
savo
auką.
$5.00
187 No. Marion Street
nėj. Dabar jau yra. namie ir
tamo, Raudamu akių karšti, etitaitrumparegyste ir
toliregystę.
neužilgo pradės užsiimti sa — VI. Bitaulas ir Ant. Va rinko visus Pranciškus, ku I Prirengia teisingai akinius. ViauoOak Park, Illinois
rie
prisidėjo
prie
šio
bankie
a atsitikimuose egzaminavimas da(Prie kampo Lake SL)
lys. $3.00 — Juozas Blaza
vo darbu.
I romas au elektra parodančia mato.
Telephone: — EUCLID 906.
vier, Julius Klevickis ir Po
tumias M* m
SdocmU a tyria wL»
kreipbuna
J
mokyklos
valkua.
— REZIDENCIJA —
vilas Plintąs, Kaz. Sarau*
Kaip paprastai, prie stalų
akys
1441 Se. SOth Ave^ Cicero, m
Mūsų dženitorius, Kuris ykas. $2.00 — Teklė Šumską!- patarnavo mergaitės ir so VALANDOS: nuo W ryto 9d S ▼.
TeL: Cicero 7681
ra su virš 70 metų amžiaus,
oak. Šaradomis nuo piehi • Katė, Marijona Dapkienė, Juoz dalietėe.
dilioj pagal sutari
sirguliuoja. Darbą atlieka jo
Diegely ataitlfclaų akys atttalaoVadapolis, Juz. Zalatorienė
žmona. Karo metu sunku
Klebonas ir komitetas nuo aa ko akinių
Kaz. Mažeika, St. Balčaitia
DR. G. SERNER
rasti vyrų užimti dženitoširdžiai dėkoja visiems, ku <712 South Ashland Ar.
Kaz. Biškauskas, Juoz. But
LIETUVES AKIŲ GYDYTOJAS
riaus vietą, tad reikės mo
rie prisidėjo kuomi nors prie
kus, St. Ališauskas, Jurgis
25 metų patyrimas
terims dirbti tokius darbus.
šių pietų. Gražaus pelno pa
Balčaitis, Pr. Barodica, OsTel. Yards 1829
rapijai liko su virš $130.00.
Pritaiko Akinius.
car Carlson, Robert Clemons;
Kreivas Akis
NBW VICTORY
Špilio 5 d. ant kaklo ope Ant. Lauraitis, Pr. Bujanau* Metinis bazaras
Ištaiso.
HOSPITAL
racija buvo padaryta Onai kas, Ant. Zaleckis, Ant. Laprasidėjo spalio 23 d. Perei
Ofisas ir Akinių Dirbtnvž
Po nauja vadovyste.
Mockaitei Šv. Kotrinos ligo beckis, Ray Melzer, Kazim
tais metais bazaras tęsdavo
3401 SO. HALSTED ST.
ninėj. Jau jaučiasi sveikes Paulauskas, Kotrina Šakie
Naujai
išdekoruota
ir
kampas S4th St
ištisą mėnesį kas penktadie
nė ir stipresnė ir neužilgo nė, Vincas Karčiauskas, K.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
įrengta.
nį ir sekmadienį. Bet šįmet
Trečiad.
ir Sekmad. pagal sutartj
sugrįš namo. Ji yra choro Lukauskas, St. Holmgren, S.
turėsime tik tris dienas, bū
24 vai. patarnavimas
narė, sodaliečių iždininkė ir Sejonas. Po $1.00: Ant. Vit
tent spalio 23, 24 ir 25 d.
LIETUVIAI
veikli parapijoj darbuotoja. kauskas, Albinas Juška, A
Bus daug naujų dovanų, pa
Beitas, Dom. JKasiulienė, J.

lenkia. Pereitą savaitę neti

perėjo

pijomis,

cine

į metus . vieną didelį paren

gimą kiekvienas gali.

xas. Kareivis Jurgis Šaraus-

ir šv. Petro parapijos neap

dratas

kuris įvyko spalio 4 d. gra

Ona Kavaliauskienė, Berta

kaimynai iš Milwaukee, Ra

PASKOLOS
DAROMOS

'

DR. S. BIEŽIS

OR, T. DUNDULIS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. P. Z. ZALATORIS

dabar naudojasi didieji taksų-mokėtojai.
Šen. Daley yra endorauotas
regularės
Demokratų
partijos organizacijos Cook
county,
Retail
Merchants
grupės, ir daugumos civikos
ir pagerinimo organizacijų
distrikte.
Jis yra vertąs jūsų para
mos. Taigi I^pkr. 3 d. Bal
suokite už Šen. Richard J.
Daley, už Senatorių 9-to Se
natoriai distrik'o ir už vi
sus kandidatus Demokratų
l partijos.
(Sk.)

MUTUAL
FEDERAL

Savings and Loan
Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak
Road

DR, l J. BERTASH
756 We*t 3Ath Street

SKAITYKITE “DRAUGĄ“

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND 8URGE0H

4645 So. Ashland Avenue

_ Jis atidarymo pasiūlymas —•
Trumpam Laikui! Įskaitoms:—.
• Mokslinta Aktų EgaamlI, u vi man • Palais mas Edi
pų IVianas llegtnys) • PanliMrklmua IS 8 Mod. Kėnių
,lr Knieti. Reg Kaina 01O4M Viakna.

$495

D3. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Aatradiemais, Ketvirtadieniai*
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-8 P.1L

JI 47 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniai*
ir Šeštadieniai*
Valandoe: 8 — 8 popiet,

TeL YAKd* 9946

OR. C. VEZEUS
DAMYBTA8

viso akių |templni<. ..

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

OPTOMETRIKTAI
L801 So. Ashland Avenue
Kampas 18-tos

reLefoaas: OAMAL 0631, Cbloagc
OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:80 a. m. lkl 8:80 p. m.
Trečiad. Ir SeStad. 8:80 a. m.
Iki 7:0S p. m.

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

8133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-toa
valandos vakare.
Telefonas CALomet 6877

134 N. LA SALLE ST.
Tai

Rnnm 2A14

ST4te 7 57 J

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
7 So. Dearborn St
Room 1230
Ofiso Tel. Central 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet.
Kitomis valandomis pagal sutartį

DAKTARAI
Tel YARds 8146

OR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ir chirurgas
IB AKINIUS PRITAIKO

Ofiso TeL

...........

VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRUBGAS

4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
Tel. MlDway 2880
Chicago, IIL
erti 47tb Street
OFISO VALANDOS:
vaL: aue 9 vaL ryto iki 6 vai. vak Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
8eredoj pagal vntartį
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto,
Telefonas: HEMIock 5849

4645 So. Ashland Avenue

OR. PHER T. BRAZIS

OR. MAURIGE KAHN

OYDYTOJAS IB CHIRUROAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avg.

4631 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS.:
Popiet nuo 1 Iki 3 vaL Vak 7 Ud 9
Ned žilomis pagal sutartj

Ofiso Tel.: Yards 0994
Rea. Tel.: Kenwood 4300
VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-9 ir 7-8 v. vak.
Nedšliomia noo 10 ik* 12 vai. dien>

Tel Oloero 1494

OR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS Ot OHIRUROAB

Katnp. 15tos gat ir 49th Ct
OFI8O VALAND08:
9 Ud 4 popiet
7 iki 9 vakare
ir pagal •ntartį.

Res. 1625 So. SOth Avenue
Tel Cicero 1484

DR. EMILY V. KRUKAS
4146 Archer Avenne
Ofiso Tel. LAFayelte 3210
Rez. Tel. LAFayette 0094
Jeigu Neatsiliepia —
Šauk KEDzie 2868
VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.
Penkt.. šeštad. 8:30 iki 9:30 vak.
<Ulrrn«d Pagal nutarimą

Telefonam

KOZAMINllOfA DR. 8. GRANT
RegistreoUe OptometrMnn —. Viri! 80 Mažų Patyrimo.
Daug kitų Moderniškų Stylių Populiarėmis Kainomis.
Tai Yra Ne “Balt'’ HIAlymaa — Mea Parduodame Kų Garainame.

Canal 8887

GRANT OPTICAL CO.

kaip bltėk rinkdamos medų

Ben. J. KAZANAUSKAS

46G2 MOUTH ASHLAND AVB.
Tel. YARDS 0141
Antro® durys nao Montgomery Ward

nuo kiekvienos gėlės, o kiti

Sekretorius

Tik viena pora aklų visam gy
venimui.
Saugokite Jas, leisdami
Uegaamlnuoti Jaa moderniškiausia
metodą, kuria regėjimo mokslas
galt sutelkti.
SS METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie pašalina

OFISO VALANDOS:
744 West 36th Stroet
Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 6 vaL vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Valandos: 11-12; 2-4 Ir 6:30-8:30
Office tel YARds 4787
Pirmadieniais tik 2-4
Namų tel PROspoct
Šventadieniais 11-12.

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

GERAS MATYMAS LAIMĖJIMUI •

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS 1

Vieni žmonės darbuojau i,

— kaip vorai, renka tiktai

nuodus.

OR. A. JENKINS
(laetavia)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOR:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartj
Ofiso telefonas PROspeet 6737
Namų telefonas VIRginla 2421

DRAUGAS

Šeštadienis, spalio 24, 1942

KAS GIRDĖT WAUKEGANE
Pašaukti U. S. tarnybon
Sekantieji lietuviai pašau
kti U. S. tarnybon: Leonas
Paluckis, Adolfas Kapturaus
kas, Jonas C. Jocius, Pra
nas A. Gustas, G. P. Reklevičhis ir Edvardas Gardis.
Turi raportuotis antradienį,
spalio 27 d.

Svečias iš Rockfordo
Spalio 18 d., pas draugus
ir gimines lankėsi Steponas
Keliotis, nenuilstantis lietu
vių tarpe Rockforde veikė
jas ir prieš 20 metų buvo
Waukegano gyventojas ir ne
mažai dirbęs vietos draugi
jų tarpe.

Delegatai į Federacijos
seimą
Šv. Juozapo draugija susirinkime spalio 18 d., gavus
kvietimą dalyvauti Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos Chicagos apskričio suvažiavime, įgaliojo atstovauti ją pirmininką Vladą Skirių ir raštininką G. P. Bukantį. Seimas įvyks lapkr.
15 d. Chicagoj.

Martin Gorski yra
100% už Lietuvius

NesIvSlinkit su dovanomis
Yra valdžios pranešta ir
prašoma, jog norintieji pa
siųsti Kalėdoms dovanų, tar
naujantiems užjūryje, kad
tas būtų padaryta prieš lap
kričio 1 d., kad užtikrinus
dovanų gavimą Kalėdoms.
Turi atostogas
Pirmininkas šv. Juozapo
draugijos Vladas Skilius šią
savaitę, nors prieš ž’emos
pradžią, gavo a'ostogų. Vi
imdamas gana svarbią vie
tą, kaipo service-man, John';
Manville Corps, vasaros me
tu negavo progos. (Mar. ro
dos, kad jisai visuomet turi
atostogas, nes važiuoja iš
vieno miesto į kitą, iš vie
nos valstybės į kitą). Tai
mat darbas jį ten šaukia,
Visur išvažinėjęs, atostogų
proga, dabar žieminius lan
gus savo mamytei deda,
šv. Antano draugi'a
Irgi nemiega: nusitarė
rengtis prie vieno didelių va
karų po Advento. Jeigu bus
galima suspėti, tai su dideliu veikalu, ar koncertu. Komisijon išrinko: Praną Pet
rašką, Tarną Karašauską ir
Vladą Špoką.
Neužmirš
i
Savo narių, esančių U. S.
tarnyboj Šv. Juozapo drau
gija. Nutarta pasiųsti Kalė
doms dovanas, kiekvienam
draugijos nariui. Lai drau
gai žino, jog mes, nors na
mie būdami esame kartu su
jais, ir juos remsim visais
atžvilgiais, kad karas būtų
laimėtas dėl laisvės ir de
mokratijos.
Enrikas

PATAISA

B

CLASSIFIED
$5,000 JNESIUS GAI.IMA TIRKTI
18 APARTMENTŲ NUOSAVYBE —
ant ryt-žtemlnlo kampo Pauliną lr
Warren Blvd. 12 apt. po S kamb. lr
8 apt. po 4 kambarius. Kreipkitės I:

A. B. LAZORIS
Te4. DE.Vrbom 0851. 123 \V. Madlson
■
■ —
........... ■■■ ■
PARSIDUODA GRF.fTl' LAIKU
Parsiduoda greitu laiku lotas ant
NVeat.rn Avė. tarp 69 ir 70 St. Maty
kite savininką:'
PETRĄ VENGEI, IAVSKA
4500 S. Tatnuui Avė. Tel. Lai. 4112

A.

1

PARSIDUODA — du namai. Geroj
vietoje, už prieinamą kalną. Prle| žaatla
pardavimo—Ilga.
Kreipkitės
SAXI,?1,,NK?:, ’V®,3. S<\ ,WA‘
BA!LH, AVE(užpakalyje 2-train
il,lkst,‘>________________
. _ ______ _
,, ,,
_
,
, .
. AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti prenumeratas lr
1 Išnešioti akaltytojams laikraščius. Plnlginin atlyginimas lab ii geras. Atslftaukite J ‘•1>RAUOO•, KASTINI.:,
2334 So. Oakley Avė.. Ch’cago. IU.,

PLATINKITE “DRAUGĄ”

A

A.

+

Gyveno: 8838 Marųnolte Avenue

Mirė Spalio 22 d., 1942 m.,12:10 valandą ryte, sulaukus
50 'metų amžiaus.
Gimus Lietuvoje, Kilo iš Panevėžio apskričio, Ramygalos
parapijos. Amerikoje išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Albertą; 3 sūnus —
Edward J. (tarnauja Merchant Marine), Frank E. (U. S. Ma
rines) ir Kazimierą Želnius (po pirmu vyru); 2 marčias —
Irene De Growdt Zelnis ir Laveme Thompson Zelnis- seserį
Harriet Evans ir Seimą: 2 broMus — Victor ir Stanley Dombrauskus- ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.
Velionė priklausė prie Saldžiausios širdies Draugijos šv.
Juozapo parapijoje.
Kūnas pašarvotas namuose: 8836 Marąuette Avė., telefo
nas South Chicago 1506.
»
Laidotuvės įvyks pirmadienį, Spalio 26 d. Iš namų 9:00
vai. ryto bus atlydėta į šv. Juozapo parap. bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta į Švento Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Marčios, Sesuo, Broliai, Giminės.
Laid. direkt. A. Griesel and Son, tel. South Chicago 0242.

PETRAS URBIKAS
Mirė Spalio 23 d. 1942 m..
3:40 vai. ryte sulaukęs pusės
amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo
iš Tauragės apskr., I^iukuvos
parap.. Girininką kaimo. Ame
rikoje išgyveno 39 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterj
Adolfiną
(po tėvais
Zalundauskaitė—po pirmu vy
ru Petrauskienė): 6 dukteris:
Ethel, Alvlna,
Gertrude, Do
rothy ir Petronėlę (3 savaičių
amžiaus); 4 žentus ir anūkę;
2 posūnius ir 3 podukres. 4
brolius Joną, Kazimierą lr bro
lienę Oną, Antaną ir brolienę
Oną, Leoną ir brolienę Oną .jų
šeimas ir daug kitų giminių,
draugų ir pažįstamų.
Lietuvoje paliko brolį Povi
lą, seserį, Itozajuj. ir jų šeimas.
Kflnas ' pašarvotas namuose,
4109 So. Campbell Avė., Tel.
Virginia 3489. ’
Laidotuvės Įvyks antradienį.
Spalio 27 d. 1942 m. Iš namų
8:30 \al. ryto bus atlydėtas J
Nekalto Prasid. Šv. Pan. Ma
rijos parap. bažnyčią, kurtoje
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamadų bus
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįstamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.
Nuliūdę:
Moteris, Dukterys, žentai.
Posūniai, Pod-ukrės, Anūkė,
Broliai, Brolienes. Giminės.
Laidotuvių direktorius:
John P. Eudeikis, Telefonas
Yards 1741.

tą Rooseveltą Visame Jo
Karo Programe, ir Aš Esu
už Atstatymą Visų Užgrob
tų Tautų ir Sugrąžinimą
Laisvės Visiems Tų šalių
Martin Gorski, Demokra- žmonėms.”
tų partijos kandidatas už( Lapkr. 3 d. balsuokite už
Kongresmoną 4-to distrikto _ MARTIN GORSKI — už
ir dabartinis Master in Chan v s Congressman, 4-to Concery, Supenor Court of Cook gressiOnal Distrikto ir už
County, gerai susipažinęs su visą Demokratų
Partijos SUPAŽINDINKITE KITUS
Lietuviais ir jų reikalais Tikietą!
(Adv.) i SU DIENR. “DRAUGU”
nes gyvendamas daugelį me
tų jų kaimynystėje, stovi
100% už Lietuvius.
Martin Gorski gyvena po
(Įsteigta 1889 m.)
antrašu 3145 So. Morgan
St., Bridgeporte, ir ten jau
PETER TROOST
daugiau kaip 40 metų kaij
gyvena. 25 metai kaip jau
MONUMENT CO
advokatai ja ir yra buvęs
MENIŠKI — VERTINGI
rhšspunr.;
assistant statė ’s attorney.
PAMINKLAI
Per praeitus 24 metu3 tir
MAUZOLEJAI
nauja kaipo Master in Chan- į
ŽENKLAI
cery, Superior Court of t
Cook county, ir dabar yra J
PASITIKĖJIMO MUMIS

CABINET MAKERS, TRIM 8AWYER8
IR BORING
MACHINE
HAND8. Patyrę prie rakandų frėmų,
gera užmokestis.
AMERICAN FURNITURE PIRAM F
2010 W, (Tiii-ago Avenue

“DRAUGAS" HELP WANTFD
ADVERT1SING DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel. t RANrtolDh •48M-»48»

PATYRĘ VYRAI
REIKALINGI TUOJAUS

REIKALINGI — CABINET MAK
ERS ir Pagelblninkat. Atsišaukite J:
I PERFECTION FURNITURE CO.
|
2267 Clyboum Avemie

P0WER MACHINE
OPERATORES
TIKTAI PATYRUSIOS
Ypatingai Prie Pertaisymo
MATYKITE MR. WAKNIN
NUO 9 RYTO IKI PIETŲ

" MORRIS B. SACHS
6638 SO. HALSTED

MAŠINISTAI
l'Prie Engine ir Turret I-athe; taipgi
reikalingi Vertical Mill Operatoriai.
Turi turėti nors 5 metų patyrimo.
100% DEFENSE DARBAI

i

FEDERAL LE MOON
849 No. Kedzie
VYRAI reikalingi prie visokių abelnų darbų. Pastovūs darbai.
GRF.AT NORTHERN CHAIR CO.
2500 Weat Ogdcn Avenue

NULIŪDIMO

VALANDOJE

Kreipkitės į Ui

ftNYHONY B. PETKUS
J ri 1

VAIKINAI dirbti Stoek room. Pas
tovūs darbai, proga Jsidirbti. 40 va
landų dalbas, gera užmokestis dide
lėje kraučlų ištaigoje.
a 6306.

SEEI EY

!

i-l

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

, 6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

VYRAI
REIKALINGI
DIRBTI CICERO
KARES DIRBTUVĖJE. A B E L N I
DIRBTUVES
DARBININKAI
I R
I PATYRĘ PUNCH PRESS OPERAi TORIAI IR PATYRĘ ARC WELDERS.
CECO STEKU PRODUCTS CORP.
5701 W. 28TH ST.

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS IR MOTERYS
17 IKI 45 METŲ
DIENA IR NAKTĮ DARBAI
DIRBTUVE OPERUOJA
3 SHIFTAIS
PATYRIMAS NEREIKALINGA

INSERTERS
WRAPPERS
ENCLOSERS
FEEDERS ON MACHINE
BOX FILLERS
Dienos Darbo ir Piece Darbo
Mokestis. Jei Mažiau 18 Metų
Amžiaus Atsineškite Gimimo
Liudijimą
Gera Transportacija

W F. HALL PRINTING CO.
4600 DIVER8EY AVE.
BMPLOYMENT DEPT.

BINDERY MERGINOS
Patyrimas nereikalinga.
Pastovūs
darbai, gera užmokestis.
WTRE-O BINDING COMPANY
732 W. Vau Bu ren
15 PARDAVĖJU lr 5 LIJNCH COUNTER MERGINU reikalinga. Vedu
sios ar ne. Dirbti pilną laiką arba
trumpomis valandomis.
Patyrimas
ar ne Labai gera pradinė alga. Ma
tykite Miss Bloom, Personnei Mana__
MEISNER BROS
to SI STORE
4058 W. Madlson Street

MERGINOS reikalingos prie Calendar assembly darbų; patyrimas ne
VYRAI REIKALINGI prie dirbtu reikalingas. 5 dienų savaitė, geras
vės darbų. Atsišaukite j BUDLONG užmokestis. Kreipkitės į —
PICKLE CO. 1840 Marcey St. (vieOAK SPECIALTY CO.
I nas blokas j vakarus nuo 1900 Cly•63 W. VVashington Blvd.
bourn Avė.)
BULLION EMBROIDERY DARBI
NINKES reikalingos; moterys, kurios
VYRAI
yra patyrusios prie apsiuvinėjimo
40 IKI 50 METŲ
darbų su auksuotais siūlais.
LAUTERER — 185 W. Madlson
Dieną ir naktj darbai. Aukščiausia
mokestis dirbtuvėje dirbant 100%
• MERGINOS 17 IKI 30 M.
karės darbus. Turi būt piliečiai.
Reikalingos
dirbti corrugated bak
Pašaukite dėl pasitarimo — MANSsų dirbtuvėje; patyrimas nereika
FIELD 7161 ar atsišaukite prie

J

JEFFERSON ELECTRIC CO.
BELLWOOD, ILK

linga, pastovūs darbai. Restaranas ant vietos. Atsišaukite į
4200 W. 42ND PL.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000
620 WEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS

AMBULANCE
Patarnavimas

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Dieną ir Naktj.
Mes Turime
Koplyčias
Visose Miesto
Dalyse.

PAGERBIMAS
P. J. RIDIKAS
3394 SO. HALSTED STREET
710 W. 18th STREET
Teiephone YARDS 1419

REKORDAS

Demokratų partijos kandi
_ _ _ _ _ 41 firma virš 50 m. to*
datas už Congressm&n 4-tc
pačios Šeimos rankose!
distrikto.
Jis yra aktyvus veikėjas
PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITTONAL COST
Švento Vardo draugijos ir
yra buvęs vice-pirmininkas
Memorials Erected Anywhere
tos organizacijos visos Chi
cagos arkidiocezijos apskr.
Workmanship and Material Unexcelled —
Būnant jaunutis lankė pa
and Ohtainahle at Lowest Prloes.
rapijinę mokyklą Bridgepor
te ir vėliau lankė McAllister
RlriT 11 S WAR BONDS WITH THE 9AVING'
pradinę mokyklą.
Baigė
Wendell Phillips aukštąją
KRETPKrres prie lietuvio
mokyklą, Metropolitan Bus
iness college ir paskiausia
JOHN W. PACHANKIS
baigė Chicago Law School.
Memher of th* I.lthnanlan Chamhee of Orameneree
Martin Gorski, kandida
MODERNI HvMInč PARODAREZIDENCIJA
tuodamas už U. S. Congress1535 W. Wafthlngtnn Blvd.
5919 South Troy St
Tel. ESTebrook 3645
Tel. REPuhlie 4296
maną pamatuoja savo kan
VALANDOS Kasdien 9-9 v. vak., fteštad. ir Sekm. 9-6 vai.
didatūrą ant sekančio pri
žado: “Aš Remsiu Prezlden- g

“DRAUGO”
DARBU SKYRIUS

C O O K S
$300 į mėnesį
į
n ei,p wanted — vvrat
KITCHEN MEN
$200 J mėnesį
VEITERIAI
VYRAI — 30 IKI 55 M.
$200 J mėnesį
Prie dirbtuvės darbų, moderniško
DUONKEPIAI
je corrugated baksų dirbtuvėje,
$300 į mėneaj
DISH WA8HERS
Patvrimas nereikalinga. Nuo $25
$200 į mėnesį
iki S30 į savaitę. Atsišaukite se
PORTERIAI
kančiai —
$200 ) mėnesj
4200 W. 42ND PLACE
Dykai transportacija. valgis ir kam
barys.
Vyrai reikalingi dirbti prie
ARMATURE WINDERS
eonstructlon darbų statant bazę žie
$1.25 J valandą ir aukščiau, rastovfls minėje dalyje kontinento. Turi turėt
darbai. Kreipkitės J —
gimimo Rūdijimą ar Amerikos pilie
tybės popieras ir turi pereiti svei
M. GOLDSCHMTDT A CO.
1022 W. Jackson. tel. HAY. 7557 katos egzaminą. Turi būt atskirtas
nuo karės tarnavimo. Turite atsi
TOOL IR DIE MAKERS. MAŠINIS šaukti bite laiku šiandien dėl pasi
TAI REIKALINGI.
KARKS DAR tarimo lt- veltui egzamino.
BAI. KREIPKITĖS SEKANČIAI:
OLYMP1C COMMISSARY CO.
CECO STEEL PRODUCTS CO.
302 So. Canal.
5701 W. 26TH ST., TEL. CRA. 2510

MARIJONA MICKLAUS
Ašies radijas paskelbė,
kad keturi amerikiečiai La
kūnai buvo paimti į nelais
vę laike Tokyo atakų. Vakar
buvo įdėta fotografija Leit.
William T. Hallmark, vieno
iš belaisvių. Karo Departamentas, praneša, kad yra
dingęs ne William T. • Hali
mark, bet Lt. Dean Nallmark
iš Dalias, Tex.
>i

ADS

CLASSIFIED

I. I. ZOLP
1646 WEST 46th STREET

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVE.

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktj

Tel. YARDS -1741-1742
4332-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE
Tel. LAFayette 0727

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

■ ■■■,. .r

EVANAUSKAS
, Phones YARDS 1188-89

LACHAWXCZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. I08th 8T.
2814 WEST 28rd PLACE

Tel. PULLMAN 1278
Phone CANAL 2518

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE.

4605-07 SOUTH IIF.RMITAGE AVENUE

Phone YARDS 0781

Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE

Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVE.

Phone LAFAYETTE 8572

DRAUGAS
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press* Association
Subscription*: One Year — $6.00; Six Montha — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
6ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in. “Draugas" brings best results.

MS4 South Oakley Ave.

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

dedamos.
Entered as second-Class Matter March 31. 191$ at Chicago, IU.
Under the Act of March 3, 1879.

Teviešpatauja Krislus Karalius
Šiandien, kuomet didelėmis srovėmis liejamas žmo
nių kraujas, kuomet ašarose plūsta milijonai motinų,
kuomet badu miršta vaikai, moterys, seneliai, žmoni
jos akys labiau negu kuomet nors pirmiau yra atkreip
tos į Pasaulio Kūrėją, į Kristų Karalių, taikos ir ramy
bės Kunigaikštį, į Tą, kurs yra Tiesa, Kelias ir Gyveni
mas.
Pasaulį kraujuose ir ašarose paplukdė, į vargų gel
mes nugramzdino tie, kurie išdrįso pakelti ranką prieš
Kristų Karalių, kurie atmetė Jo išganingąjį mokslą ir
save pastatė virš visko — net aukščiau Dievo.
Šį karą pradėjo diktatoriai, teisės ir teisėtumo laužytojiai, kurie net paprasčiausio žmoniškumo taisykles
sulaužė.
Diktatoriai sulaužė visas tarptautines sutartis, ku
rios tautų sugyvenimo atžvilgiu imant yra tiesiog šven
tas dalykas.
Diktatoriai be jokios gėdos, be atodairos ir net be
perspėjimo puolė savo silpnesnius kaimynus, juos pa
vergė ir žudė.
Diktatoriai net savo tikrus brolius žiauriausiu būdu
žudė, kad jie nepastotų kelią jų kriminališkiems ak
tams.
Diktatoriai paskelbė karą krikščioniškajai kultūrai
ir civilizacijai.
Diktatoriai kariauja prieš gyvąjį Dievą, prieš Kristų
Karalių ir Jo vietoje ant altorių stato kraugeriškumo
simbolius, pagonizmo stabus.
Šiandien yra Kristaus Karaliaus šventė, kurios me
tu dera padaryti šių dienų gyvenimo apžvalgą, įsigi
linti į tuos dalykus, kurie yra pastovūs, amžini, atnau
jinti ryžtingumą dirbti ir kovoti, kad Kristus Karalius
užviešpatautų visų pasaulio žmonių širdis, nes tik Kris
taus keliais eidama žmonija tegalės susilaukti teisingos
ir pastovios taikos ir, be to, krikščioniškojo socialinio
teisingumo.
Kristus Karalius tenušviečia protus tų valstybių vy
rų, kurie, nugalėjus tarptautinį gengsterizmą — dikta
torius, sės prie taikos konferencijos tiesti sugriautam
pasauliui naujus pagrindus. Tepasikviečia prie taikos
konferencijos stalo Kristaus Karaliaus įpėdininką že
mėje — Popiežių, kuris, išeidamas iš visų žmonių, visų
tautų ir rasių meilės ir teisingumo, jau yra patiekęs
Penkis Taikos Punktus, kurių pagrindan yra įdėta Kris
taus Karaliaus mokslo dėsniai, užtikriną žmonijai ra
mumą, taiką ir gerovę.
Teviešpatauja Kristus Karalius visų žmonių širdyse!

Pirmoji Chicagos lietuviŲ parapija
Šv. Jurgio parapijoj rytoj didelė šventė.
Švenčia ne tik šv. Jurgio parap. žmonės, bet visi Chi
cagos ir apylinkių lietuviai.
Mat, šio miesto lietuvių tarpe tos rūšies šventė yra
pirmoji.
šv. Jurgio parapija yra pirmoji lietuvių parapija va
karinėse valstybėse, dėl to pirmoji ir auksinį jubiliejų

Švenčia.
JI yra visų kitų Chicagos ir apylinkių lietuvių pa
rapijų motina.
Iš tos tai priežasties visa Chicagos ir apylinkių lie
tuvių visuomenė domisi tuo jubiliejum ir švenčia.
Švenčiame ir mes.

Mes lenkiame savo galvas šv. Jurgio parapijos stei
gėjams, gražiosios bažnyčios, erdviosios mokyklos ir sa
lės statytojams ir tiems, kurie per penkiasdešimts me
tų savo darbu ir aukomis dėjosi, kad tą pirmąjį didįjį
Chicagos lietuvių katalikų centrą išlaikyti.
Mes nuoširdžiausiai sveikiname šv. Jurgio parap.
žmones ju kleboną gerb. preb M. Krušą ir jo asistentus I

l

Mes linkime Šv. Jurgio parapijai ir toliau sėkmin
gai gyvuoti, deimantinio jubiliejaus susilaukti, dar daug
metų išlaikyti gražias lietuviškas tradicijas ir pasilikti
gyvu lietuvišku centru, lietuvių katalikų nesugriauna
ma tvirtove.
Ką davė Šv. Jurgio parapija Chicagos lietuvijai —
nesiimame visko trumpame rašinyje išskaičiuoti.
Daug davė.

Ji buvo katalikiškojo, lietuviškojo sąjūdžio lopšiu.
Nerasi senesnio lietuvio Chicagoj, kurs nebūt pri
klausęs prie Šv. Jurgio parapijos.
Į jos bažnyčią, kaip į kokią lietuvišką Jeruzalę plauk
davoi lietuviai katalikai iš viso miesto, iš visų apylin
kių, kad apsirūpinti dvasiniais reikalais, kad Dievo
žodį lietuvių kalba išgirsti, kad suststiprinti ir religi
niu ir tautiniu atžvilgiu.
Bet dar daugiau.
Įsisteigusi šv. Jurgio parapija sutraukė į krūvą po
visą plačiąją Chicagą išblaškytus lietuvius ir tokiu bū
du čia galėjo susidaryti lietuviškas centras, lietuviška
kolonija.
Tai davė pradžią ir lietuviškam bizniui, ir lietuviškai
spaudai, ir lietuviškai draugijai bei organizacijai.
Šv. Jurgio parapijos ribose išaugo lietuviai pramo
nininkai, susiorganizavo visa*eilė draugijų, klubų.
Šv. Jurgio parapijoj atsirado pirmoji lietuvių spaus
tuvė, pirmieji lietuvių laikraščiai, įsisteigė pirmieji
lietuvių bankai.
Šv. Jurgio parapijoj pirmiausiai atsirado lietuvių
chorai, muzikos mokyklos, dramos rateliai.
Šv. Jurgio parapija buvo pirmuoju Chicagos lietu
vių religinio, kultūrinio ir ekonominio judėjimo cent
ru.
Dėl to šiam centrui visi, ar šiaip ar taip kalbėsime,
jei ne vienu tai kitu būdu esame skolingi.
Kai pavartai šios parapijos istoriją ir į ją įsigilini,
tada susidaro tikras vaizdas, kaip rūpestingai ir kiek
daug turėjo dirbti parapijos organizatoriai ir bažny
čios statytojai.
Prieš 50 metų Chicagoj tik maža saujalė lietuvių te
buvo. Tie patys dar tik neseniai iš Lietuvos atvykę, tik
įsikūrę, daugumoj sunkiųjų darbų darbininkai.
Tačiau gilus tikėjimas, savo krašto žmonių meilė ir
tėvynės išsiilg-mas juos jungė į vienybę ir akstino prie
drąsių ir didelių darbų, kurių nesutrukdė nė sunkieji,
vadinamieji Clevelando laikai, kuomet žmonės, ypač
ateiviai, beveik badmiriavo.
Didelė pagarba ir dėkingumas pirmoje vietoje pri
klauso tų pionierių vadiui a. a. kun. M. Kriaučiūnui, ku
rio iniciatyva ir vadovavimu buvo pastatyta bažnyčia,
moderniška mokykla ir klebonija.
Jaunoji lietuvių karta iš tų pirmųjų Chicagos lietu
vių, šv. Jurgio parapijos steigėjų ir bažnyčios bei mo
kyklos statytojų, turėtumėme semti inspiracijos šių
dienų lietuvių katalikų darbams ir rūpesčiams. Jie mums
steigė ir statė. Ar mes visį tą žinom ir jaučiam, ar visi
suprantam ir įvertinam jų neapsakomai dideles pastan
gas mūsų naudai ir gerovei. Jų didįjį mums palikimą
branginkime ir vertinkime.
»
Dėl to tai Šv. Jurgio parapijos auksinis jubiliejus
yra visų Chicagos lietuvių katalikų šventė.
Tad, ir švenčiame.

Džiugu, kad tos šventės iškilmėse mūsų tarpe bus
garbingasis Chicagos arkivyskupas, du vyskupai, di
džiosios Illinois valstybės gubernatorius ir Chicagos,
“didžiausio lietuvių miesto pasauly” galva — mayoras.
Tai šventės reikšmę dar labiau padidina.
Tegyvuoja šv. Jurgio parapija ir visi Chicagos lie

tuviai katalikai!

.■

•

Tikri šarlatanai
Vienintelė Amerikos lietuvių tarpe pronaciška grupė
yra komunistai.
Ne viena kita lietuvių grupė nesipriešino Prezidento
Roosevelto planams krašto apsaugą stiprinti, bet prie
šinosi lietuviai komunistai. Jie priešinosi dėl to, kad bi
jojo, jog Amerika neišeitų į karą prieš Hitlerį, kurį ko
munistai garbino lyg kokį dievaitį.
Prieš Prezidento Roosevelto krašto saugumo stipri
nimo planus komunistai daug rezoliucijų prirašė. Bet ypač yra pažymėtina komunistų “Vilnies’’ šėrininkų
suvažiavimo rezoliucija, kuri taip skamba: ’
“Mes, Lietuvių Darbininkų Spaudos Bendrovės šėrinink&i, suvažiavę į metinį suvažiavimą gegužės 11
d., 1941 m., Lietuvių Centro salėje, 3133 South Hals
ted St., Chicago, UI., pripažįstam, kad dabar einamas
karas yra karas už dominaciją ir kolonijų pasidalini
mą. Taigi, yra imperiaMstinls karas. Amerikos visuo
menės, ypatinga; darbo visuomenės reikalai visai nesupuola su to karo vedėjų reikalais.
“Todėl mes primenant prez. Rooseveltui jo atkartotinai pareikštus prieškarinius pažadus prezidentinių
rinkimų metu ir Išreišklam pageidavimą, kad prezi
dentas tų pažadų griežtai laikytųsi, kad šalį neįtrau

kus {karą.“
Ši rezoliucija aiškiausiai kalba už pagalbą Hitleriui.

šeštadienis, spalio 24, 1942

RIMTIES VALANDĖLEI
Kristus Karalius

“The New Wor!d“ Chi
cagos arkidieceaijos savait
raštis, gražiai ir plačiai ap
rašė Šv. Jurgio parapijos ju
biliejų.
Šis laikraštis niekuomet
neatsisako įdėti žinių apie
lietuvių katalikų veiklą. Tik
reikia nesigailėti tų žinių re
dakcijai pristatyti.
Ligšiol mes permažai nau
dojomės gausiai skaitoma ir
įtakinga Amerikos katalikų
spauda.
Chicagos katalikų laikraš
tis “New World” yra vie
nas iš pačių geriausiųjų laik
raščių Amerikoje.
•
Lietuviškųjų bolševikų su
rusėjęs lyderukas Andrulis,
painformavęs Chicago Sun,
kad lietuvių dauguma yra
pro-rusai ir dar blogiau —
kad lietuviai priklauso ru
sų rasei, biauriai aprimda
vo.
Tik jūs skaitykit, ką jis
pasakė:
Iš dvarų rusai (kai jie okupavo Lietuvą 1940 m.) su
darė kolektyvinius ūkius, iš
rinko'demokratišką seimą, į
kurį visos partijos, išsky
rus fašistus, pasiuntė savo
atstovus.
Tai didžiausias melas!
Okupantų bolševikų rinki
mai Lietuvoje nebuvo jokie
rinkimai.
Tai buvo žaidimas siu lie
tuvių tautos valia.
Visi kandidatai į “seimą’’
buvo komunistai.
Visos kitos politinės par
tijos buvo bolševikų likvi
duotos.
Balsuoti vęrtė už komunis
tų sąrašą (jis tik vienas te
buvo) kariuomenės ir poli
cijos pagalba.
Bolševikų vadukas Andru
lis-Andrulevičius vienu atve
ju ir teisingai “The Chicago
Sun” painformavo.
Jis pasakė:
“Rusrians occupied Lithuana in 1940...“
Matote patsai Andrulis tai
patvirtino.
Ligšiol - jis ir kiti jo ta
vorščiai tvirtino, kad Lietu
va nebuvo okupuota, bet “ sa
vanoris i“ prie Rusijos “pri
sidėjo”.
Tad, ylos maiše nepaslėp

si.

Kristus prisipažino Pilo
tui, kad Jis esąs Karalius,
tačiau Jo karalystė ne šios
žemės. Patys apaštalai visą
laiką, iki Kristaus mirčiai
ant kryžiaus, tikėjosi susi
lauksią aukštų valdininkų
vietų nepaprastoje karalys
tėje. Vėliau apaštalai supra
to, kame turėjo pasireikšti
Kristaus viešpatavimas —
žmonių širdyse.
Aleksandras, Makedonijos
karalius, sugebėjo užvaldy
ti visas tuo laiku žinomas
žemes, jo širdis visgi liko
nuliūdusi — neturėjo dau
giau žinomų vietų, kurias
reikėtų nugalėti. Rūpėjo ne
piliečių gerovė, kiek jų di
desnis skaičius. Mirtis ka
ralių nugalėjo, karalystė žu
vo.
Karolis V,' Didysis Ispa
nijos karalius, gana daug
tautų valdė Europoje. Gyve
nimo pabaigoje suprato, kad
toji karalystė čia, žemėje,
sunki našta, atsisakęs tos
garbės, užsidarė vienuolijon,
kad būdamas pats broliuku,
pašvęstų paskutines gyveni
mo dienas tikram dangaus
ir visos žemės Karaliui. Ka
rolis V, karalius tarnauja,
kaip paprasti piliečiai jam
tarnaudavo.
Kai internuoti Amerikos

diplomatai ir kiti garbingi
piliečiai, mainais, grįžo i š
Japonijos, su džiaugsmo ašaromis bučiavo Amerikos
žemę, jų brangią tėvynę. Tą
pat jausmą turi kiekvienas
žmogus ilgą laiką nebuvęs
savoje tėvynėje. Jam žeme
lė tartum šventa, jis ten tik
ras pilietis.

Nusidėjėlis žmogus, vėl su
sitaikęs su Dievu, pripažin
damas Kristų sielos Kara
liumi, jaučiasi, kaip pilietis,
kuris prasikaltęs tėvynei bu
vo ištremtas iš jos ribų, da
bar Karaliaus malonę paty
ręs gali vėl grįžti į mylimą
tėvynę. Deja, greit apsipran
ta, pradeda neįvertinti tos
garbės, kad jis Kristaus Ka
raliaus pavaldinys.
Žmogus susidedąs iš kūno
ir sielos, protu lengvai pri
eina išvados — ne kūnui,
bet dvasiai dera valdyti. Ta
prasme visos karalystės čia,
žemėje, nors faktinai valdo
mos Viešpaties, stengiasi sau
įsigyti nepriklausomybę, kas
būtų tikrai didele nelaime.
Argi ne žmogaus kūnas su
visais jo troškimais, norais,
jausmais nesiekia to paties?
Krikštu pasidarėme Kris
taus Karalystės piliečiais.
Jo malone gerais piliečiais
pasiliekame, dabokime, kad
ištikimąis pavaldiniais tar

nautum.

AB.C.J.

ROOSEVELTO RĖMĖJAI!
Klausykitės

Karės Laimėjimo
Kalbėtojų
— iš —
W.G.E.S ...........................

W.H.F.C.

8:00 vai. vak...................

10:15 v. v.

PENKTADIENĮ, SPALIO 30 d., W.H.F.C., 10:15 P. M.
Judge John T. Zūris, ir Frank Woidat, Repr. Lithuanian
Business Men’s Association.
"'ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 31 d., W.H.F.C., 10:15 P. M.
Al. G. Kumskis, Pres. Lithuanian Democratic League, ir
Konstant Kairis, Labor Union Repr. ir Pres. LRh. Society.

PER W. G. E. S., ŠALTkMIERO PROGRAMA, 8 VAL. VAK.,
GIRDĖSIS SVARBŪS PATARIMAI IR PRANEŠIMAI!

“SU

VIENYBE

LAIMĖSIME!’’

IŠRINKITE I TEISĖJUS ANTRAM TERMINUI — JUDt
JOHN T. ZŪRIS, LAPKR.-NOV. 3 d., BALSUODAMI —

TIKTAI DEMOKRATIŠKAI I
Vienas kryželis ant didelio balioto, antras kryželis ant mažo.

NOV. 3 d. IŠRINKITE

VICTOR L
SCHLAEGER
(Iš ‘‘Draugo”, 1917 metų
spalių 24 d.)

TREASURER

Vokiečiai įsiveržė Kuom ijon... Oficialiai pranešimai
sako, kad vokiečių armija
įsiveržia Suomijon.
Kariauja didelės jėgos......

Statistikos žiniomis, vokie
čių pusėje kariauja 10,000,000 kareivių, o talkininkų
— 27,500,000.

COOK COUNTY

DRAVOAS

T

šeštadienis. spalio 24. 1942

Sveikiname Šv. Jurgio parapiją auksinio jubiliejaus proga!

i J. Pr. prelatas Mykolas L. K ra šas, ilgametis šv. Jurgio
' parapijos klebonas.

J. E. Arkivyskupai Samiel A. Stritch, didis lietuviu
bičiulis, dalyvaus jubiliejinėse iškilmėse.

SV. JURGIO PARAPIJOS AUKSINIO JUBILIEJAUS
' IŠKILMĖS

ŠV. JURGIO PARAPIJOS ISTORIJA
Pirmieji lietuviai
Pradėjo atsirasti ir lietu
Chicagoje
vių. Pirmieji j Chicagą at
vykusieji
lietuviai, kiek ten
Pradėdami savo parapijos
istoriją negalime neprisimn- ka patirti, buvo Jurgis Špo
ti keletos faktų iš mūsų mie kevičius su savo šeimyna ir į
sto praeities. 1830 metais Baltrus Špokevičius, kurie
Chicaga tebuvo tik mažas Chicagoje apsigyveno 1870
kaimelis, kur ame vargiai ar metais. Neužilgo Chicagoje
buvo šimtas gyventojų. Greit apsigyveno dar šie lietuviai:
viskas pradėjo kęįstų, ^ai Juozas Barkauskas ir Juo
kongreso nutarimu buvo pra zas Moliuską, po jų atvyko
dėtas kasti Illinois ir Michi- Antanas Naveckas, Jonas
gano kanalai Prasidėjo di Tverijonas, Jurgis Armonas,
desnis judėjimas, didesni Antanas Kasparas, Laurydarbai ir jau 1837 metais 1 nas Ažukas, Julius AstrausChicngoję buvo 4,479 gyven j kas, Simas Lelešius ir vėliau
tojai. Ėmė augti pramonės daugiau kitų (Žiūr. “Lietu
įstaigos ir jai 1880 metais viai Amerikoje’’, knyga iš
Chicaga turėjo virš pusės leista 1889 metais pusi. 143).
Kadangi Chicagos miestas
milijono gyventojų.

I

Sekmadieni, spalio 25

PIRMOJI LIETUVIŲ BAŽNYČIA CHICAGOJ

d.

Jubiliejais Mišios dalyvaujant J. E. ąrkiv. S. Stritch
11 vai.
Ecce Sacerdos .................. ............................................. Molitor
Asperges me..................................... ............ Gregori joniška
Mišios Exult.ate Deo . . .............................................. Arens
Choras, šv. Jurgio simfonijos orkestras ir vargonai
Ofertorija, J.ubilate Deo ..................................... Aiblinger
O Salutaris........................................................................... Klein
Tantum Ergo (Soleminis) ..................................... Montani

tų pačių metų lapkričio 7 d gresas nusprendė Chicagoje
Prisirašė dar 23 nauji nariai, 1892-3 metais suruošti pa- i Pirmadienį, spalio 26 d.
taip kad draugija dabar tu saulinę parodą. Jau nuo 1890
Mišios už mirusius parapijonus dalyvaujant J. E. vysk.
rėjo 35 narius. Artėjo vely metų pradėta dideli pasiruo
W. O’Brien 9:00 vai.
kinės laikas ir ją draugijos šimo darbai, kuriems išleis
Missa Reąuiem ....................................................... Casciolini
nariai panorėjo atlikti lie ta virš 40,000,000 dolerių
Libera............................................... .................Gregorijoniška
tuviškai. Taigi sekančiais Chicagos vardas garsėjo, ;
O, Dieve, Tėve................................................................ Pocius
Kuriasi lietuviškos
metais (1887) jie ir pasi-' darbų čia buvo, be kitų čia 1
Sasnausko vyrų choras
draugijos
i kvietė lietuvį kunigą, šv. didėjo skaičius ir lietuvių,
Mūsų lietuviai pradėjo il Kryžiaus kongregacijos vie- i kurie daugiausia dirbo sker Antradienį, spalio 27 d.
gėtis ko nors savo ir jau puolj Valentą Čiiauską, kur3 dyklose, geležies fabrikuose.
Mišios už jaunimą, dalyvaujant J. E. vysk. B. Sheil 9 vai.
1884 metais suorganizavo tuo metu dirbo South Bend, II Atsirado daugiau ir lietuviš
Missa de Angelis.......................................... Gregori joniška
Green,
konsulas
Daužvardis,
Šv. Jurgio parapijos di
pirmą lietuvišką draugiją Ind. lenkų parapijoje. Kaip. kų draugijų. Lietuviai paju
Ofertorija Panis Angelicus ..................................... Erowne
džiosios auksinio jubiliejaus majoras Kelly ir Prel. M. L. Chicagoje, Šv. Jurgio vardu. rašoma pageltusiuose lapuo to savo augančią jėgą Chi
iškilmės prasidės Kristaus Krušas. Pertraukomis b p s Pradėjo svarstyti ir apie se vienoje senoje parapijos1 cagoje jr 1892 metų pradž oVargonams, fleitai ir stygoms pritariant, gieda
Karaliaus šventėje, spalių 25 graži meniška programa.
parapijos mokyklos choras ir akademiją
steigimą letuviškos parapi knygoje, lietuviai pirmą kar je kreipėsi pas arkivyskupą
d. ir bus tęsiamos per 3 die- ’ Pirmadienį
kad
jiems
duotų
lietuvį
ku

tą
Chicagoje
gimtąja
kalba
lankančios mergaitės.
jos, bet aplinkybėms taip
nas.
v
nigą
iš
savo
pusės
prižade!
priėjo
velykinės
ir
išklausė
susidėjus, dalis lietuvių iš
Spalių 26 d. 9 vai. J. E.
Chicagos išvažinėjo ir pra pamokslo, raginančio dėtis darni kunigą išlaikyti ir pa- į Jubiliejaus bankieto programa pietus valgant (spalio 25 d.)
Sekmadienį
vysk. W. O’Brien, Šv. Jur
dėtas organizuotas gyveni prie lietuviškos draugijos. sistatyti bažnyčią. Arkivys-!
Pildo Šv. Jurgio parapijos simfonijos orkestras.
Prieš sumą sutikimas J. gio bažnyčioje atlaikys ponmas vėl apmrė. Po poros Nuo to laiko Šv. Kazimiero į kūpąs paskyrė kun. V. či- į
Vedėjas A. S. Pocius
E. arkiv. Stritch ir kitų aukš tifikalines gedulingas šv. Mi
metų vėl atsirado daugiau draugija kun. Čižauską kas žauską. Atvykęs iš So. Bend
tų svečių. Sut:kime dalyvaus šias už mirusius parapijie
1. March, Pomp and Circumstance ........................ Edgar
lietuvių ir jie pradėjo jausti met kviesdavosi savo dvasi kun. čižauskas įsitikino, kad
Dariaus ir Girėno posto čius. fundatorius ir gerada
1
lietuvių
esama
daugiau
pie

2.
In a Monastery Gardens ................................. Ketelbey
niam
patarnavimui
gimtąja
didelį reikalą turėti savo ku
Drum and Bugle corps, or rius. Asistuos dijakonu kun.
tinėje Chicagos miesto da
Orkestras ir vyrų choras
nigą ir savo parapiją. Įsiti kalba.
ė
ganizacijos, mokyklos vai Linkus ir subd. J. šaulinslyje. Jisai tais metais ir eukinę, kad tik susiorganizavę
3. Valse Talės of Vienna Woods ........................ Strauss
Neturėdami aavo parapi
kas. Pamokslą sakys kun.
kai.
šaukė
Bridgeporte
Šv.
Ma
4. Selection from opera Tanhauser.................... Wagner
į draugiją jie galės išlaikyti jos į bažnyčią eidayo pas
Suma 11 vai. Sumą laikys Valančius.
rijos
lenkų
parapijos
mokyk

Jubiliejaus
bankieto programa, pietus pavalgius
kunigą ir sukurti parapiją lenkus, čia gi jau buvo pa
D. G. Prel. M. L. Krušas. A- Antradienį
, 1886 metais tam reikalui jie
loje pirmą lietuvių susirin-i 1. Star Sp&ngled Banner ............................ ............ Smith
protis, kad norintieji įeiti i
sistoje — diakonas kun. B.
kimą parapijos steigimo rei-,
Antifonalisi choras
Spalių 27 d. 9 vai. šv. Jnr- nutarė smeigti lietuvišką dr- bažnyčią, turėdavo arba įsi
Urba. subdijakonas kun. M.
kalu.
Pradėta
rinkti
aukos
|
2. Visur tyla ................................................ .............. Gruodi
Švarlis ir kun. K. Juozait's g o bažnyčioje bus p'maldos giją. Pirmieji jos organiza gyti tikietą, ar mokėti mo
Neužilgo
Chicagos
arkivys
(
toriai
buvo
Jurgis
Liutkevi

My Jorney’s End.............................................. Kay Foste1kestį. Iš Lietuvos atvykę
— ceremoniarijua. Turifera- už parapijos jaunimą, ypač
kūpąs pasiuntė vėl kitą ku
čius,
Matąs
Kasakauskas,
išėjusius
vyrus
į
kariuome-1
Algirdas Brazis
žmonės prie to nebuvo pra
rijus bus klier. Vyšniauskas.
nigą — Zubavičių. kurs vėi
Baltramiejus
špoke
v
i
č
i
u
s,
nę.
šv.
Mišias
laikys
vysk.
tę. kartais gal ir su pinigais
Per sumą angliškai pa
3. Tulpės ................................... .................................... Pocių?
i padarė kolektą. Įsitikinta,
Petras
Zakarevičius,
Julius
B.
J.
Sheil.
Dijakonu
bus
sunkiai vertėsi, tai kai ku
mokslą sakys J. E. arkiv. S.
The Lord’s Prayer ............................................. Malotte
kad lietuviai galės savo pa
Stritch, lietuviškai pamoks kun. P. Katau’kas, subdija Astrauskas, Simonas Lele rie stengdavosi taip sau pra
Ona Pieža
rapiją išlaikyti ir 1892 me
lą sakys D. G. prel. Ambo- konu kun. S. Petrauskas. Pa šius, Laurynas Aiukas, Jo smukti. Lenkų parapijos ko
4. The Star ..................................................................... Roger
mokslą angliškai sakys vysk. nas Matukaitis ir Jonas Stan miteto nariai tokį pastebėję tų kovo 2 dieną atvyko vys
tas.
Plaštakei’ ..,..................................... ..
Delibe kevičius. Steigiamąjį susirin kartais apstumdydavo, o net kupo paskirtas pirmasis kle
B. J. Sheil.
Antifonalis choras
Bankietas
Visose š ose pamaldose ir kimą jie sušaukė pas lietu ir apkuldavo. Tas dar labiau bonas kun. Jurgis Kolesina-l
5. Jubilate Deo ....................................................... Aiblinger
1 vai. p. p. parapijos sa iškilmėse numatoma gausiai vį vaistininką Kasakauską. uždegė lietuvių norą įsikur kis. Jam vadovaujant tais
Baladė Sudiev’ ..................................................... Šimkus
lėje bus iškilmingas bankie dalyvaus dabartiniai ir bu Noble str. No. 668, spalių ti savo parapiją ir bažny pat metais ui 4,800 dolerius
Trio: Ona Pieža, Ona Juozaitis, Algirdas Brazis ir
buvo nupirkta 8 lotai žemės.
tas. J. E. ark. S. Stritch, gu vusieji Šv. Jurgio parapijie mėn. 24 d. 1886 metais. Su čią.
Šv. Jurgio parapijos choras
Prie pirkimo dalyvavo par.
bernatorius Green, majoras čiai, Praloma visų pasipuoš sirinko 12 Eetuvių ir jie su
komiteto nariai Baltramie
Vedėjas ....................................................... A R..Poc ua
Kelly ir kiti aukšti sveč ai ti auksinėmis jubiliejaus gė kūrė fiv. Kazimiero Karalai Pirmoji letuvlška
parapija
,
jus
Špokevičius,
Petras
2hPianu
palydi............................................. ............... ona Metrick
iš klebonijos Lituanica g-ve lelėmis, kurias prie bažny čio draugiją. Antrą mitingą
Amerikos
atradimo
400 karevičius, Jul. Ostrovskis
ir 32 pi bua nulydėti i sve čios pardavinės mokyklos jie jąu sušaukė lenkų šv.
Tarpuose kalbės: J. E. arkivyskupas, gubernatorius,

pradžioje daugiau augo šiau
rinėje dalyje, tai ten apsi
gyveno ir lietuviai, tuo la
biau, kad ten buvo ir lenkų
— suprantamesnės kalbos —
bažnyčia.

AUKSINIO JUBILIEJAUS IŠKILMĖS BUS
APVAIKŠČIOJAMOS PER TRIS DIENAS

tainę. Svetainėje kalbės gub.

mergaitės.

Stanislovo parapijos saloje

metų sukakties proga kon-

(Nukelta | 6 pusi.)

majoras, dvasininkai ir kiti dignitarai.

DRAUGAS

n

SV.

Šeštadienis, spalio 24, 1942

=a

JURGIO PARAP. ISTORIJA

REIKIA 5 MILIJONŲ DARBININKŲ

I

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Jaunimas turės daug darbo.
Turėsime ir jam padėti.

svetainė kelis kartus atnau
Labd. Sąjungos seimas įatstovus susirinkti. Reikės
Draugijoms
svarbus
jinta
ir
išmokėta skolos 105
Antanas Sovickas, Juozas
apsvarstyti mūs pačių rei vyks lapkričio 22 d. Brigh
tūkstančiai dolerių. Dabar
Dzialva, Tverijonas ir kiti.
kalai. štai, rengiamas Fede ton Parke. Tame seime Ci
pranešimas
parapija skolų neturi. Įver
Nuo vokiečių katalikų lietu
racijos 12 skyriaus vakaras cero lietuviai taipgi turi būt
tindamas
kun. M. L. Krušo
Cicero.
—
Federacijos
12
graodžio 27 d. Bilietai jau skaitlingai atstov a u j a m i.
viai už 1,100 dolerių nupir
nuopelnus popiežius Pijus XI
skyriaus labai svarbus su gatavi ir šiame susirinkime Taigi, reikalų daugybė.
ko seną medinę bažnytėlę ir
j
j 1924 metais pakėlė į pre
rinkimas įvyks sekmadienį, reikės pasiskirstyti platini
ją pastatė ant nupirktos že
Išrinktiems draugijų, klu
latus,
o
Lietuvos
vyriausybė
spalio
25
d.
1
vai.
popiet,
pa

mės, dar tą sklypą padidino
mui. Reikės padaryti prane bų ir kuopų atstovams la
apdovanojo
Gedimino
orde
rapijos
mokyklos
8
kamba

nupirkdami dar 4 lotus už
šimai iš draugijų veikimo. bai svarbu yra dalyvauti
nu
1936
metais.
ryje.
2,850 dolerių. Taip prieš 50
Liet. Vyčių Chicago aps kiekvienam Federacijos 12
Dabir
šv.
Jurgio
parapi

Susirinkimas
labai
svar

metų susikūrė šv. Jurgio pa
krities seimelis šįmet bus skyriaus susirinkime.
bus. Federacijos Chicagos mūs kolonijoj lapkričio 8 d.
rapija, pirmoji lietuviška pa jos nuosavybė taip įvertina
A. Valančius
apskritis šįmet šaukia sei
rapija vakarinėse valstijose. ma: bažnyčia $170,000.00, į
mą, kuriame bus svarstomIš viso tai viena iš pirmųjų mokykla $160,000.00, žemė
$50,000.00,
klebonija
$27,svarbūs mūs reikalai. Dėl
lietuviškų parapijų visoje A000.00, vienuolynas $16,950.to re kia, kad tame seime
merikoje.
00. Priskaičius dar jodomąjį
Wholesale Liąuor
būtų atstovaujama kiekvie
turtą
parapijos
nuosavybė
Šv. Jurgio bažnyčia ir
na mūs kolonijos draugija,
(staiga Chicagoje
siekia
apie
$350,000.00.
jos statytojas kun.
i
klūbas ar organizacijos kuo- |
Ki^aučiūnas
l I šeimų parapijoje yra arti
pa. Reikės svarstyti būdai,
1,400, o išviso sielų apie 6,kaip sustiprinti mūs draugi
Pusantrų metų paeuvęs
400. Į armiją pašaukta dau
uiaugaa
Avine
teiepuovo*
jų
ir organizacijų veikimas.
kun. Kolesinskis išvyko ki
giau kaip 200 vyrų.
Paul McNutt, War Manpower chairman, pareiškė sena Be to bus svarstoma ir ka
tur. Iš pradžių į lietuvių baž
Mens. M. L. Krušo asis to militariškai komisijai, kad reikia penkių milijonų nau talikiškos spaudos stiprini
nytėlę atvykdavo su pamal
domis čekų kunigas nuo 18 tentais dabar yra kun. St. jų darbininkų, daugiausia bus imamos moterys darbams. mo ir plėtimo klausimas.
gatvės. Tačiau jau nuo 1894 Gaučias, kun. Pr. Lukošius, Iki 1943 metų paba'gos reikia 5 milijonų darbininkų karo Labd. Sąjungos reikalai ir
eilė kitų. Seimas bus lapkri
industrijai.
metų sausio 28 dienos šv. ir kun. J. Prunskis.
čio 15 d., Brighton Parke.
Pirmasis klebonas kun.1
Dideli* Pasirinkimą*
Jurgio panipijon atvyko lie
Naminių,
Importuotu
12
skyrius
šiuo
kviečia
vi

tuvis klebonas kun. Matas Jurgis Kolesinskis šv. Jur-j Lietuvaitės kariškose uniformose
ir Lietuviškų Gėrimų.
sų draugijų, klubų ir skyrių
Kriaučiūnas. Jis dar pripir gio parap'joje išbuvo tik aParduodame
Tiktai Tavernams.
VVorcester, Mass. — Jau vaitės įsirašė į moterų re
ko du lotu žemės, atremon pie pusantrų metų, kun. M.
metų kolegiją ar universite
Užaakvmai Išvežiojami
tavo bažnyčią iš vidaus ir Kriaučiūnas čia klebonavo trys Worcesterio lietuvaitės zervus prie pirmo laivyno tą ir turi patyrimo pramo
Sekančią Diena
Valandos:
9 iki 5 P. M.
netoli
25
metų,
prel.
M.
L.
kariškoje uniformoje, neskai d:strikto, į taip vadinamas
iš oro ir nuo 1894 metų rug
nėję ar kokioje specialybėje
PKANK VIZGARD, Sav.
Uždaryta
kožna
šeštadienį
sėjo mėn. atidarė lietuvišką Krušas taip pat jau klebo tant tų, kurios yra gailes “W,aves”. Jos yra Ruth E. Užbaigę tam tikrus kursus
mokyklą, pakviesdamas mo nauja dvidešimts penktus tingosios seserys armijoj ar Kaunas ir Placidą Vileikis. jos pavaduos kai kuriuos lai
kytojauti Stanislovą D?.uge- metus. Pirmuoju oficialiai kitose tarnybose. Albina šim Į “Waves” priimama tiktai vyno vyrus, kurie galės ta
6246-48 SO. CALIFORNIA A V®.
lavičių, už darbą mokėdamas paskirtu vikaru buvo irgi da kus, ba:gusi specialį kursą merginos ar moterys, kurios da palikti svarbius darbus
Tel. REPnblic 1538—9
bartinis klebonas prel. M. L Karo Mokykloje, Dės Moipo 25 dol. mėnesiui.
haigę kolegiją arba dviejų ir stoti į kariaujančių tarpą. (
Krušas. Šioj parapijoje per nes, Iowa ir turi laipsnį.
Klebonas vis gyveno nuo50 metų visa eilė lietuvių ku
Šiomis dienomis dvi lietumuojamuose namuose. Tas
nigų buvo vikarais: kun. Ed
sudarė nepatogumų parapi
Steponavičius, kun. Ig. Alba
jai. 1895 m. geg. 18 d. pra
vičius, kun. J. Vaičiūnas,
dėta statyti klebonija. Bet
kun. J.uoz. Svirskas, kun. J.
ir medinė bažnyčia neužilgo Statkus, kun. Pr. Jurgaitis,
pasidarė perankšta. 1896 me kun. Juoz. šaulinskas, kun.
Mes negalime pardavinėti visas
tais rugsėjo 20 d. pradėta Ant. Martinkus, kun. St. Pet nuosavybes Ciceroje ir Berwyn’e, tai
tik parduodame TIKRUS bar
statyti dabartinė mūrinė. rauskas, kun. A. Valančius, mes
genus!
Mūsų VELTUI sąrašas No. 2 80 ką
Daug darbavosi kun. M.
kun. P. Gasiūnas, kun. P. tik išėjo iš spaustuvės ir susideda
116 TIKRŲ nuosavybių bargenų
Kriaučiūnas, kuriam nema Katauskas, kun. S. Jonelis. iš
kurios randasi tiktai mūsų sąraše.
žai energijos atėmė, nesuta
Tai yra Jūsų tik paprašant. Teiefonuokite, rašykite ar atsišaukite '
K.
J.
Prunskis
rimai, pasiekę ir spaudą, ir
mūsų ofisų. Ir persitikrinkite, kad šis
sąrašas yra didžiausias sąrašas iksteismus. Lietuviams laikai
klusyviškų sąrašų Cicero, Berwyn
Riverside ir Chicagoje.
buvo sunkūs. Bažnyčios sta
Bile katras iš septynių mūsų pa
Budriko
radio
tyrusių pardavėjų maloniai parodys
tybą iki pusės davarę pri
jums veltui be Jokios obligacijos bikatrą nuosavybę, kurią turime ant
Sekmadienio vakare 9 va iępardavimo
stigo lėšų ir taip stogą už
ir patarnaus jums grei
mandagiai ir inteligentiškai. At
sidėję meldėsi per eilę me landą Chicagos laiku iš ga tai,
silankykite ir pasikalbėsime!
tų. Tik 1902 m. buvo ba gta lingos WCFL — 1000 kil.
Dabar tai laikas pirkti savo namą.
Proga niekados nebuvo geresnė! Ar
graži mūrinė gotikos sti radio stoties Juozas Budri Jūs būsite vieni Iš tų, kurie ateityje
tai atsiminę atsidusta sakys: -'Kad
liaus dabartinė bažnyčia, o kas vėl transliuos gražią lie tai tik būčiau pirkęs nuosavybę 1942
metuose!" O ar jūs būsite vieni i#
vėliau šalymais išaugo ir tuvišką radio programą, k>i- tų, kurie džaugsls vaisiais ateitie!
pramatymo.
mokyklos rūmai. Tai didelis r'oje dalyvauja didžiulis or
kun. Kriaučiūno nuopelnas. kestras ir choras. Puiki ra SUSTOK. ŽIŪRĖK IR SKAITYK!
Ofisas John O. Sykora yra vienas
Jaru praėjo keliasdešimts me dio drama — "Baublių šei Iš moderniškiausių, progresyvlSklaunių, veikliausių Ir atsakomlngiauslų
tų, bet ši mokykla vistiek myna”, kuri vaizduoja seno real estate ofisų Illinois valstijoje.
M
nepaliaujamas susisiekimas su
Adv. JUOZAS J. GRISH
Gub. DWIGHT GREEN
vės ir dabartinių laikų lie ftfMTAI8 pirkėjų ir savininke nuo
tebėra pirmaujanti.
Adv. ANTANAS OLIS
Assistant Attorney
savybių padaro galima mum* duoti
Illinois Valstijos
Kandidatas į
tuvių gyvenimą, bus tęsia Jums GERIAUSI patarnavimą. 21
General
Gubernatorius.
Municipal
Court
Teisėjus
Prelatas M. L. Krušas
metai, kaip reat estate biznyje. Mes
ma toliau. Solo dainuos Jad esame gyvos vielos organizacija!
c • o*
p*** ■
v•
Kun. Kriaučiūno Įpėdiniu vyga Griciūtė. Programa pra
PINIGUS SKOLINAME
W*Wi*IR VISI REPUBLIKONŲ PARTIJOS KANDIDATAI.
$800.00 iki $10,000.00
buvo 1918 metais paskirtas s'dės lygiai devintą valandą
ant
Pirmų
Morgičiu
—
kun. M. L. Krušas. Jis gra vakaro ir tęsis 30 minučių.
am• er!*- *
x
UŽ TIKTAI 4% INTEREST
žiai tęsė savo pirmtakų dar Juozo Budriko radio, rakan
For United States Senator
Municipal Court Balllff
For County Sherlff
For President of the Board
of County Commlsslonera
bą. Jo klebonavimo metu dų ir jewelry krautuvė — Gaukite mūsų veltui apkainavimą
Leo Carr
C. Wayland Brooks
Howa.rd E. Reddy
VVilliam Bosse
nupirktas namas, seserims, 3241 S. Halsted St., Chica BfKIT SAVININKAI AMERIKOS
For Repreeentattve in Congress
For County Asaesaor
Clerk of Munlc'pal Court
DALELES I
8tate-at-Large
mokykla praplėsta iki 14 goje yra leidėju šių progra
Theron W. Merryman
Clement A. Nance
For
County
Commlsslonera
Jums. kurie neesate savininkais na
Stephen A. Day
kambarių-klasių, bažnyčia ir mų.
Pranešėjas mo kuriame gyvenate, mūsų patari
For Judge of the Probate Court
C. Herma n Johnson
mas yra, pirkite savo namą dabar
For State Treaaurer
For Chief Justine of the
Stanley R. Pizlaskl
lr tapkite geresni piliečiai.
Dengias K. Huntre«s
Municipal Court
VVilliam G. Stratton
NARYS:. Berwyn-Clcero Real Estate
J.
B.
Martin
For Clerk of the Probate Court
VVilliam L Morgan
Board, Illinois Association of Real
For Supt. of Public InRtructlon
Walter
J. Barth
Estate Boards, National Association
VVilliam
John
Granata
Vernon L. Nekeli
of Real Estate Boards tr Chicago
For Asaoclate Judge of the
Gladys S. Specht
Board of Underwrlters.
i
For Clerk of the Crlminal Court
Trustees of University of Illinois
Municipal Court
Harold R. Blomstrand
Ralph Lee Goodman
Martin G. Luken
A. George Spannon
Michael J. Rudnik
JOHN O
Cliester R. Davis
For County Supt. of Schoola
Pat riek B. Prescott, Jr.
O. Stanton DePrlest
Frank H. McKelvey
Charles S. Stewart
Danio! J. Ruckley
George Oscar Lehr
Jei norite užsitikrinti nno ugnies narna*. baldu*, automobiliu*,
Charles
F. McElroy
For Judges of Superlor Court
Members Board of Tax Appeala
ar šiaip ką apdrau«tl. reikalaukite arento, arba hrokerio. kad
Alexander
Keehn
Anthony
A. Olis
George M. Fisher
Ernest J. Peterson
jia parūpintų jum* polisą per mfisų kompaniją. Nelaimei Išti
R E A L T O R
John F. Tyrrell
ko*, neturėsite jokių nemalonumų.
Laivrence S. Jacobson
Francis A. Horrigan
GYVO8 VIELOS ORGANIZACIJA
For County Commlsslonera
“Men esame pirmaklasiai nariai Chieago Board of Undenvrtters"
(County
Town«)
Thomas J. Finnegan
For County Clerk
Trusteen for Sanltary Dlatrict
2411 S. 52nd Avenue
Loyd C. Larson
VVilliam
Busse
Albert
J. Meserow
Raymond S. Blunt
Phone CICERO 453
George A. Miller
VVilliam J. Colohan, Jr.
John S. Norris
For Oounty Judge
John C. Flddelke
Geriausias Išgarsinimas ką mes eGeorge F. Nixon
Charles O. Rundall
Richard F. Siman
same apturėja tai yra rekomenda
222 W. Adams St.
Kamb. 1548-54 cija
VV
lliam
N.
Erlckson
Joseph
J. Arrlgo
vieko
klljento
kitam.
Mūsų
For
Oounty
Treaaurer
Trustee for Sanltary Dlatrict
Telefonas CENTRAL 5208
I!)
draugai pius išgarsina
John Mackler
Samuel L. VVorkman
Meyer L. Cherkas
Henry R. Leadaman
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:
(Atkelta iš 5 pusi.)

Vienintelė Lietuviu

INTERNATIONAL LIOUOR CO

Pirkėjams Atyda!

Sveikiname Švento Jurgio Parapiją,
Savo AUKSINI JUBILIEJŲ Minint!

ūru

NELAUKITERytoj Gali Būti Pervėlu!

i
I
i

SYKORA

O’HALLEY and McKAY, Ine.

z

COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FTRE A MARINE INSURANCE CO.
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.
<

i7 METAI REAL ESTATE BIZNYJE
Atdara Sekmadieniais
nno 1 lkl 6 vai. po piet.

SKELBKITES

"DRAUGE”

VOTESREPUBLICAN!

r» r> * rr r. 4 g

šeštadienis, spalio 24, 1642

Kilnių žmonių ratelyje

IŠ POLITIKOS LAUKO

CHICAGO MAYORAS RAGINA BALSUOTI
Marąuette Park. — LabVIEN TIK DEMOKRATIŠKAI
danų Sąjungos 23 kuopa lai
tai Demokratiškai, nes tik-' ky® ^sirinkimą sekmadienį,

Gražūs įspūdžiai iš TMB
5 skyriaus susirinkimo

kietų. Komisijoj darbuojasi:
i A. Kilas, A. Raštutienė, Fr.
Snekutienė, Ona Vilimienė,
Marąuette Park. — Mari
A. Rimidaitė, T. Petroševi
jonų Bendradarbių 5 skyrius
čienė, Barb. Lazdauskienė,
laikė mėnesinį susirinkimą
P. Gailius, St. Staniulis ir
sekmadienį, spalio 18 d.
1
Em. Karana.uskienė.
Susirinkimas buvo 1 a b a i j Geresniam vakaro pasiseskaitlingas ir ūpas visų na-. kimui susirinkime ir aukų
rių kuo geriausias. Bę to, i pažadėjo: Morta Skrebienė,
dar įsirašė keturi nauji na-1 Joana Medelis, A. Pukelienė,
riai: Teresė šetikienė, Fe-j A. Rimidaitė, Prosevičienė,
Uksas ir Juozefa Jasinskai! M. Strikolaitienė, A. Kilas.

tai taip darydami sugrąžin
sime Joną Zurį į teisėjo kė
dę ir tokiu būdu atidarysi
me vartus kitiems kandida
tams kitame laike, kuomet

“Laivą”. Ji persikėlė į 5 mo T. Petroševičienė, tikie
skyrių iš Weat Side koloni tus primti prie durų A. Ri
jos.
midaitė, virtuvėje vadovaus
Visupirma ėjo kalba apie Karanauskienė. Pagelbėti ža
rengiamą vakarą su dovano dėjo Juozefa Jasinskienė ir
mis, Vakaras bus lapkr. 29 kitos.
A. Pukelienė įnešė, kad
d. parapijos svetainėje. Ko
misijos pirmininkė Anasta vakarienės dienoje, t. y. lap
zija Kilas pranešė, kad prisi kričio 29 d. būtų užprašytos
rengimas prie vakaro eina ir šv. Mišios už gyvus ir mi
kuo geriausiai. Per vakarie rusius narius Bendradarbių
nę programai vadovaus kun. 5 skyriaus. A. Kilas įnešė
A. Zakarauskas. Programą pageidavimą, kad per šv. Mi
išpildys parapijos jaunesnių šias skyriaus nariai “in cormergaičių choras. A. Kilas pore” eitų prie šv. Komuni
pranešė, kad tikietų jau jos. Įnešimus susirinkimas
daug išplatinta. Ji dėkojo užgyrė: nutarta užprašyti
komisijos narėms už pasi- šv. Mišias ir eiti prie šv.
Komunijos 8 valandą.
inncz. llt DAfKEVEIT A. Pukelienė pranešė, kad
IvvU Z. KvUjlYCLI . randasi mūsų skyriuje ir
viena serganti bendradarbė
IR UŽ LIETUVIUS!
— Julijona Stockienę. .
Susirinkimą* -sutarę ...yž’ prašyti šv. Mišias už jos
sveikatą.'Tai atlikti pavesj ta pirm. Onai Kazragienei
pas Tėvus Marijonus.
Bendradarbių 5 skyrius
dalyvaus įx Amęrikos L. R.
K. Federacijos Chicagos ap
skričio seimelyje. Atstovais
išrinkti: Adolfina Rimidaitė
ir Teklė Petroševičienė.
Komisija rengiamos vaka
rienės prašo narių grąžinti
dovanų gavimo knygutes, jei
jas turi išpardavę.

kad balsuodami tiktai De-I
mokratiškai lapkr. 3 d., mes
balsuosime dėl tų demokra
REMKITE
tų kurie dės pastangas grei»
čiausiu laiku laimėti šį ka
rą. Aišku, kad parodysime
mūsų Mayorui Edw. J. Kel
ty, jog norime savo tautietį
grąžinti į teisėjus ir įrody
sime Prez. Rboseveltui, kad
Čikagos' lietuviai remia tei
sėją Joną T. Zurį.
Balsuokime tiktai Demo
kratiškai, lapkr. 3 d. Neap
sivilkime su partija, kuri
mūsų kraštą į bedugnę buvo
nustumusi. Balsuojančio pi t t
liečio užduotis yra sugrą
žinti į teisėjus Joną Zurį.
Tamsta atlik savo tautišką
pareigą balsuodamas tiktai
Demokratiškai lapkr. 3 d!

lapkričio a it., 1942 m. IsUsunkite
ui — EDWAKI> K. HCHEFPI.EK —
ni
Vyriausiąjį
TetsAJą
MunkipuJ
Teismo I
<Adv.)

Mayor Edw. J. Kelly

šeši metai atgal, kuomet
Teisėjas Zuris buvo kartu
su Prez. Rooseveltu išrink
tas, Čikagos miesto Majoras
lietuvių politikos vadams
tarė:
“Lietuviai užtikrino savo
kandidatui John T. Zuris ir
darbininkui* pripažinimą ir j
L.D.L. of C.
užtikrinimą, kad tie baisūs
depresijos laikai negrįš kol
PRIVATINES
Demokratai bus žmonių iš
PIANO PAMOKOS
renkami ........... ir jūs lietu- DUODAMOS JŪSŲ NAMUOSE
i viai balsuodami
Straight
Dorothy Davey
Democratic baliotą, pabrėž
dami kryžiuką ant abiejų Mokina, vartodama pasaulio
atsižymėjusio muziko
Demokratų baliotų viršūnės,
ALBERTO JONAS
parodėte, kad norite išlaiky
Mokinimo Tekniką.
ti savo tautą miesto tary
boje. Tokia parama lietuviai DM pasitarimo šaukit sekančiai
D R E XE L 3923
susilauks daugiau ir dau
giau pripažinimo___ ”

Nėra
kaip gero knyga. (Anon).

WQI K STUDIO
&* f

MOST

/'****'*’*

MODFRS’

(

DIDELIS IAPAKDAVk^AS MUSV
MTI SIMUKO HTAKO MLiZlKAlotų arerovMENTU.
PASINAUDOJU r PROGA DABAR
KOL DAR MSMPAKDCOTI
TŪBOS, CLARINETAJ, TROM
BONAI.
SAKAPHONES,
FLUTES tu “ca»«s” — >35.00. 137.60,
346.0* ir 976.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.

KONCERTUI aurrARAj,?i
NlriKl MANDOLINAI, B.

COMPI.I.TE
ADVANCED PHOiikR •! ii

lfiWFBr POSSIB1 E PRICES

PMONE I.AEAVETTE 2813

WHOLESALE
LIQUOB
ĮSTAIGA

8MUIKO8. TENOR BANJOS---36.60, 38.60.
312.60 iki 3I0.OO.
STRIUNINIAI BASAI — 3«»00.
3125.00” ir 3150.00. BASO U2DENOALA8 — 313.00. SMIČELAI
SMUIKO M 8,
8TRIUNININIAMS BASAME.
VIOLAS
Ir
CELLO — 31.3*, 38.00, 38.00.
910.00 ir 315.00. 8trlutaoa dSI vlaų vlrOmlnėtų inatrumaatų. BASS
DRUMS. ŠNARE DRUMS - 3*8.60,
933.50. 836.00, 360.00. PEDALS,
HI BOTS.
CTMBOLS.
DRUM
HEADS pataisomi jums palau
kiant.
MOUTH PIECE visiems
braas Ir “reod” instrumentams

pritaikomi Jūsų lūpoms.
EKSPERTYVAS VICTOR

ILeitojame
po vi’A
Chk

.

SAftTEK,

Mv.

MUTUAL LIQUOR CO.
470? So. Halsted Su
Telefoną.:

BOI IJCVAKD

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Draperių, Viršutinių
Apdengsiu Materiolo.

Amerikos Lietuvių
Mokykla

BECK'S DEPT.
STORE, Ine.
3221-25 S. HALSTED ST.

ALDONOS
GRIGONIS

Pbone: YARDK 4T78

Visas darbas ii prekės yra
pilnai garantuota.

SKELBKITRK

“DRAUGE’

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
PRIEINAMOMIS

SUKNELIŲ

KAINOMIS

Koncertas

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SICTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms Syrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

Sekmadienį,

LAPkR.-NOV.Td.

Labai

geros rūšies motery kailiniai, kailiukais iiaimoštaLs
eloth kotai parsidulria nužemintomis kainomis.

ATEIKITE

IK

PATYS

PAMATYKITE

arba

ŠIANDIENi

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St.

Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak Ir Duktė, Sav.

SICTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 £00 HH
vertės “elose out” kaina ................................................
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

I

VYRŲ ŽIEMINIAI O’OOATS,
nnra.Td'
$29.50 vertės, parsiduoda dabaF už *.’j.................... Ui r L9
I MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai paaiųti. Tikra tertė ano $15.007c sl_: tf 1 C 7C
iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo..
IKI 4>1D./

Mes turime savo stake vi
sokios rųšies alyvos dėl burneriu. Barnų vartojimui ar
industrijoj Mūsų didelis sta^VE^UtriST^
riausią patarnavimą.

TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26th Street
Chicago, UI., Tel. CAN. 2020

ALDONA

GRIGONIS

|FŲR COATS, $75.00 vertės,
<OQ flH
Parsiduoda po tiktai ......................................................... 4>AO.UU
I VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų tfC QC 2- tfO QC
vilnoniai siūtai. $15 vert. uužemit. kaina
*O*'**>

LIET. AUDITORIJOJ
3133 South Halsted Street

Įžanga 85 centai, su taksais. Po
programo bus šokiai. Visi esate
kviečiami atsilankyti.

'MERGAIČIŲ KOTAI ir DRE6ES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- •’l QQ
da po tiktai ............................................................................. iJIl.DO
|$15.00 vertės KOTAI, z
*0 tjr
parsiduoda po tiktai ........................................................ 4>O»/0

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

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — j
AK VAMNEJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LBTUVUA KASDIEN SU ATVDA KLAU8O8I:

WHOLESALE

niARGUTIvf

FURNITURE

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

BROKER

Vienlntėlia Ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programa*
*z Amerikoj*!
- VIENUOLIKTI METAI! -I

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. rak.*)
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Dining Room Setą — Parlor
beta — Bedroom Setą — Rugį
— Radioa — Befrigeratori —
Washera —• Maagel* — and
Stovės.

Nationaliy

WHFC-I45O kil.|

advertiaed Item*.

ALEX ALfSAUSKAS and SONS

6755 So. Western Avenoe
Phone: GROvehill 2242

FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI

CRANE

STATYBAI — BEMONTAVIMVI ARBA BEFINANSAVIMttl

9nAu/uerL

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1

Ultra-Violet Sunshine Ir Infra Red Light
Radiatlonu, $w*dish Masaage ir Movements.
Moterim*
Treėtodileoiafe.

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

GENUINE POCAHONTAS,

mi ant pareikalavimo.
8ENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA
<6 Metai Sėkmingo Patarnavimo l —

Mine run - labai lumpauoti, tonas už tiktai
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........

Joa. M. Mozeris, Sec’y.

8236 80. HALSTED 8T.

CO.

Kol dabertinis atakas dar neišparduo
taa, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iŠ geležin
kelio karo jums:

TAUPYKITE mūaų įtaigoje. Jūaų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In■uraaoe Corporation. Mokam* 8^%. Jūsų pinigai greitai išmoka

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

COAL

WEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !

Savo Sveikatą Pagerinsite Atofankydami
i Ala Modernišką Lietuvių įstaiga!
ELEKTRIKINIAI
_____
ZTRIKINLAI TREA1._________

1657 W. 45th St.,.. Kamp. Paulina St.

LANGAMS APDENGALAI —
Drapes — pritaikomi VELTUI

816 W. S8rd Place, Chlcago, IU.

Kristaliniai balta range
alyva dėl mėlynos liepsnos
burnerių švariai dega!

OOEDSTBTN’S MUSIC SHOP
• 14 Maxwell RE. Chlrago.

0014

_
MAssncr

j

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 ryto iki 3 po pietų ir
nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

“DRAUGĄ”

Triangle
Range Oil

IR

Paulina Russian and Turkish Baths

A. F. CZESNA, savininka*

Kai perkate materlolą U mūsų
krautuvė*— už tiktai
y

Knygvedystės
Stenografijos
Mašinėle Rašymo
Aritmetikos
Pilietybės

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS

PHONOORAPH pataisymas.
Atstatymas vlaų dalių Clarnetams,
Trlūboma.
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Tie žodžiai, gerbiamieji,
atsiliepė į mumis, kiekvieną
lietuvį balsuotoją. Mes tik
tai vienu demokratišku bū
du* galima sugrąžint y Joną
Zurį į teisėjo pareigas—tik
tai vienu būdu! Tai yra
Lapkr. 3 d. balsuoti tiesiogi
nį Demokratinį baliotą! Ne
kitaip!... .nes kitaip dary
dami pakenksime mūsų pir
mo lietuvio laimėjimą. Šis!
i nėra politinis pranešimas,
bet tautini, atsišaukimas
dėl pilieėių vienybės, dėl
Korespondentas
mūsų kandidato teisėjo John
T. Zurio. Turime per Lapkr.
geresnio draugo, 3-čios rinkimus balsuoti tik-

194? VVeM 35* Street

spalio 25 d. parapijos sve
tainėje 2 valandą po pietų.
Visi kuopos nariai ir labda
rybės darbuotojai prašomi
laiku susirinkti, nes yra

Teigėjas Zuris galės jų Kan..
...
didatūras užtarti.
Aišku, , 8varbių reikal,i

ir Marijona Stanislovaitienė. .Vakare pasižadėjo pasidsrPastaroji .užsimokėjo ir užlbuoti: prie tikietų pardavi

EDWAKD 8. 8CHEFFLEH. <ialuirtjnis Vyriausias Teisėjus Chicagou Munklpal Teismo, ateinančiuo
se rinkiniuose, Lapkrlčip 3 d., sie
kia per išrinkimą, (re-electton) kai
po Demokratų partijos kandidatas
atkartoti savo termą teisme.
(
Teisėjas Scheffler ginrė Chicago,
Illinois, Spalio 12 d.. 1895 m- Lankė
ir baigė Ht. Stanislaus Koatką para
pijinę mokyklą, kurios parapijos jo
dėdė Andrsej Kwasigroeh išbuvo
vargonininku suvlrl per SO motų.
Baigė Carl Schurs aukštesnę moky-1
klą 1913 metuose. Sėkmingai užbai
gi teisių kursus Nortbwestern Univėraity Schoot ot Law 1914 metuo
se gaudamas L. L B. laipsni.
Jo rekordas visuomenės patarna
vime valdžios srityje yra sekantis:
Pageiblnls City Prosecuter 1938-24
m.. Paąpelblnis Probate Teisėjas po
Teisėju Henry Horner 1926-1930 m..
Išrinktas Teisėju Munleipal teismo
Chicagos Eapkr. 1930 m., ir vėl Iš
rinktas teisėju Lapkr. 1936 m., ISbalsuotas visų Munleipal teismo tei
sėjų už Vyriausiąjį Teisėjų Bal. 25
d.. 1941 m., idant užpildytų mirusio
Vyriausiojo Teisėjo John J. Sonstoby
Vietą, iki kitų teisėjų rinkimų.. Lap
kričio 4 d., 1941 m. išrinktas Vyriuusioju Teisėju užbaigti termą mi
rusio teisi jo Sonatsby. Dabar kandi
datuoja atkartoti savo termą.
Jie yra narys Chtoago ir Anterlcun Bar Association. 1986 m. būnant
kandidatu dėl Išrinkimo, jis gavo
daugiausia basų negu visi kiti De
mokratų
kandidatai
balsavimuose
Chlcgo Bar Association.
Chicago Bar Association endorsuoJant ji dabar, sakot “Jie aUlžy(nėju
siai tinkamas tame ofise”.
Mllitariškoje srityje Jo rekordas yra sekantis: Kaipo pirmas lieutenantas
165th Infantry
("Ftghttng
6!lth"). kurt buvo dalis pagarsėju
sio "42nd” ąr “Rninbovc Dlvision"
dalyvavo aktyviškal mOSIose pen-‘
Iriuose didžluostoso susirėmimuose ir
tapo sužeistas.
Jis yra narys American Legion,
40 & 8 Ir Judge Advocate of Dlsahiod American Yoternns organiza
cijos Illinois valstijoje.
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BLACK BAND LUMP anglys, labai geri
kepimai pečiuose ir namų šildytuvams..
ftlim kaiiMiH perluuit 4 Ūmui ar Mitini
6332 8U LONG AVĖ.
TEL. PORTSMOUTH 9022
%
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Sežtadienis, spalio 24, 1642

PACIFIKE IŠGELBĖTAS BOMBONEŠIS

Taisyklės, kurios nurodo kaip
prižiūrėti guminius daiktus

Lietuviai kariai kovoje už U. S.
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą
parapijos pradžios mokyklą,
jis pasižymėjo moksle ir
haigė šią mokyklą su pagy
rimu, taip pat pasižymėjo
baseball žaidyme. Albin Leo
Daujotas taip pat baigė St. j
Lords
Business
College
(dviejų metų), vėliau baigė
mechanikos Trades mokyk
lą ir po to gavo Taylor
Forge darbą.

P. F. C. Albin L. Daujotas
Pvt. F. cl. Albin Lso Dau
jotas, gimęs 1920 m. balan
džio 11 dieną, Cicero, Ilk,
baigė šv. Antano lietuvių

Pvt. F. cl. Alb;n Leo Dau
jotas išėjo į Dėdės Šamo ka
riuomenę savanoriu 1941 m.
rugsėjo 18 dieną ir gyveno
Wallace kempėje, Tex. 1941
m. gruodžio 20 dieną išvyko
į Hawaii. Albino tėvai —
Joseph ir Agota Daujotas
gyvena Ciceroje, Ilk

rikos Valstybėse.

Naujas konsekruotas vys
kūpąs Ambrose Senyshyn

Marine toothes, cleanses and refreshe?
irritated, reddened menbranes cauaed
bjr head colds, driving, winds, mories,
elose work, late hours. T ree dropper
with each bottle. At all Drug Stores.

SKAITYKITE “DRAUGA”
PLATINKITE “DRAUGA'

EVANSTON’E NUŽUDYTOS DVI MOTERYS

Užvakar (spalių 22 die
ną) rasta nužudyta savo na
me Mrs. Lillian Galvin, 45
m., žmona Paul Vincent
Galvin, ir jų tarnaitė Miss.
Edna Sibilski, 28 m. Dviejų
moteriškų lavonai buvo ras
ti; jų name, kuris randasi
Normandy pi., turtingoje
šiaurės vakarų Evanston
sekcijoje. Nužudytosios mo
ters vyras, Paul Vincent
Galvin, yra turtuolis, kuris
taip pat yra of the Galvin
Manufacturing Corp. galva.

fdienį ji turėdavo liuosdienį,
bet šį ketvirtadienį dirbo,
nes norėjo turėti kitą laisvą
dieną, kad dalyvautų sesers
vestuvėse.
Miss.
Sibilski
tėvas,
bus vyskupo Konstantino
Adolph, kuris turi daržovių
Bohachevsky pagelbininku.
X Kun. J. Valanti ejus,
farmą Skokie, atvyko ket
Vysk. Bohachevsky gyvena
virtadienio vakare, 7:30 p. Waterbury, Conn., lietuvių
Pittsburgh. Pa., ir yra ukm., į Galvin napnus,
su savo parapijos klebonas, vakar
r;
rainiečių katalikų diocezijos
žmona, Lena, zir dukterimi, atvyko į Chicagą dalyvauti
: Jungtinėse Amerikos ValsRuth, 23 m., kurios vestu Šv. Jurgio parapijos auksi
tybėse valdytojas, dabar jis
vės turėjo įvykti šiandien. nio jubiliejaus iškilmėse.
turės pakelbininką vysk.
C'Dr*u<aa" Acme telephoto) Tėvai atvyko pasiimti duk
X Kun. I. Albavičius, Šv.
į Senyshyn,
kuris yra jau
Mrs. Paul V. Galvin, Mo ters Edna, kad ji padėtų pa Antano parapijos klebonas,
niausias iš vyskupų.
torola Radio Corporation pre siruošti vestuvėms, bet rado jau sugrįžęs namo ir jau
Grįžęs
sūnus
rado
motinos
Vyskupo Senyshyn konse
zidento, žmona rasta nužu-| jos lavoną,
čiasi gana gerai. Tikisi sek
ir
tarnaitės
lavonus
kracija buvo atlikta rytų
dyta kartu su jų tarnaite
madienį užeiti ir į parapijos
Galvin buvo pirmiau
apeigomis Šv. Nikalojaus
Abiejų nužudytų moterų Galvin namuose, Evanston, apiplėšti
salę pažiūrėti bazaro užbai
bažnyčioje, Oakley blvd ir lavonai vienas nuo kito gu Dl.
gimo. Parapijonai džiaugias
Policija
atsimena, kad
Rice str., kur jis yra klebo- lėjo už keletos pėdų. Juos
Gub. Dwight Green daly
klebono pasveikimu.
nu. Konsekracijoje dalyva- ra(jo sūnus Robert Galvin, vauja ryt įvykstančiame Šv. Galvin ir jo žmona buvo
X Brolis Jonas Peldžius,
vo du arkivyskupai, 14 vys 20 metų amžiaus, grįžęs iš Jurgio parap. jubiliejiniame apiplėšti 1940 m. liepos 27
kupų, 17 monsignjorių, Be The American Television bankiete.
dieną dviejų maskuotų ban “Draugo” spaustuvės už
nediktinų abatas, daugiau Institute, 433 E. Erie str.,
ditų ir iš jų banditai atėmė vaizdą, užvakar dirbdamas
kaip 100 kunigų vakarų ir pamokų 6:45 vai. vakare.
škai nebuvo išimti, kad lai- I už $16,000 brangenybių. Jie prie didžiulio automatinio
preso sužeidė ranką: sulau
rytų (lotynų ir graikų)
Kiekviena moteris buvo škanešys įmetė kitus laiš- tada važiavo į namus ir žytas kairėsės rankos ma
apeigų. Vyskupo konsekra
juos pakely sekė banditai.
nušauta iš brauningo 45 ka kus.
vimo apeigose iš lietuvių
Tada jie pasuke savo drau žas pirštas ir sužalotas del
libro. Mrs. Galvin šauta į
Kada atvyko policija, tai
no kraštas.
kunigų dalyvavo šie: Kun.
nugarą ir matyti parako nu durys ir langai buvo uždan- go namų link, jų karas bu
J. Jančius, kun. J. Paškaus- deginimai, o Miss. Sibilski
vo sulaikytas ir banditai
X Triukšminga pabaiga
styti.
kas, kun. M. švarlys, kun. kulka suvaryta į krūtinę.
juos apiplėšė. Tada bandi bus Šv. Antano parapijos
Ką pasakoja sūnus
J. Dambrauskas,
kun. J.
tai atėmė iš Lillian Galvin bazare šeštadienį ir sekma
Abiejų moterų galvos buvo
Prunskis, kun. E. AbramaKada sūnus Robert Gal deimanto žiedą, $10,000 ver dienį. Arčiau ir toliau gyve
sudaužytos, .muštos.
vičius, kun. J. Mačiulionis
tės, $3,000 vertės deimanti nantieji parapijonai kviečia
Nei ginklų, nei patronų vin grįžo iš mokyklos vaka
ir kun. M. Urbonavič us.
nius bransolėtus ir $3,000 mi atsilankyti. Kun. Ig. Alnerasta, tik rasta kulka re, jis paskambino, bet nie
Arkivyskupas Stritch nau
vertės sapirio bransolėtus ir bav^čius irgi tikisi dalyvau
Mrs. Galvin suknėje, o iš kas neatsiliepė. Tada jis į
jai konsekruotam vyskupui
iš Mr. Galvin atėmė $2.00. ti bazaro užbaigoj.
Miss. Sibilski gydytojas kul vidų įėjo savo raktų. Name
padavanojo vyskupišką žie
-t—r
buvo tamsu. Pažiūrėjo virtu
ką išėmė.
dą ir pektoralą.
Dr. Carter sako, kad mo vėje — nieko nerado. Įeina į
terys buvo nužudytos prieš gyvenamąjį kambarį, užž’eJei žmogus leistu veikti septynias valandas, kada jų bia šviesą ir pamato savo
motinos ir tarnaitės lavo
Niekas nežino, ką Dievas lavonai buvo rasti.
nus. Baisus vaizdas!
padarytų iš žmogaus, jei jis
Capt. Peter Geishecker, of
Iš New York praneša, kad | Ross ir dvi jaunos moteleistų veikti Dievui. (P. De I the Evanston police, pasakė
Robert Galvin pareiškė,
pereitą
ketvirtadienį
po ' rys darbininkės tuojau pri
Ravignau).
kad užvakar rytą 10:45 lai- kad jo motina < dėvėjo kas
dviejų įstaigų apiplėšimo šoko prie lango ir pamatė
dien brangų žiedą ant ran
buvo sučiuptas Eddie James, James veidą, nuo kurio jis
kos ir aukskarus, bet jų
kuris buvo pabėgęs iš Pon- jau buvo nusiėmęs skepetai
GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chieagoj. Viai
nebuvo ant rankos.
tiac (III.) kalėjimo, šiais tę, plėšikas sėdo į automobi
geria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
Ponų
Galvin
šuo
laisvai
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
lį ir nuvažiavo.
metais, liepos 16 dieną.
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas U importuotų
bėgiodavo, bet jo nesimatė.
Eddie James, kitaip dar Antrame apiplėšime
pirmo* rūšies produktų.
Sūnus Robert Galvin išgir
pakliuvo
do šunies staugimą, jis šu vadinasi Edward Morgan,
buvo pagautas policijos ir
nį rado surištą ir įmestą
Dvidešimt minučių po šio
pas
jį
rasta
pistoletas ir
baismente.
apiplėšimo, James jau buvo
DISTRIBUTOR
$475.
ofise of the Household FiPaul V. Galvin buvo išvy
OF
Išdavė veidas
nance Corporation in Brook
kęs į Washington radio bizPereitą ketvirtadienį E. lyn ir čia jis pagrobė iš
' nio reikalais, jam buvo pra
Thomas Harris, 29 m., manešta apie šį įvykį ir jis tuo James atėjo į vieną Loan
nedžerio, $175. Policijos ra
jau grįžo į namus.
firmą apsiginklavęs ir savo
BEERS
automobilis
pamatė
veidą buvo uždengęs juoda dio
Tarnaitė jau šeieri metai
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
skepetaite (nosine) ir jis James automobilį ir jis ėia
kaip ėia dirbo
priėjo prie Joseph Roos ir buvo sučiuptas.
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur

Konsekruotas vyskupas ukrainietis
rytų apeigomis
Užvakar bazilijonų vienuolių vyresnysis kunigas Ambrose Senyshyn Chicagoje
buvo konsekruotas vyskupu dėl ukrainiečių katalikų
diocezijos Jungtinėse Ame-

Gerai prižiūrėkite tuos, tus su muilu ir vandeniu,
savo guminius kaliošus, ku-• Nuimkite nuo jų smalą, alie
rie ligi šiol buvo sumesti į jų ir kitus nešvarumus. Ne
spintas (elosets), jie sudaro vartokite
taip vadinamus
Amerikos karo gumos kie “dry-cleaning” skyšėius, nes
kio dalį.
susilpnina gumą ir siūlės ga
Šiandieną tai skaitosi pa li suirti.
triotine pareiga gerai prižiū
4. Tuojaus pataisykite gu
rėti guminius kaliošus. Val
minius daiktus. Paprastai
džia duoda patarimų kaip
klijai arba cementai nesukli
juos ilgiau užlaikyti. —
juos gumą, bet specialus ce
1. Padėkite kaliošus ir ki
mentas arba kiti gumai su
tus guminius batus į sausą,
taisyti daiktai, kaip tai, ku
tamsią vietą, popiera pririuos randame “padangų pa
kimšus.
taisymo baksiukę” yra tin
2. Nedėkite guminius dai
kami. Jeigu negalima gauti
ktus
arti
radiatorių,
karšto
U. S. naikintuvas išgelbėjo U. S. patrolinj bombonešį, kuris dėl sugedimo motoro tu
reikalingos pataisymo me
rėjo nusileisti į jūras “kur tai Pacifike” Matosi ant lėktuvo užsikabinusi įgula, kuri vandens vamzdžių arba kito
batus
apšildymo įrengimo. Karštis džiagos, nuneškite
visą naktį sėmė vandenį, kad lėktuvas nenuskęstų.
11 *»f i "*
išdžiovina gumą ir ji plyšta. pas kurpių ir jis tinkamai
‘ H!
3. Plaukite guminius ba- pataisys.

Sučiuptas iš Illinois kalėjimo pabėgęs
plėšikas, kuris pažįsta Touhy

JOS. F. BUDRIK,
Ine.
Didelė Krautuvė
RAKANDŲ, RADIO,
JEWELRY
Viskas po viena stojau

3241 S. Halsted St.
Telephone: Ca'umet 7238
Budriko radio programos
būna H:

WCFL—1000 kri. stotiea. sek
madienio vakare 9 vai.
WHFC—1450 kil. - stoties, ket
virtadienio vakare 7 vai.

LEO NORKUS. Jr.

Ambrosia & Necfar

gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
=

X Emily Miciūnas, sesuo
kun. Antano Miciūno, MIC.,
ir duktė gerai žinomų brightonparkiečių, dar randasi šv.
Kryžiaus ligoninėje po ope
racijos. Bet, gal, sekmadie
nį, spalio 25 d., jau grįš na
mo pas tėvelius.
X Šv. Mykolo parapijos
bazarui beliko tik du vaka
rai: šeštadienio ir sekmadie
nio, spalio 25 d. Sekmadie
nio vakare bazaras baigsis
dideliu triukšmu, dalyvau
jant visiems parapijonams
iš arti ir toliau. Klebonas
kun. J. šaulinskas tikisi tą
vakarą su visais pasimatyti.
X Chicago gyvenantieji
krakiškiai organizuoja klu
bą. Tuo tikslu spalio 24 d.,
Gramonto salėj, 4535 South
Rockwell St., rengiamas drau
giškas vakaras ir kviečiami
visi krakiškiai atsilankyti.

X Antanas Pūtis,,veiklus
jaunimo tarpe, narys Liet.
Vyčių 36 kp. ir Ateitininkų
draugovės, šaukiamas už ke
lių dienų išvyks į kariuome
nę. Iš profesijos jis yra vi
rėjas. Pastaruoju laiku Morrison viešbuty buvo vienas
virėjų.
X J. Gedminienė, žinoma
Brighton Park veikėja, buvo
užprašius kelias Mišias šv.,
inimant ir sumą, sekmadie
nį, lapkričio 15 d. Kadangi
tą dieną įvyks Federacijos
konferencija, ir pageidauta
ji pradėti pamaldomis, pra
šoma J. Gedminienė vienerias šv. mišias iškėlė į ktią
dieną, o sumą užleido Fede
racijai. Apskritis jai už dė
koja.

X Ignas ir Panlina Kazakauskai-Kass, Gage Park apylinkės gyventojai, vakar
minėjo 25 metų vedybinio
gyvenimo sukaktį. Rytoj sa
vo namuose rengia puotą gi
minėms ir draugams pavai
šinti. Ig. Kazakauskas yra
brolis žinomo biznieriaus Jo
no Kazakausko, savininko
didelės jewelry krautuvės
adresu 4216 Archer Avė.

furnished room. James užsi
gina, kad jis yra Roger
Toughy gengės narys, bet
Miss. Sibilski pas ponus pareikalavo pinigų, plėšikui
James prisipažino polici sakosi, kad jis pažįsta TouGalvin jau šešeri metai kaip buvo atiduota $300, plėši- jai, kad jis New York atvy hy, kuris pabėgo vėliau iš
kęs prieš mėnesį ir gyveno ' Stateville kalėjimo, Iii.
tarnavo. Paprastai ketvirta kas dingo.

i

