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SOLOMONS KOVU PASĖKOS NEAIŠKIOS
Sąjungininkai įsiveržė į ašies 
pozicijas Egipto karo fronte

Didelės kautynės eina dienomis 
ir naktimis; priešas atkaklus

CAIRO, spalio 27.—Suda
ryta iš sąjungininkų britų 
aštuntoji armija Egipto fron 
te jau ketvirta para atkak
liai grumiasi su ašies jėgo
mis.

Gautomis žiniomis, vienas 
britų armijos dalinys jau 
įsiveržė į svarbiausias ašies 
pozicijas.

Laivynas paskelbė 
penkioliktąjį vyrų 
nuostoliu sąrašą

WASHINGTON, spalio 27. 
— Laivyno departamentas 
paskelbė penkioliktąjį šiame 
kare vyrų nuostolių sąrašą, 
kurį sudaro 408 mirę, sužeis 
tieji ir dingę., Sąrašas apima 
tarp spalio 1 ir spalio 15 d. 
laikotarpį.

fimus krūvon seniau pa
skelbtus visus laivyno sąra
šus, visos laivyno šakos per 
šį karą prarado 15,814 vyrų 
žuvusiais, sužeistais ir neži
nia kur dingusiais.

Neleidžia su indu 
vadais kalbėtis

NEW DELHI, Indija, spal. 
27. — Laikraščių atstovai 
bandė iš britų vyriausybės 
gauti leidimą pasikalbėti su 
įkalintais indų vadais, kaip 
tai Gandhi ir kitais, ir išgir
sti jų nuomonę apie Indijos 
padėtį.

Vyriausybė neleido. Paaiš 
. kinta, kad iš tų pasikalbėji- 
f mų negali būti jokios nau 

dos. Be to, įkalintųjų sekė 
jai ir vėl gali atnaujinti su
irutes.

Vokiečiai atakavo 
Anglijos miestelius

LONDONAS, spalio 27.— 
Vokiečių lakūnai atakavo 
pietinės Anglijos kai ku
riuos miestelius. 8 asmenys 
užmušta. Pačiam Londone 
aliarmas dukart sukeltas.

I Du vokiečių bombonešiai 
numušti ir kiti sugadinti ko
vose.

Visu frontu tarp Vidurže
mio jūros ir Qattara įdubi
mo vyksta kruvinos kovos. 
Naudojama artilerija, tan
kai, bombonešiai ir galų ga
le durtuvai.

Britų vadovybė pareiškia, 
kad priešas atkakliai laikosi 
ir ginasi. Sąjungininkams 
atėjo laikai čia išbandyti 
savo jėgas ir apsukrumą.

Svarbų vaidmenį kovose 
turi amerikoniški bombone
šiai. Jie atakuoja užnugari- 
nes ašies susisiekimų linijas. 
Tas gi ašiai ir yra blogiau-j 
šia.

Kovų pasėkos netrukus 
bus žinomos.

Trys biliai palikti 
po rinkimą

WASHINGTON, spalio 27. 
— Tris svarbesniuosius bi
lius kongresas atidėjo svar
styti tik po įvyksiančių rin
kimų.

Šie biliai yra:
1. 18—19 m. amž. jaunuo

lių karinis draftas.
2. Panaikinti pietinėse val

stybėse vadinamuosius ‘poli’ 
taksus. > ' ♦. .

3. Karo metui mobilizuoti 
visų vyrų jėgą.

Iždininko žmona
apie gyvenimo

KANSAS CITY, Kansas, 
spalio 27.—Iždo departamen 
to sekretoriaus Morgenthau 
žmona čia kalbėjo atstovau
dama savo vyrą. Ji pareiš
kia, kad Amerikos žmonės 
turės sumažinti savo gyve
nimo standartą ir daugiau 
rūpintis karo laimėjimu — 
daugiau karo bonų išpirki
mu.

350,000 siuntu 
kasdien kareiviams

MOTERYS KAREIVIAI PA DEDA GINTI STALINGRADĄ

(‘•Drauras” Acme tetepuuLu

Moterys kartu su vyrais gina Stalingradą. Čia matome moteris kareivius (kairėje) ly
dint vyrus prie spygliuotų vielų.

Vokiečiai atmušti Stalingrado 
pietiniam šone ir vak. Kaukaze

MASKVA, spalio 27. — 
Sovietų karo vadovybė pra
neša, kad Stalingrado gynė
jai išmušė vokiečius iš pie
tinės miesto pramoninės da
lies ir priešas atsimetė tolo
kai į stepes tame šone.

Vichy iškelia prieš 
britus kaltinimus

VICHY, spalio 27. —Neo
kupuotos Prancūzijos vy
riausybė iškelia nusiskundi
mą, kad britų lakūnai gais
rus sukeliamomis bombo
mis naikina javus laukuose 
ne tik okupuotoj, bet dar ir 
neokupuotoj Prancūzijoj ir 
Algerijoj, Afrikoj.

Anot Vichy vyriausybės, 
britai šiam tikslui naudoja 
dviejų rūšių bombas. Vienos 
stačiai svaidomos, kitos — 
su balionukais išmetamos.

LONDONAS. — Čekų vy
riausybės pfezidentas Benes 
tvirtina, kad Vokietija šiame 
kare praradusi 4 milijonus 
kareivių.

Nė vienas nežuvo iš 600,1 
kareivių, pasiųstų i karo frontus

PITTSBURGH, Pa., spalio nors 50 nuošimčių siunčiamų 
27.—Leland P. Lovette, No- karo reikmenų, tai būtų at-
vy’s Bureau of Public Rela- 
tions viršininkas, čia pareiš
kė, kad U. S. laivynas į to
limus karo frontus jūromis 
pristatė 600,000 kareivių ir 
nė vienas vyras nežuvo ke
lionėje. Tai šaunus laivyno

WASHINGTON, spalio 27. rekordas.
— Army Postai Service iš- Bet į Rusiją konvojų Ne
kelia aikštėn, kad U. S. ka- lionė yra baisėtina, sakė jis. 
reiviams į užsienius namiš- Paskutiniai keli konvojai 
kiai kasdien po 350,0(50 siun- sunkiai nukentėjo, 
tų (dėžių) siunčia. | Anot jo, jei Rusijai tektų

likta žymi pažanga. Konvo
jus į Rusiją šimtai priešo 
lėktuvų atakuoja, neskaitant 
submarinų akcijos. Tas pat 
yra ir Pacifike, kur japonų 
submarinai veikia.

Nepaisant tų pavojų ir 
aunkumų, laivynas visados 
pasiaukojęs dar didesniems 
pavojams ir sunkumams. Ir 
jis atlieka didelius šiame 
kare darbus.

Taip pat vokiečiai išblok
šti ir iš šiaurinių miesto 
fabrikų srities, kur rusai ir 
vėl įsistiprino. *

Kaip visuomet, taip ir šį 
kartą vokiečiai skaudžiai 
nukentėjo, šimtai jų nukau
ta, daug jų tankų sunaikin
ta. Aiškėja, kad priešas ne
tenka seniau turėto atsparu
mo.

Ir vakariniam Kaukaze 
priešas blaškomas rusų kon
tratakomis. Tenai rusams 
tenka ir daug karo grobio.

Stačiai nesuprantami 
japonu grasinimai

WASHINGTON, spalio 27. 
— Oficialus Washingtonas 
vis dar negali suprasti, ko
kiais sumetimais japonai 
grasina tkikyti aštriausias 
bausmes paimtiems nelais
vėn amerikiečiams lakū
nams. kurie bombardavo 
Tokijo ir kitus Japonijos 
miestus.

Japonai žino, kad jei la
kūnams panaudos barbariš
kas bausmes, jei nusižengs 
visam civilizuotam pasauliui 
ir peržengs Genevos konven
ciją, kurios laikytis jie pa
sižadėjo. Ta gi konvencija 
nustatyta, kad su paimtais 
nelaisvėn kariškiais turi bū
ti žmoniškai elgiamasi.

Japonija iškėlė savo gra
sinimus, kai Vokietija pra
dėjo nežmoniškai elgtis au 
karo nelaisviais.

LONDONAS. — U. S. ma
rynų dalinys dalyvavo para
de minint Laivyno Dieną.

LONDONAS. — Anglijos 
karalius atžymėjo 100 hero
jų, pasižymėjusių Dieppe 
atakose.

Marynų Diena
WASHINGTON, spalio 27.

— Kongrese iškelta rezoliu
cija autorizuoti prez. Roose- 
veltą paskelbti Marynų Die
ną lapkričio 10 d. minėti ma
rynų korpuso įsteigimo 167 
metų sukaktį.• • • • ♦< — • <■ L •• - • -» •

Willkie kalbėjo apie 
antrąjį frontą

Taip sako laivyno sekretorius 
Knox; japonai dar gana stiprūs

I

Laivynas praneša apie Amerikos 
nuostolius Solomon salų srity
WASHINGTON, spalio 27.1

— Smarkios kovos vyksta 
amerikiečių su japonais Gua 
dalcanal saloje.

Laivyno sekretorius Knox 
pareiškia, kad kovų pasėkos 
dar neaiškios.

Sekretorius taip pat sako, 
kad japonai Solomon salose 
dar pakankamai stiprūs. 
Ims laiko ir dar daugiau pa
stangų juos ten nugalėti.

WASHINGTON, spalio 27.
— Laivyno departamentas 
pranešė, kad Solomon salų 
srity japonų submarinas rug 
sėjo 15 d. sutorpedavo Ame
rikos lėktuvnešį Wasp. Po 
penkių parų laivas nusken- 
ido. Anot laivyno, apie 90 
nuošimčių įgulos išvaduota.

Laivynas aiškinasi nepa
davęs anksčiau apie tai ži
nios dėl to, kad priešas ne
žinotų laivo nuskendimo. 
Nes po sutorpedavimo prie
šas pasitraukęs.

NEW YORK, spalio 27.— 
Vakiar vakarą per radiją 
kalbėjo W. Willkie, kurs ne
senai grįžo aplankęs karo

WASHINGTON, spalio 27. 
— Vėliau laivyno departa
mentas paskelbė, kad be nu
skendusio lėktuvnešio Wasp 

frontus Europoje, Afrikoje! (14700 tonų, ki1ag y s
.irAzijoje.

Jis daug tiesos pasakė 
apie karo stovį ir tautų nu
sistatymą. Pažymėjo, kad po 
karo visos tautos tikisi su
laukti laisvės—savitai, ne
priklausomai gyventi.

Peikė karo cenzorius, ku
rie nuslepia daug nemalonių 
žinių nuo žmonių.

Be kitko pakartojo antro
jo fronto reikalingumą Eu
ropoje.

i is sau u yoik iosi omi r or kas

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 

ONDS
AND STAMPS

neidentifikuotas lėktuvnešis 
paskutinėmis dienomis sun
kiai sugadintas Guadalcanal 
salos šiaurrytuose. Tos pa
čios kovos metu nuskandin
tas U. S. naikintuvas Porter 
ir kitas laivas lengvai suga
dintas.

Japonų nuostoliai: du lėk
tuvnešiai sugadinta, penki 
bombonešiai ir 17 kovinių 
lėktuvų numušta.

Vienam priešo lengvam 
kruizeriui pataikyta bomba 
ir paliktas beliepsnojąs. Kiti 
du kruizeriai sugadinta.

Vakar laivyno vyriausioji 
vadovybė konferavo su pre
zidentu Rooseveltų Baltuose 
Rūmuose.

WASHINGTON, spalio 27. 
— Kariniai pareigūnai tvir
tina, kad Guadalcanal salo
je vyksta lemiamos kovos 
už Solomon salas.

Anot apturimų vėliausiųjų 
žinių, japonai atakuoja ame 
rikiečių pozicijas tankais ir 
artilerija* Iki šioliai tačiau 
japonai su dideliais nuosto
liais atmušami.

Autoritetai pripažįsta, kad 
situacija nepaprastai rimta. 
Visgi dar toli yna nuo spren 
džiamųjų susikirtimų.

Kovos centruojasi apie 
airportą Guadalcanal saloje. 
Amerikos marynai ir armija 
ten turi pozicijas ir ginasi.

Spėjama, japonai artimiau 
siuoj.u laiku koordinuos sa
vo atakas dar iš jūros ir orp, 
Rasi, ir didesnieji japonų 
laivyno daliniai prisijungs 
prie kovų. Šie daliniai yra 
Solomon salų srityje. , .

Autoritetai pripažįsta, kad 
aplink Guadalcanal salą vi
sus vandenis japonai kon
troliuoja. Tas jiems leidžia 
salon pristatyti daugiau ka
riuomenės, ginklų ir amuni
cijos. Kadangi priešas kon- 
troliuoja vandenis, Amerika 
neturi priemonių salon pa
siųsti pagalbos. -

Reikia tikėtis, kad Ameri-♦ MM « *'•kos vadas viceadm. Halsey, 
Jr., gal mėgins vienaip, ar 
kitaip stovį pagerinti, jei 
bus ten turima pakankamai 
karo laivų ir bombonešių.

rr rr

Kaltina WPB 
neapdairumą

Olandai nukeliami 
iš jūros pakraščiu

VICHY, spalio 27. — Vo
kiečių karinių autoritetų 
įsakymu kuone iš visų Olan
dijos pajūrio pakraščių iš
keliami gyventojai ir siun
čiami krašto gilumon. Vokie 
čių kariuomenė užima visus 
pakraščius.

WASHINGTON, spalio 27. 
— National Coffee Ass’n 
manažeris William F. Wil- 
liamson pareiškia, kad kavos 
vartojimo varžymu pakerta
ma gyventojų moralė.

Anot jo, kavos išteklius 
šaly sumažėjo dėl WPB 
(War Production Board) 
neapdairumo. Iš Pietinės 
Amerikos seniau buvo impor 
tuojami nereikalingi produk 
tai ir daiktai, o kavos reika
lu nesirūpinta. Ir, štai, ko 
sulaukta.

Nuts to you, 
kareivis teismui

NEW YORK, spalio 27.— 
Renkant specialę jury gene
ralinės sesijos teisėjui J. J. 
Goldstein įteikta grąžinta 
subpoena (kvietimas), ant 
kurios antrosios pusės para
šyta: “Roses are red, Vio
leta are blue, I’m in the Ar
my—and nuts to you.”

Teisėjas pareiškė, kad ka
reivis jau turi sau palaimi
nimą.

Iškelia kovą prieš 
nuomą varžymą

WASHINGTON, spalio 27. 
— Stanley W. Taylor iš San 
Francisco kreipės teisman. 
Jis kovoja prieš butų nuomų 

1 varžymą ir Office of Price 
Administration le g ą 1 u m ą. 
Jis, kaipo namų savininkas, 
norėtų žinoti, ar kainų ad
ministratorius Hend e r s o n 
gali būti privačių nuosavy
bių diktatorium.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Žinių-žinelės ' Lietuvė Amerikos

Raudonojo Kryžiaus 
skyriuje

Kaip žinome, Amerikon 
Raudonajam Kryžiuje daug 
yra ir lietuvių. Štai, Phila. 
Red Crosa skyriuje, Broac 
and Spring Garden St., dar 
buojasi ir lietuve Durys-Du 
rienė. Ji sako, jog kitų tau
tų moterys lr merginos skait 
lingai lanko Raudonojo Kry
žiaus vedamus kursus. Sako 
lenkių, žydžių, gausiai lan 
kos į pamokas.

Dur y-Durienė Lietuvoje 
dirbo prie Raudonojo Kry
žiaus per 17 metų. Atvykus 
į Ameriką čia stojo dirbti 
prie tos pačios organizacijos. 
Ji kviečia lietuvaites — mo
teris ir merginas lankyti R. 
Kryžiaus pamokas, kurios 
esti kas antradienį nuo 7 
iki 9-tos valandos vakare, 
adresu Broad and Spring 
Garden SL

Jeigu kitų tautų moterys 
skaitlingai lankosi sako Mrs. 
Dury, tai ir lietuvaitės netu
rėtų apsileisti. Už mokslą 
nereikia mokėti. K. Dryža

Slieboygan, Wis. — Kris
taus Karaliaus šventėje mū-' 
sų parapijoj prasidėjo misi- Į 
jos, kurios tęsis per dvi sa- į 
vaites. Pirmą savaitę pa 
mokslai ir pamaldos laiko 
mi vien anglų kalboje. C 
antrąją savaitę, nuo lapkri
čio 1 d. vakaro iki lapkri 
čio 8 d. pamokslai ir pamal
dos bus lietuvių kalboje. Mi
sijas veda kun. A. B. Meslis 
S.J. Paskutinės čia misijos 
buvo laikomos 1937 m. Pa
mokslus tuomet sakė taip 
pat jėzuitas — tėvas J. Bru
žikas.

Spalio 18 d. Sodalicijos 
draugystė minėjo 10 metų 
sukaktį nuo įsikūrimo. Iš ry
to visos narės bendrai ėjo 
prie šv. Komunijos ir turė
jo pusryčius. Vakare buvo 
paruoštas šaunus bankietas 
dabartinėms ir visoms bu
vusioms narėms. Dalyvavo 
gražus būrelis merginų ir 
moterų. Beveik visos buvu
sios pirmininkės, dabar di
džiuma jau yra vedusios. 
Pirmoji pirmininkė buvo Eu
genija čižauskaitė (dabar 
Skerienė). O dabartinė pir
mininkė yra Petronėlė Vit
kauskaitė. Per bankietą kai- 
bėjo prelatas P. Dreis, kle
bonas kun. J. J. Šlikas, pir
moji ir dabartinė pirminin
kės. Programa susidėjo iš 
dainų, tautinių šokių ir lo
šimo.

Nors ši draugija yra dar 
jauna metais, bet spėjo pa- 
sižymėt gražiais darbai s. 
Pirmiausiai auklėjimu, pa
maldumu ir meile Marijai 
narių tarpe, paskui darbuo
te bei finansais parapijos 
veikime. Piknikuose ir ba- 
zaruose visuomet matysi so- 
dalietes veikiant ir auko
jant. Kai kurie gražiausi baž 
nytiniai rūbai yra auka šios 
draugystės.

Linkime draugijėlei gy- 
? vuoti ilgiausius metus ir 
' šviėsti mums savo pavyz

džiu ir maldomis Švč. Ma
rijos garbei mūsų mergaičių
tarpe!

Praeitą sekmadienį šv. 
Vardo draugijos metinėj kon 
ferencijoj, Mihvaukee, Wis., 
mūsų kuopą atstovavo: K. 
Šulčius, Alf. Radzevičius, Pr. 
Daugirda ir Edvardas Mar
kevičius. T. P.

Gražum a yra pirma do
vana moteriai. Ji pirma ją 
gavo nuo jos. (Mere).

Viešnagė pas netolimus 
kaimynus

Chicago Heights, IU. — 
Šiomis dienomis “Draugo” 
reikalais teko lankytis šio
je lietuvių kolonijoj. Apsi
lankymas man buvo labai 
malonus. Suėjau daugelį sa
vo senų pažįstamų ir drau
gų, kurie vieni atnaujino 
prenumeratas, kiti užsipre
numeravo “Draugą”, nes iš 
savo kaimynų sužinojo, kad 
“Draugas” dabar labai įdo
mus ir kad jame telpa nau
jausios žinios iš viso pasau
lio.

Teko apsilankyti ir pas 
vietos kleboną kun. P. Ka- 
tauską, kuris čia labai gra
žiai darbuojasi lietuvių tar
pe ir yra visų parapi j onų 
labai mylimas. Jis taip pat 
yra nuoširdus spaudos rė
mėjas ir kiekviena proga 
primena savo parapi jonams, 
kad skaitytų ir remtų lietu
vių katalikišką spaudą. Kle- 
bonas priėmė kaip tikrą sve
čią ir pietus iškėlė. Dėkin
gas už tai jam ir jo mamy
tei. Ačiū taip pat ir Žutau
tams ir Mikalauskams už 
nuoširdų priėmimą.

Chicago Heights, III., ne
didelis miestelis. Lietuvių 
gyvena keletas šimtų šeimų 
Visi labai sutaria ir visi 
spiečiasi prie savo centro —

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — • 
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IB 1

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:;

riARCUTI^
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vlentntilts lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoj*!
- VIENUOLIKTI METAI! -I

SEKMADIENIAIS 1 vaL p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:80 v<*vaJ 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.!
6756 So. We«tern Avenne 

Phone: GBOvehiO 2242

BRITŲ JCREIVIAI GELBSTI AMERIKOS FARMERIAMS

O
C "Dr&ufaa'* Acnie leiepnvv
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Britų jūreiviai, kurie gavo atostogas, jų laivas yra taisomas Amerikos uoste, pade
da dirbti Virginijos farmeriytms. Jiems bus atlyginama pasilinksminimais ir vaišėmis.

Penkeri metai niro 

mirties tėvo 
Pranciškaus Bizausko

(LKFSB). Plačiai pažįsta
mas ir mylimas pranciško
nų provinciolas Lietuvoje tė
vas Pranciškus Bizauskas 
mirė 1937 metų spalių 27 
dieną, taigi lygiai prieš pen
kerius metus. Jau būdamas 
kunigų seminarijoje jisai pri 
klausė prie slapto lietuvių 
klierikų būrelio. Vėliau Kre
tingoje buvo sudaręs slaptą 
lietuviškų knygų platinimo 
organizaciją. Savo pamoks
lais ir raštais jis daug nu
sipelnė Lietuvos religiniame 
gyvenime.

(LKFSB). Tėvai Marijo
nai labai gražiai darbuojasi 
tarp lietuvių Argentinoje ir 
Uragvajuje. Vietos vyskupai 
yra patenkinti jų darbu ir 
siūlo dar apimti kokias tris 
naujas parapijas, kuriose y- 
ra lietuvių.

parapijos. Kai kurie tiktai 
nusiskundė, kad retai juos 
aplankau katalikiškos spau
dos reikalais. L a n. k y s i u, 
draugai, kiek tik laikas leis.

J. J. Aukškalnis

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKĖJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS

Sekretorius

Auga lietuvių 
kunigų skaičius

(LKFSB). Tėvų Marijonų 
seminarijoje Hinsdale yra 
dabar 34 klierikai su kuriais 
dirba 8 profesoriai. Numa
toma, kad šių mokslo metų 
piabaigoje bus įšventinti į 
kunigus 5, bet dar kai ku
rie iš jų turės pasilikti pagi
linti studijų.

j savo vaikus. Bet kas pasiun- 
I tęs misijonoriams $5 (Ad
resas: Father Bruno, S.V.D., 
Techny, III.) gali išpirkti mi
sijų kraštuose berniuką ar 
mergaitę, kuriuos misijono- 
riai galės išauklėti krikščio
niškai.

20 metą nuo mirties 
didelio lietuviu 
draugo

(LKFSB). 1922 metų spa
lių mėn. 31 dieną mirė kal
bininkas ir archeologas, Ka
raliaučiaus universiteto rek- 
tprius prof. Adalbertas Baz- 
zenbergeris. Jisai 1881, 1882, • 
ir 1883 metais keliavo po 
Lietuvą domėdamasis lietu
vių gyvenimu ir kultūra. A- 
pie Lietuvą jisai yra para
šęs daug knygų ir straips
nių. Per savo 70 metų iškil
mes Karaliaučiuje (1921 m.) , 
jisai taip kalbėjo:

— Aš turėjau laimės susi-1 
draugauti su daugeliu lietu- i 
vių. Savo ilgų metų mokslo 
darbą bedirbdamas, pamilau 
lietuvių tautą ir išmokau 
Lietuvos žmones visoj visu- j 
moj aukštai gerbti. Lietuvių | 
tauta dabar yra pradžioje j 
savo plėtojimosi. Aš linkiu, 
kad ji plėtotųsi sėkmingai
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ir laimingai”. Jo brangūs 
knygų rinkiniai apie Lietu
vą dabar yra Kaune, Vytau
to Didžiojo universiteto bi
bliotekoje.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viens pora sklų visam gy
venimui. Saugokite Jan. leisdami 
Išegzaminuoti Jum moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO 

prlrlukime akinių, kurie pašalina
visa aklų įtempimų. ..

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas lS-tos
relefonas: OAK AL O63S, Cblcagt 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien >:80 a. m. iki 8:80 p. m. 

Trečiad. lr šeštad. 8:80 a. m. 
tki 7-os u m

ADVOKATAS

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje) ’ 

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

Telefoaas CALnmet 6877 
134 N. LA SALLE ST.

Room 2AI4 Tel CtTSte imt

Už penkis dolerius 
galima išpirkti vaiką

(LKFSB). Misijų kraštuo
se vargo prispausti tėvai ne
kartą tiesiog į gatvę išmeta

LUSTOASI& DAH1ARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akiniu- 
atsakomlngai u* 
priotnamų kalną

JOS F. BUDRIK
KKAUTUVEjE

3241 So. Halsted St
Telefonas: s

Calumet 4591
DEL BADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:
YARDB SEMI

NEW VICTORY 
HOSPITAL

Po nauja vadovyste.
Naujai išdekoruota ir 

{rengta.
24 vai. patarnavimas

VICTORY HOSPITAL
828 W. 35th PLACE 
Phone: YARda 2330

Pilnai Įrengtas Medikas Depart- 
rnentas gydyiųul visokių Ilgų — 
•markių lr Uglalkinių.
Pilnai {rengtas Cftirurgljoa I>e- 
partntentas, kur svarbias lr nia- 
žesnęs operacijas atlieka atsako
mingi Chirurgal-Daktaral.
Pilnai Įrengta Physlotlierajty De- 
partmentas prlskaltant Diather- 
my, Ultra Vlolet Ray, Slnusoldal 
lr kitus moderniškus metodus 
gydymo.
Pilnai Įrengtas X-Ray Depart- 
mentas daktarams Ir pacientams.
Nė vienam vertam ligoniui ne
bus atstumta, dėl stokos pinigų, 
geriausias gydymas ir priežiūra. 
Kas link mokesčių, susitarsime, 
kad būtų Jums ko patogiausia. 

KALBAM LIETUVIŠKAI

AMRBtkos LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS KABIAI

Ofiao taL VDtclnl* 0086 
Reridendjos taL: BEVsrly 8244

OR. T. DUNDULIS
•YDYTOJAS IB CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 ir 4-8:30 P. M 

Trsėiadieaisis pagal autartį.

Res. 6958 S. Talman Avė.
Res. Tel. GROveMil 0617 
Office Tel. HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
OTDTTOJAB S CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vsk. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis sanitarai.
2423 Weat Marguette Rd.

teL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
OTDTTOJAB IB CHIRURGAS 
2201 West Cermak Rd.

Valandos: 1-3 popiet lr 7-8 v. vnk. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va

karais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA:

3241 West 66th Place 
, TsL REPnblic 7968

A. A. SLAKISdfi* Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis
\ Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

kampas S4th St
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutarti

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso Tel. Central 1824 

Valandos: 9 ryto iki 4 popiet 
Kitomis valandomis pagal sutartį

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSIOIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue h

TeL YABds 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 
r nž AKINIUS PRITAIKO

OFISO VALANDOS 
Nno 2 iki 4 tr noo 6 iki 8 vai. vak.

Nedėliomis pagal sutartį. 
Office taL YARda 4787 
Namų tel PROspeet 1980

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:36 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

01 P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Aatradiemaia, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 16-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 1L 
3147 S. Halsted SL, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

TaL YABds 8921.
KSKwaod 8107.

DR. A. J. BERTASH
OTDTTOJAB S CHIRURGAS

Ofiao vai * ano 1-3: nue 6:90-8:60 
756 We»t 35th Street

TsL OANal 0287
Rea. taL: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB OHIRUROAS 

1821 So. Halsted Street
Reoldendja: 6600 So. Artesian Ats.
VALANDOS* 11 v. ryto iki S popiet 

6 iki 9 vai. vakare

TeL YABds 2246

DR. C. VEZELIS 1 '
DANTUTAB

4645 So. Ashland Avenue 
srtl 47th Street

vaL: ano 9 vaL ryto iki 8*val. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonaa: HEMiock 8849

Dfi. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 Ud 3 vaL Vak. 7 Ud t 
Nedėliomis pagal sutartį

TsL Oiesro 1494

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAR 

Kanrp. 15tos gat lr 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

8 Iki 4 popiet 7 lkl 9 vakare, 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tai Cicero 1484

Ofiso Tel................. VIRginią 1886

DR. AL. RAČKUS <
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariua,

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

TeL MlDway 2880 Chicago, IU.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

OR. MAURICE KAHN 4
•YDYTOJAS IB OHZBURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso TeL: Yards 0994 
Res. Tel.: Kenwood 4306

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ik> 12 vai. diena.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

• GERAS MATYMAS LAIMĖJIMUI •
___  Specialiu atidarymo pasiūlymas —

>--------Tik Trumpam Išalkai! Įskaitoma:—
| Sp l • Mokslinis Akių Egsami*
I 4 r \ J navūnas • Putais ms, Len-
\ 9/ \ sų (Vienas Reginys) • Pa- *43*

V . * Hirlrtklmaa Iš 8 Mod. Rėmų
Ir Kokiui. Reg Kulną >10.00 Viskas.

EGZAMINUOJA DR. S. GRANT 
Registruotas Optometristas — Viri VS Mekų Patyrimo. 
Daug kitų Modemiškų StyKų Populiarčmis Kainomis.

Tai Yra Nc “Balt" Siūlymas — Mee Parduodame K« Garsiname.

GRANT OPTICAL CO.
4602 SOUTH ASHLAND AVE. TeL YABDS 0141

Antros durys nno Montgomery Ward

Dfi. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenne
?cL LAFayetto 3210 
et LAFayette 0094

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

OFI8O VALANDO8:
Nuo 1—4 ir nūo 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRglnia 2421

Ofiso Te 
Res. T, iFavette OU 

Jeigu Neatsiliepia —
Šauk KEDrie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak. 
Penkt., Seštad. 8:30 Iki 9:30 vak. 

Ralrmari Pagal Rntarima

Vieni žmonės darbuojasi, 
kaip bitės rinkdamos medy 
nuo kiekvienos gėlės, o kiti 
— kaip vorai, renka tiktai 
nuodus.
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LABDARYBE
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago. Dl.: Anastazas Valančius, pirmininkas; 
Kotrina Sriubienė ir J. Motekaitis, vice pirmininkas; 
Ona Jasparienė, raštininkėj Jonas Dimša, finansų 
raštininkas.

Labdariai tarsis savo 
seimo reikalais

plačiai paskleista.
— Ką manote, kunige kle

bone, apie labdarių sąjun- 
Seimas bus lapkričio 22 d. — gą ? — paklausė A. Valan-
Seimo šūkis: greičiau 
užbaigti senelių prieglaudą 
statyti.

Šį vakarą į šv. Kryž aus 
parap. mažesniąją salę su
važiuos daug labdarių iš vi
sų parapijų.

Susirinkimas prasidės tuo
jau po šv. Rožančiaus pa
maldų — 8 valandą.

Susirinks visų Lietuvių R. 
K. Labdarių Sąjungos kuo
pų atstovai, veikėjai, centro 
valdyba ir direktoriai dėl to, 
kad galutinai aptarti 23-čiojo 
seimo planus ir nustatyti 
dienotvarkę.

Kaip visuomet, taip dabar 
labdariai pageidauja, kad į 
susirinkimą atvyktų dvasiš 
kijos, profesionalų, biznierių 
ir visų kitų mūsų organiza
cijų atstovų.

Šio vakaro susirinkime pa
sitarsime, kaip labiau išpo- 
pulerizuoti šūkį: greičiau už
baigti lietuvių senelių prieg- 
.audą. Reikia neužmiršti, kad 
tas klausimas seime bus pats 
svarbiausias. A. Valančius

Kun. A. Briška apie 
labdarius ir jų seimą

Labdarių Sąjungos pirmi
ninkas A. Valančius lankė
si pas kun. Antaną Brišką, 
Švč. Panelės Nekalto Prasi
dėjimo par. kleboną, susi
tarti dėl salės labdarių 23- 
čiam seimui ir, apskritai, 
pasitarti bėgamais labdary
bės reikalais.

Kun. Briška labdarių pir
mininką maloniai priėmė. Ne 
tik seimui davė salę, bet pa
žadėjo iš savo pusės viską 
padaryti, kad seimas pavyk
tų, kad delegatai būtų ma
loniai priimti ir pavaišinti

Iš Politikos Lauko
Ciceros Demokratų Mass 
Mitingas šį Vakarą —
Spalio 28-tą dieną!
Kalbės žymūs Chicagos 
Lietuvių Politikai!

Ciceros Lietuvių Demo
kratų Klubas rengia masinį 
sus-mą Lietuvių Šv. Antano 
par. salėje, 49th Ct. ir 15th 
Avė., šį vak., spal. 28 d., į 
kurį kviečia visus Cicfcro 
lietuvius balsuotojus atsi
lankyti.

Ciceros vyriausias Demo
kratų vadas ir geras lietu
vių priete’is, Congressmon- 
as A. F. Maciejewski ir ki
ti miesto valdovai dalyvaus 
šiame sus-me ir apkalbės a- 
teinančių rinkimų reikalus.
. Bus prrgramas ir dovanų 
veltui vis’ems kurie atsilan
kys. Komisiją sudaro gerai 
žinomi lietuvių politikų-vei- 
kėjų grupė kaip tai: Joseph 
King, William Praglauskas, 
Ben Narewich, Anthony 
Mickewice, Joseph Valulis ir 
kiti. Programas prasidės 
7:30 vai. vak. Kviečiame vi
sus atsilankyti.

I Ciceros Demokratas. (

dirbti, turi visuomenės pa
ramą ir pasitikėjimą. Reikia 
tik kreiptis į žmones, kad 
jie šiam tiksLui nesigailėtų 
aukų. Ir jie tų aukų nesi
gailės, nes mato, kad jos ei
na geram tikslui. Labdarių 
Sąjunga, turėdama daug gra 
žaus patyrimo iš didelių ii 
gražių praeities darbų, ga 

kad labdarybės idėja būtų lės &erai pastatytąją prieg

čius.

— Toji sąjunga gilią va
gą yra išvariusi labdarybės 
dirvoje — atsakė kun. Briš
ka. Be nuolatinio neturtin
gųjų šelpimo darbo, sąjunga 
įstengė pastatyti šaunius rū
mus Šv. Kryžiaus ligoninei.
Jei ne labdariai, tos ligoni
nės būtų nebuvę. Nebūtų te
kusi lietuvaitėms seserims ir 
kita ligoninė, jei labdariai 
nebūtų nupirkę žemę ir ant 
jos pastatę šv. Kryžiaus li
goninės namo.

— Ką manote apie stato- ' mo su kun. Briška paaiškėjo, 
mąją senelių prieglaudą. I kad visu rimtumu žiūrima Į

— Senelių prieglaudos na- Labdarių Sąjungą, jos dar
nius, sakė kun. Briška, lab- bus ir busimąjį seimą — lap- 
dariai netrukus galės užbaig kričio 22 dieną. Patsai kie
ti, nes yra įpratę sunkiai bonas maloniai sutikęs, kad

A. ■ A

JUOZEFA STULGINSKIENE
Persiskyrė su šiuo pasauliu spalio 25 dieną, 8:30 valandą 

ryto, 1942 metais, sulaukus 48 metų amžiaus.
Gimus Laukuvos parapijoje, Apvarsuwa kaime, Taura

gės apskrityje. Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Walter: sūnų Walter; 

3 dukteris — Josenhine Zavatson ir žentą Michael. Bemice 
Konek ir žentą Stenhen, ir Stella; 4 apūkys; vyro broli Feliksą 
Stulginską (iš Pittsburgh, Pa.); 2 pusseseres — Aleksandrą 
Kumžienę ir jos šeimą ir Adelina Kairis; pusbroli Benediktą 
Buliats ir šeimą; o Lietuvoje paliko seseris, dukteris ir sū
nus Grineveckius.

Kūnas pašarvotas namuose: 4517 So. Wood St
Laidotuvės įvyks ketvirtad., spalio 29 d.. 8:30 vai. ryto, 

iš namų j švento Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
grutingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į švento Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juzefos Stulginskienės giminės, draugai ir pa
žįstamieji esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lkikame: Vyras, Sūnus, Dukterys, Pusseserės,. 
Vyro Brolis ir kitos Giminės^

Laidotuvių direktorius I. J. Zolp, tel. YARds 0781.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT CO

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

x ŽENKLAI '
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

Ai firma virš 50 m. to. 
pačios šeimos rankose 1

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL GOST

Memorlals Erected Anywhere

tVorkmanship and Material Unexcelied — 
and Obtainable at Lowest Prices.

rtty n a wab bonds wtth the savino’

KREIPKITĖS PRIE UETTTVTO

john w- pACHAjy
MODERNI Išvidinė PARODA I REZIDENCIJA:
4685 W. Washlncton Blvd. , 5919 South Troy 8t

Tel. ESTebrook 3645 1 Tel. REPubllc 4298
VALANDOS- Kasdien 9-9 v. rak., šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL II

laudą užlaikyti ir tvarkyti. 

— Ką manote apie labda
rių 23-tįjį. seimą?

— Manau, kad šiemet jis
ypatingai yra svarbus ir tu
rėtų sutraukti daug žmonių. 
Neturėtų pasilikti nė viena 
draugija ar kuopa bei klu
bas be atstovų šiame seime. 
Draugijų atstovai neturėtų 
atvykti į seimą tuščiomis, 
bet atvežti iš draugijų prieg
laudai aukų ir, be to, gerų 

i sumanymų. Tiesa, ne visos 
draugijos su aukomis gali 
prisidėti. Bet vis tiek jos sa
vo atstovus turi išrinkti ir į 
seimą prisiųsti.

Iš pirmininko pasikalbėji-

seimo dieną 9 vai. būtų at 
laikytos Labdarių intencija 
šv. Mišios ir pasakytas pa
mokslas. Jo noru esą, kad į 
tas pamaldas susirinktų vi
si seimo delegatai ir svečiai. 
Taip pat būtų gražu, jei vi
si ir bendruose pietuose da
lyvautų. Klebonas padarė 
pastabą, kad vakare salė y- 
ra užimta, dėlto seimas tu
rėk baigtis 5 vai. Todėl ir 
nutarta, kad seimas prasi
dėtų vieną valandą anksčiau 
negu paprakai būtent J-mą 
valandą.

(Nukelta J 5 pusi.)

J. Liulevičius padidi

no savo koplyčią
Laid. d’rėkt. Julius Liu

levičius, labai gerai ž’nomas 
Brighton Pk. lietuvių tarpe 
veikėjas ir profesionalas, 
nuodugniai peremontovo ir 
beveik dvigubai pailgino sa
vo koplyčią, kuri randasi 
4348 So. California Aveue, 
Brighton Parke. Koplyč’a 
savo patalpa ir įrengimu ne
atsilieka nuo kitų moderniš
kų koplyčių. Prie visų kitų 
pagerinimų tapo įtaisyta ir 
air conditioning sistema, 
kas reiškia, kad oras koply
čioj visuomet bus švarus ir 
vienodas, nežiūrint ar tai

NULIŪDIMO

Kreipkitės į -

' ANTHONY B. PETKUS
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.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 VVEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

būtų dešimts ar trys šimtai 
žmonių susirinkę koplyčioje.

Julius Liulevičius, žmog
us tykaus būdo, daug yra 
prisidėjęs prie lietuvių vei
kimo. Mažai kalba, bet nu
veikia daug. Jo nuoširdus 
draugiškumas įgyjo jam 
daug artimų draugų ir pažį
stamų, kurie jo draugišku
mą giliai įvertina.

Lietuvių Boosteris.

* +A

STEFANIJA
BARTAŠIUS

(STAČIA BARTASH)

MM Spalio 26 d. 1942 m., 
12:30 vai. ryte sulaukus 42 
metų. Gimė I-atvljoje. Kilo Iš 
Rygos miesto. Amerikoje išgy
veno 41 metus. Tuliko didelia
me nuliūdime motiną. Onų (po 
tėvais Kuliūtė): 3 brolius Vla
dislovų, Pranciškų. Antanų ir 
jo moter) Onų ir Jų šeimų: 
tetų Veronikų ir dėdę Antanų 
Buivydus ir jų šeimų, ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas namuose— 
1434 So. 50th Avė.. Cicero. III. 
Laidotuvės Jvyks penktadienį. 
Spalio 30 d. 1942 m. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į 
ftv. Antano parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta J Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse. Nuliūdę:

Motina, Broliai, fivogerka, 
Teta, Dėdė ir Giminės.

laidotuvių direktorius Anta
nas B. Petkus, Tel. Cicero 2109

VALANDOJE

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HEIiP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

137 No. Dearborn Street
Tel.: RANdoLob •488-Š489

HELP WANTED — VYRAI

REIKALINGI AIRRRIT8HER8 — 
dirbti dienomis ar naktimis. Atsišau
kite sekančiai;

M V LTI PRODUCTS, INC.
824 U. 36ili Street

WOODWORKERS — Shaper Hands. 
Rip Sawyers, Stock Sawyers ir Bor- 
ing Machine Operatoriai reikalingi. 
Pastovūs darbai.

STORKLI.NE Fl'RNITlTtE CO. 
4400 W. 2«tli St.

FIREMAN — 8 valandų į dienų 
darbas, 7 dienu shlftal. prie l»w 
pressuro boilerių. Turi būt patyręs, 
pastovus darbas.

STORKIINE FURNITURE CO. 
4400 W. 2tttli St. *

AUTOMATIC SCREW MACHINE O- 
PERATORIAI reikalingi prie viso
kio typo mašinų. Aukščiausia užmo
kestis. geros dirbimo valandos. Die
nos ir nakties shiftai. Tel. HUM- 
boldt 6211.

7.IFF BROS., COMPANY 
1308 Flstnn Avenue

VYRAS reikalingas prie valymo, ja- 
nitorio ir porterio darbų. Pastovus 
darbas. Kreipkitės į —

ENGLEWOOD ELECTRICAL 
SVPPLY COMPANY 

5801 So. Halsted FNGlewoo<l 7500

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti prenumeratas lr 
Išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas lnb'l gerns At
sišauk te j “DRAUGO” RASTINĘ!, 

•2334 So. Oakley Avė.. Ch’cago,

"Vote straight De- ' 
mocratic", pataria
V. L. Schlaeger

Vicor L. Schlaeger, De
mokratų kandidatas už 
County Treasurer, stato pa
vyzdį visiems kitiems De
mokratų kand’datams poli
tikos kampanijos veikimo 

11 srityje. Jo visose kalbose, ar 
tai organizacijų, draugijų 
ar ratelių sus-muose ar per 
radio stotis, jis nuolat at
kartoja Demokratų partijos 
priežodžius: “Vote Straight 
Democratic”. Jo kalbos at
sižymi patriotišku turiniu.

H Schlaeger dabar baigia 2-
trą terminą kaipo Superior 
Court Clerk ir yra senas ve
teranas rinkimų kampanijo
se. Demokratas.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

HELP WANTED — MOTERYS

BULLION EMBROIDERY DARBI
NINKES reikalingos; moterys, kurios 
yra patyrusios prie apaiuvlnėjlmo 
darbų hu auksuotais siūlais.

LAUTERER — IBS W. Madison

REIKALINGI AIRBRU8HERS — 
dirbti dienomis ar naktimis. Atsišau
kite sekančiai:

MULTT PRODUCTS, INC.
824 W. 30tii Stre<*t

OOVE CLO8ER8 IR MACHINE 
OPERATORES reikalingos. Patyri
mas nereikalinga.

j. A. nrnow meg. Uo.
1807 AIUwwik«*<*

UliNDRT MOTERIS reikalinga 
prie abelnų prosymo (mangje) dar
bų. $17.00 ir valgis, pastovūs dar
bai. Sekmadieniais ir šventadieniais 
nereikia dirbti.

ONT1RA CAFETFRIA 
231 S. Wn baslį

MOTERYS 
18 IKI SO METU

Prie Machine Shop lr Inspectlon 
darbų. Pastovūs darbai atsakomin- 
glems žmonėms. Atsišaukite j

CHICAGO RCRFW CO.
1026 So. Homan Avė.

MERGINO S—M O T E R Y S 
18 metų senumo ar suvirš, prie ma
lonių ir lengvų darbų, pakuoti su
džiovintus valgio daiktus. Patyrimas 
nereikalinga. Atsišaukite tarp 8 vai. 
ryto ir 5 vai. popiet, nuo pirmadie
nio ištisai penktadienio.

THE GREAT ATLANTIC & PACIFIO 
TEA COMPANY

445 W. Pcrsliing Road

MERGINA reikalinga prie lengvaus 
■dirbtuvėje darbo. Patyrimas nereika
lingas. Pastovus darbas, gera užmo
kestis. Kreipkitės J —
d-rįo. .(aus

M17RRAY VAR AT COMPANY 
118 So. Clinton Street

PARDAVIMUI KRAUTUV® 
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley 
Park. Labai geri Įrengimai. Pardavi
mo priežastis — ilga. K retoki tės prie: 
Mr. Walter Nutovr, 2200 W. 37th SL, 
Cbicago. BĮ., tel. LAPayette MM.

$5,000 JNE8IU8 GALIMA PIRKTI 
18 APARTMENTŲ NUOSAVYBĘ! — 
ant ryt-žlemtnto kampo Paulinų lr 
Warreni Blvd. 12 apt. po 3 kamb. ir 
6 apt. po 4 kambarius. Kreipkitės }: 

A. B. LAZORIS
Tel. DFArbom 0051. 123 W. Madison

PARSIDUODA — du namai. Geroj 
vietoje, už prieinamą kalną. Prie
žastis pardavimo—liga. Kreipkitės 
prie SAVININKO: 10763 SO. WA- 
BASH ArVE. (užpakalyje 2-tram 
aukšte).

Renduojasi 6 kambarių lietas, — 
3-čiame aukšte. Randasi ant 2358 
So. Oakley Avenue. Naujai išdeko- 
ruotl ir yra maudynės. Renda pigi. 
Sužinojimui sąlygų, šaukite telefonu: 
CANAL 0938 pas Emily Maczes, sa
vininkę.

Draugiškumas yra viena 
siela dviejuose kūnuose. 
(Pytagoras).

Gyvenimas atrodo trum
pas dėl to, jog mes blogai 
juo naudojamės. (Seneca).

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naįctį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Yel. LAFsyette 0727

RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad lr Ketvirtad. vak. 
ii stoties WGES (1390), su Povilu šaltimleru.

■

I. J. ZOLP
1646 VVEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phones YARDS 1138-39

LACHAWTCZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th 8T. Tel. PULLMAN 1279
2314 WEST 2Srd PLACE Phone CANAL 2515

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 3572

P. J. RIDIKAS
3304 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telepboae YARDS 1419
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Willkie kelionės įspūdžiai

c *

Praėjusio pirmadienio vakarą kalbėjo per radiją Wen- 
dell Willkie.

Jo kalbos daug kas klausėsi, nes jis tik sugrįžo, pa
daręs ilgą 31,000 mailių kelionę aplink pasaulį. Skraidė 
lėktuvu ir tos kelionės lėšas jisai pats padengęs.

Atlankydamas kai kuriuos kraštus, W. Willkie pada
rė tokių pareiškimų, kurie gaiųį daug ginčų sukėlė. Ši 
jo radijo kalba, kuri, suprantama, buvo išanksto paruoš
ta ir apgalvota, kai kuriuos jo pirmesnius isišokimus 
atitaisė. ' z •

Vienas geras dalykas, kad Willkie griežtai pasisakė 
prieš cenzūrą. Ji esanti ne tik nereikalinga, bet net blė- 
dinga. Anot jo, didieji vadai, paprastai, mėgsta gyventi 
nekritikuojiami. Bet kai jie taip pradeda jaustis, kaip 
tik esąs laikas kritiką padidinti.

Wendell Willkie energingai ragino padidinti karo pas
tangas ir daug daugiau paramos pristatyti sąjunginin
kams. Esą reikia daugiau domėtis Azija Indija esanti 
tiesioginė Amerikos problema, į kurią reikia įsigilinti. 
Jis pažymėjo ir tą, kad jis visur pastebėjęs imperializ-t 
mo pabaisos ženklų.

Dėl to Willkie teisingai pastebėjo, kad
militarinio laimėjimo nepakaks — taika turės būti

laimėta.
Amerika ir įjos santarvininkės — jungtinės tautos 

jau dabar visu rimtumu turinčios planuoti pokarinį 
tarpvalstybinį gyvenimą. Taikia turinti būti planuoja
ma taip, kad ji apimtų visą žemės kamuolį. Anot jo,

pasaulis turi būti laisvas ekonomiškai ir politiškai, 
jis turi būti laisvas tautoms ir žmonėms ir Amerika 
turi aktyviai dėf-s, kad pasaulį išlaisvinti ir palaikyti 
jį taikoje. g

Gana įdomų faktą Willkie pasakė apie Atlanto Čar- 
terį, apie kurį visaip esą atsiliepiama. Daug kur rodo
ma juo nepasitenkinimą. Esą statomi tokie klausimai: 
“Kaip su Pacifiko čarteriu?” “Kaip su pasaulio čar
teriu?” a *

Turint tą galvoj esą reikalinga planuoti taiką plates
niu mastu.

Bet, mūsų manymu, Atlanto Čarteris apima ne vieną 
kurį, bet visus kontinentus. Bet vis tik gerai, kad po
karinės taikos ir santvarkos klausimai vis plačiau pra
dedami judinti.

kuriam lietuviui su jais nepakeliui
Brooklyno bolševikų kasdieninis šlamštas persispaus

dino iš kito savo rūšies (čikagiškio) šlamšto “editori- 
jalą” apie “Chicago Sun” tilpusį straipsnį apie lietu
vius.

Savo skaitytojų prašome rimčiau įsidėmėti į to šlamš
to padarytą pastabą prie čikagiškio komunistų laikraš
čio “editorijalo”. Tarp kitko, tas šlamštas rašo:

“Toje pačioję Chicagoje išeidinėja t. v. katalikų 
dienraštis “Draugas”. Tos pačios dienos (iš kurios 
imame šią ‘Vilnies’ citatą) laidoje “Draugas’’ pro
testuoja prieš Chicagos ‘Sun’, kam jis spauądino tąjį 
stnaipsnį apie Šimaičius*'.

Tai melas.
“Draugas’’ neprotestavo prieš “Sun” dėl to, kad 

įdėjo straipsnį prieš Šimaičius, bet dėl to, kad straips
nyje toli gražu ne visus nacių žiaurumus sužymėjo ir, 
be to, kad lietuvius rusų rasei priskaitė.

Štai, žemiau dedame to mūsų protesto, apie kurį 
Brooklyno “Laisvė” rašo, ištrauką:

“Šiame rašinyje nacių žiaurumai okupuotoje Lietu
voje teisingai sužymėti, tik, deja, toli gražu nepilnai. 
Atpasakota Šimaičių kaimo skerdynės, jos prilyginta 
prie Čekoslovakijos miestelio Lidioe sunaikinimo tai ir 
viskas. Visai nepaliesta to, kaip naciai naikina Lietu- 
Vos religinį, kultūrinį ir ekonominį įpenimą. Nepa

liesta nė to, kad okupantai tūkstančiais jaunų vyrų 
išveža iš Lietuvos sunkiems darbams į Vokietiją. ”

Šie žodžiai buvo įdėti “Draugo” vedamajame spa
lių mėn. 22 d

Ar šiuose žodžiuose malonus skaitytojas suras, kad 
mes protestavome dėl to, kad “Sun” įdėjo straipsnį n- 
pie Šimaičius!

Ir akliausias žmogus galėjo suprasti, kad mes tame 
rašinyje išreiškėnąe nepasitenkinimą, kad per mažai 
“Sun” rašė apie nacių žiaurumus Lietuvoje. Bet bolše
vikų redaktoriai stengiasi parodyti savo žlibumą. Bet 
mes nepasakytume, kad jie yra visai žlibi. Jie mato, 
tačiau tiek pamėgo maitinti savo skaitytojus šmeižtais 
ir melagystėmis, kad virto visai netekusiais gėdos šar
latanais.

Ir dar gi tie šarlatanai to paties savo rašinio pabai
goje sako, kad, girdi, su “Draugo” redaktoriais jie ne
galėtų “susitarti bet kokiais klausimais”.

Į tai mes turime pasakyti, kad “Draugo” redakto
riai ir nemano ir nenori vesti bet kokias derybas su 
melagiais, šmeižikais, kurie yra pardavę svetimiems ne 
tik savo tautą, bet ir sąžinę, kurie ne tik Lietuvos, bet 
ir lietuvybės išsižadėjo.

Mes kaip tik protestavome aname savo straipsnyje 
prieš “Sun”, kad jis, gavęs klaidingas informacijas iš 
bolševikų redaktoriaus, visus lietuvius norėjo padaryti 
panašiais į parsidavėlius Andrulius ir Bimbas. Mes 
prieš tai štai kaip protestavome:

“Taip pat protestuojame prieš vadinamą lietuvių 
pro-rusais ir prieš pasakymą kad lietuviai yra rasi
niais ryšiais surišti su rusais. “The Sun” žiniai pra
nešame, kad lietuviai nepriklauso rusų rasei, rusąms 
lietuviai nėra giminingi. Lietuviai nėra nei pro-rusai, 
nei pro-vokiečiai, nei pro-lenkai, nei pro-italai, bet 
aiškūs pro-lietuviai ir pro-amerikonai.”

Šiam mūsų pareiškimui pritarė visa lietuvių visuo
menė. Tik nepritarė, kaip matot, mūsų tautiniai išsigi
mėliai bolševikai. Nepritarė dėl to, kad jie nei savo 
dvasia, nei savo darbais nebėra lietuviai.

Jie yra lietuviškieji Judos ir kaipo nuo tokių pado
rus lietuviai turi šalintis.

Beveik kasdien bolševikų laikraščiai visokiausius 
šmeižtus ir melus skleidžia. Mes į juos retai atsakome, 
nes skaitome, kad yra peržema polemizuoti su šarlata- 
nizmu pašvinkusiais bolševikų redaktoriais. Perskaitę 
šį mūsų rašinį ir pamatę, kaip per akis bolševikai me
luoja, mūsų nusistatymui, neabejojame, dar labiau pri
tarsite. - .

Prancūzija ir naciai
Hitleris pareikalavo, kad Prancūzijos (Vichy) vyriau

sybė pristatytų jam prancūzų prekybinio laivyno 300,000 
tonų. Lavalis pasiūlė 70,000. Tai nacių vadą užpykino. 
Hitlerį pykina ir nervuoja ir tai, kad prancūzai darbi
ninkai atsisako savanoriai vykti į Vokietiją dirbti karo 
pramonėje.

Jei Hitleris geriau stovėtų karo frontuose, jei jis tu
rėtų jėgų, prancūzus dėl jų nepaklusnumo skaudžiai 
nubaustų. Bet, deja, jis jau nebeturi pakankamai “ma
dos”.

Ta proga reikia priminti, kad visoj Prancūzijoj prieš- 
niaciškoji veikla labai žymiai didėja. Ateis laikas, kuo
met naciai ir iš prancūzų ir kitų tautų žemių turės 
išsinešdinti.

Ir gamta prieš nacius
Stalingradas tebesilaiko. Nacių žygiai nepavyko. Hit

leris nusivylė savo jėgomis ir ne be pagrindo nervinasi. 
Padėtį blogina besiartinanti Rusijos žiema su dideliais 
speigais ir giliu sniegu. Nacių karo jėgos nuo to daug 
nukentės. Žiema jiems bus sunki ir nuostolinga.

Paskutinėmis dienomis pranešta, kad okupuotuose 
kraštuose — Rytuose kyla šiltinės epidemija. Tai, tiesa, 
labai skaudžiai palies okupuotųjų kraštų gyventojus, 
bet palies ir vokiečių armiją. Tai galės pagreitinti rei
kalą vokiečiams trauktis atgal.

Tad, ir gamta sukyla prieš nacių siautimą.«

SPAUDOS APŽVALGA
Karo kaltininkus į teisiną

“Garsas” rašo:
“Mes pilnai pritariame, kad kruvinų skerdynių ren

gėjai, svetimų teritorijų plėšikai, tautų laisvės ir ne
priklausomybės smaugikai būtų nuteisti ir nubausti 
visu smarkumu. Tai būtų pamoka ateičiai, kad tokių 
kriminalų vykdyti neapsimoka, kad už tai laukia tin
kama bausmė. Mes taip pat stovime, kad tokio teisi
mo ir bausmės susilauktų visi tarptautiniai krimina
listai, užtraukę vargus, kančias ir.sunaikinimą ne tik 
didelėms, bet ir mažoms tautoms. ”

Rinkimų kampanija pačia
me įkarštyje. Kandidatai pa
čią sunkiausiąją “artileriją” 
paleido darban.

Ginčyjamasi ir net pasi- 
koliojama taip, kad, rodos, 
būtų gyvenama normaliais 
laikais, kad, rodos, karo vi
sai lyg ir nebūtų.

Bet, reikia pasakyti, toji 
kampanija karo pastangoms 
nekenkia.

Nė vienas iš kandidatų, ar 
jis būtų vienos ar kitos po
litinės partijos, prieš karo 
pastangas nepasisakė.

Visi stovi už kąrą, visi 
pasaaako už greitą laimėji
mą..

Tai gerai.
Tik prie Jungtinių Val

stybių demokratinės santvar 
kos tokie' dalykai tėra gali
mi.

Galimi todėl, kad didelė 
piliečių dauguma yra sąmo
ningi piliečiai, žino savo pa
reigas ir taikos ir karo me
tu.

Valio, Amerikos demokra
tijai!

Šių metų rinkimuose di- 
’džiųjų partijų sąrašuose tu
rime ir lietuvių kandidatų.

Chicagoje turime du savo 
tautiečius kandidatus į tei
sėjus. New Yorke lietuvis 
net į kongresą kandidatuo
ja. Ohio ir Maryland lietu
viai turi progos į savo val
stybių legislatūraa lietuvius 
išrinkti.

Kai kuriose kitose valsty
bėse taip pat yra mūsų tau

tiečių kandidatų.
Tai turėtų visus lietuvius 

paraginti eiti balsuoti ir pa
dėti saviškiams kopti aukš
čiau į politinio gyvenftno vir
šūnes.

Chicagos bolševikų laik
raščio “Ona” užsimanė šmeiž 
ti mūsų dienraščio redakto
rių.

Tais šmeižtais “ji” lyg 
nori užstoti už komunistų a- 
gentą Vabalą, kurio adresu 
“Drauge” ir kituose laikraš
čiuose buvo teisybė pasaky
ta.

Bet tas “Onos” pasirink
tas būdas “užstoti” savo 
“tavorščių”, yra labai pana
šus į pakvaišėlę, kuri jai ne
patinkantiems praeiv i a m s 
savo ilgą liežuvį rodo.

(IŠ “Draugo”, 1917 metų 
spalių 28 d.)

Bolševikai kėsinasi.,.. Visi 
vakar dienos Petrogrado laik 
raščiai rašo, kąd bolševikai 
lapkričio 2 d. ruošiasi už
grobti į savo nagus visą Ru
sijos valdžią. “Večer. Vre- 
mia” sako, būk bolševikai 
atvirai prisipažįsta rengią 
civiUuį karą.

Trečiadienis, spalio 28, 1942

Po svietą pasidairius
Grupė amerikonų jūrinin

kų šiomis dienomis, sakoma, 
padovanojo Amerikos lietu
viškų balšavikų čyfui E. 
Browder’iui vieiiorybos kau 
lo rankomis piaustytą des- 
kos set’ą.

Lietuviški balšavikai iš to 
džiaugiasi, kaip geležėlę ra
dę. Ot, tai, brač, jūrininkai, 
tai ne Sov. Rusijos...

Balšavikai nesupranta, 
kad toji dovana Browder’iui 
buvo įteikta tiksliai duo
dant suprasti, kad preziden
to paliuosotas iš džėlos už 
pasporto klastavimą jis, 
užuot darbuotis už sovietinį 
darbininkų rojų Amerike, 
įsirašytų į jūrininkus ir 
plauktų “gydyti” geltonąją 
cholerą, kuri gręsia Ameri
kai.

Laisvamanių “Dirvoje’’ 
Asilas sako, kad Gabaliaus- 
kas basiai įsiiųylėjęs į savo 
vardą, bet į jo vardą niekas 
nekreipia dėmesio.

Tai jau asiliškai nušne
kėta. Tam pačiam laisvama 
nių pūdyme ant kiekvieno 
puslapio radau po kelis Ga- 
baliausko vardus. Išeina, 
kad “Dirva” labiau įsimylė
jus į Gabaliausko vardą, ne
gu pats Gabaliauskas.

Vokietis, tavorščiai, ar 
jis buvo bismarkinis, ar vė
liau kaizerinis, ar dabar 
hitlerinis — vis pasilieka 
.vokiečiu. Tai kitas žydas! 
Kas vokiška — jam šventa.

Net tarp kitų gyvenda
mas jis pirmiausiai yra vo
kietis.

Štai vienos gazietos ėju
sios 1910 metais pageltu
siuose lapuose radau žinią

iš Obšrutų kaimo (Vilkaviš
kio apskr.), kuriame tais čė 
sais jis buvo vienas didžiau 
siu kaimu: žemės plotą užė
mė arti dviejų tūkstančių 
margų, o gyventojų buvo 
87. Jų tarpe buvo ir 18 vo
kiečių.

Kai vasario mėn. 1910 me 
tais rusų valdžia legalizavo 
pradžios mokyklas Parau
sių, Ožnugario ir Obšrutų 
kaimuose, tai pastarame kai 
me mokyklos ilgai nebuvo, 
dėlto, kad gyveno vokiečiai. 
Nesant buto mokyklai, vie
nas vokietis ūkininkas Sepe 
ris pasiūlė kaimui štai ką: 
jei tyčeris bus vokietis, tai 
jis duosiąs butą nemoka
mai. Tokį jo sumanymą visi 
vokiečiai karštai rėmė, bet 
lietuviai katalikai tam grie- 
štai pasipriešino. Nuo to ir 
prasidėjo varžytinės ir mo
kyklos ilgai nebuvo.

Na, matot. Bet tegul būtų 
kur nors Vokietijoj tokio 
didumo kaime 18 lietuvių 
gyventojų, pareikalavę, kad 
kaimui būtų gautas lietuvis 
tyčeris jų ir vokiečių vai
kams mokyti! Nebežinau 
nei kas būt su tais lietu
viais atsitikę.

Vokietį tavorščiai visiš
kai priglušink, atsipeikėjęs 
jis vis tik pasisakys — vo
kietis ir dacol.

NAUJI PRIKLODAI
Padeda Amerikai kare, 

kaip Bruklyno lietuviški bal 
šavikai minėdami balšavisti 
nio rojaus Rusijoj įsteigimo 
25 metų sukaktį.

Geriau šiandie paimt vie
ną.

Nė laukt dviejų rytoj die
ną. (žvaigždė”).

MOTINA ŠNIPŲ BYLOJE

Mrs, Max Haupt (centre), motina šnipo Herbert Hans 
Haupt, kuris buvo pasmerktas mirti, ir Mrs. Otto Wergin, 
dvi iš šešių, kurie kaltinami, kad padėjo sabotažninkams. 
Jas lydi Chicagos federalinio teismo pareigūnas.
T* ~ - M”---------- -r-M-
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
TI. Marijonu 1 skyriausVakariniu valstijų 

lietuvių kataliku 
konferencija

Kaip kasmet, taip ir šįmet 
ALRK Federacijos Chicago 
apskritis šaukia katalikiškų 
draugijų bei organizaeijų at
stovų konferenciją, kad ap
tarti draugijų reikalus ir nu
statyti gaires naujam veiki
mui.

Šįmet toji konferencija į- 
vyks lapkričiu 15 d., Brigh
ton Park kolonijoj. Prasidč: 
šv. Mišiomis 10:30 vai. ry
to, Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės švč. bažnyčioje. Po šv. 
Mišių bus pietūs atstovams 
ir svečiams parapijos salėje. 
Konferencija prasidės 1 vai. 
popiet.

Ši konferencija skirsis nuo 
kitų buvusių konferencijų 
kaip ir pats šhį dienų gyve
nimas skiriasi nuo praeitų. 
Visi jau pradedame pajusti 
karo sunkumui. Skaudžiau
siai jaučia tos šeimos, ku
rios išleido savo artimuosius, 
mylimuosius šalies ginti nuo 
užpuolikų. Tad tarsimėa 
kaip tinkamiau galėtumėm 
atlikti savo ' pareigas savo 
kraštui šio karo metu.

Visi jaučiame, kad dėl ka
ro, mūsų organizacijos nete
ko daug narių ir jų veiki
mas pradeda silpnėti. Tad 
tarsimės, kaip tvirčiau susi
grupuoti, Vad išsilaikius kol 
padėtis pagerės. Turime ir 
kitų svarbių reikalų.

Tad draugijos ir organi
zacijos prašomos išrinkti at
stovus į konferenciją. Jei 
kuri draugija, ar organiza
cija, skyrius, per klaidą nė
ra gavus kvietimo-laiško, 
prašoma taip pat išrinkti 
atstovus, arba valdyba gali 
dalyvauti. Konferencijoj už
siregistruos.

Prelegentu konferencijoj 
tus jaunas kun. St Valuc- 
kis.

e. a

parengimas
Melrose Park. — Gražus 

būrelis žmonių susirinko Vai 
čiulio salėn spalio 11 d., pra
leisti popietį ir paremti ge
rą tikslą. Šis parengimėlis 
atnešė $106 pelno. Tikietai 
parduoti laikrodžio dovanai 
atnešė $40 pelno. Aparavi- 
čiūtė buvo laimingoji gauti 
Elgin auksinį, rankinį laik
rodėlį.

Į parengimą atvyko kun. 
Mačiulionis, MIC., kun. P. 
Cinikas, MIC., kun. A. P. 

į Sandys, MIC.
Tėvai Marijonai nuošir

džiai dėkoja už tokį gražų 
pasidarbavimą ir nuoširdu
mą, kokį melroseparkiečiai 
parodė. X.

LABDARYBE
(Atkelta iš 3 pusi.

A. Valančius, Labdarių Są
jungos pirmininkas, išreiškė 
nuoširdžią padėką kun. A. 
Briškai už rodomą labda
riams ir jų dirbamiems dar
bams palankumą. lb.

ATGARSIAI Iš ŠV. JURGIO PARAPIJOS JUBILIEJAUS 
IŠKILMIŲ

Iškilmingame parapijos jubiliejaus bankiete, praeitą 
sekmadienį kalba, Chicago miesto majoras Edward Kelly. 
Šalę prelatas M. Krušas parapijos klebonas.

IŠ POLITIKOS LAUKO
0 kaip su knygutėmis!

Į labdarių kuopas yra iš
duota nemažai vajaus kny
gučių. Ar jos jau išpildytos? 
Jei taip, tai atneškit jas į 
šio vakaro centro susirinki
mą ir priduokit centro iždi- J 
ninkui surinktas aukas. Jei 
kas knygučių nebeturi, ar 
kas jų visai neturėjo, gax 
jų pakankamai gauti pa i 
centro valdybos narius ir 
dienraščio “Draugo” redak
cijoj.

Būt naudinga, jei labda
rių kuopos įvairiose parapi
jose prieš seimą smarkiau 
palenktyniautų aukų rinki- 
me senelių prieglaudai baig
ti statyti. Kuri kuopa dau
giausiai surinks prieglaudai 
aukų su vajaus knygutėmis, 
toji užsipelnys ypatingo pa
minėjimo seime ir spaudoje.

Tad, pajudėkime! Ib.

DALINASI ĮSPŪDŽIAIS SU MARINAIS

Lietuvių Demokratų Lygos 
Centras randasi naujoj 
vietoj.

Per daugelį metų Liet. 
Demokratų Lyga (Cook ap
skrities) užlaikė centralinę 
veikimo vietą, po antrašu 
6825 S. Western Avė., kur 
įvyko daug įvairaus veiki
mo politikos ir socialės sri
tyse.

Praeitą žiemą ten įvyko 
įdomių paskaitų, kuriose 
vadovavo Prof. Kazys Pakš
tas laikydamas paskaitas 
istorijos ir geografijos sri
tyse. Daug žmonių lanky
davo tas paskaitas ir nau
dojosi jų svarbumu, n,es jos 
lietė ne tik viso pasaulio 
padėtį, bet ir Lietuvos rei
kalus. Šioms paskaitoms 
Lietuvių Demokratų Lyga 
suteikdavo svetainę .veltui.

Taipgi minėtam sus-mo 
centre J. L. Juoazitis laiky
davo pamokas tiems lietu
viams, kurie rengėsi įsigy
ti Amerikos pilietybės po- 
pieras. Daug lietuvių nau
dojosi ta proga ir dabar jau 
200 naujų piliečių, mokiniai 
šių pamokų, galės balsuoti, 
ir mūsų mintis' yra kad jie 
balsuos už Demokratų par
tijos kandidatus, tokiu būdu 
prisidedant pre išrinkimo 
antram terminui Teisėjo Jo
no T. Zūrio, kandidato į 
Municipal Court teisėjus.

Tą laikant mintyje, tikrai 
galima pasakyti, kad toji- 
vieta buvo Marąuette Park 
kolonijos ir visos Chicagos 
lietuvių centras.
Naujoji vieta

Veikimui padidėjant, ir 
dabar ypatingai Teis. Jono

T. Zūrio per-išrinkimo rei
kale, Liet. Demokratų Lyga 
pramatė reikalą persikelti į 
naują vietą. Naujas Lygos 
cent. ofisas ir veikimo cen
tras dabar randasi — 6924
S. Western Avė., Al. Masal
skio name ant 2-tro aukšto, 
šalę Dr. A. W. Prusio, den- 
tisto, ofiso. Liet. Demokra
tų Lygos ofiso tel. num. yra 
REPubiic 2742.

Al. Masalskio namas yra 
Vienas iš gražiausių ir mo
derniškiausių So. Side liet. 
apielinkėj. šiame name Lie- 
uvių Demokratų Lyga vėl 
suteiks Letuviams patarna
vimą visokiuose reikaluose. 
Taigi, visi lietuviai, turėda
mi nekurtus re.kalus, kvie- 
čami lankytis į naują ofisą, 
kur gausite patarnavimą 
taip kaip praeityje sename 
ofise.

Liet. Demokrątų Lyga ra
kina visus lietuvius balsuo
tojus lapkr. 3 d., balsuoti už 
visą Demokratų partijos są
rašą: R. Mckecugh už U. S. 
Senatorių, B. Adamowskiuž 
Congressman-at-Large, M. 
J. Flynn už County Clerk, 
ir už lietuvį, dar 6 m., Joną
T. Zūrį už teisėją Munici
pal Court. Taipgi ir už vi
sus kitus Demokratų parti
jos kandidates, kurie eina 
iš vien su mūsų Šalies gar
singu vadu —• Prez. F. D. 
Rooseveltu, kuris siekia sėk
mingo karo laimėjimo ir tei
singą pasaulio atstatymo 
taiką, taipgi paliuosavimo 
visų tautų kurios dabar yra 
pavergtos diktatorių, tuom 
pat ir išgavimą Lietuvos

I laisvės. L. D. L. of C. C.

Šis-tas apie Edmund 
K. Jareckį, County
Court teisėją

County Teisėjas Edmund 
K. Jarecki praleido savo 
jaunystės dienas ir įgyjo 
savo mokslą Chicagoje. Jis 
čionai lankė mokyklas ir 
Northwestern University 
Law School, kurią baigė 19- 
08 m. Jis pradėjo advokat- 
uoti ir buvo išrinktas Alder- 
manu senojo 16to Wardo 
(dabar 33-člo). 1914-1920
metuose jis tarnavo ka’po 
teisėjas Municipal Court.

1922 m. tapo išrinktas 
County Court Teisėjas, ku
rią vietą ir dabar jis užintoa, 
būnant vėl išrinktas 1926, 
1930, 1934 ir 1038 metuose.

Iš priežasties jo veikimo, 
Federalinė valdžia pastatė 
ir įsteigė U. S. Veteran’s li
goninę, No. 104, gydymui 
veteranų paliestiems proto 
ligomis iš priežasties praei
to karo.

Kaipo teisėjas County 
Court, Teisėjas Jarecki pa
skiria narius Board of Elec- 
tion Commissioners of Chi
cago. Jis užtikrina pasky
rimus rinkimų komisionie- 
rių, teisėjų ir klerkų, ir pri
žiūri tvarką rinkimų Chica
goje ir apielinkės mieste
liuose.

Jis visuomet stovėjo už 
teisingus rinkimus ir už tei
singą ir bepartyvišką skai
čiavimą balsų. XX.

Triangle
Range Oi!
Kristaliniai balta range 

alyva dėl mėlynos liepsnos i
burnerių švariai dega!•

Mes turime savo stake vi
sokios rųšies alyvos dėl bur
nerių, namų_vartojimui ar 

i industrijoj. Mūsų didelis sta
kas ir moderniški meteriai 
mūsų trokuose užtikrina ge
riausią patarnavimą. 
TRIANGLE OIL COMPANY l

2430 VVest 26th Street 
Chicago, III., Tel. CAN. 2020

Plunksnų Kaldras
PADAROME IŠ JŪSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate materiolą lš mūsų 
krautuvės— už tiktai

LANGAMS APDENGALAI — 
Drapes — pritaikomi VELTUI

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Draperių, Viršutinių 

' Apdengsiu Materiolo.

BECK'S DEPT. 
STORE, Ine.

3^21-25 S. HALSTED ST. 
Phone: YARDS 4778

Visas darbas b prekės yra 
pilnai garantuota.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

W.ll Jahl I

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

-

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

ISvežlojame
po
Chliaga

RKMKITK 
SENĄ 

ŲIETl VIŲ 
DRAUGĄ.

N. RAflTEK, aav.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St. 

Telefonai: BOULEVARD 0014

DIDELIS ttPAJtDAVi_xAS HUSŲ 

MILŽINIŠKO STAKO MUZIKA- 

LINIŲ INSTRUMENTŲ. 

FAHIA AUDomJ l' PROGA DABAR 
KOL DAR NEISPARDUOTI
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI. SAJCAPHUNE8, FLU- 
TES au “caaea" — 116.00. 667.64, 
646.00 Ir 676.00. Viri garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI. 8PA- 
NISKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJOS —
66.60. 68.66, 612.60 lkl 686 00.
8TRIUNINIAI BASAI — 680.00, 
6126.00 Ir 6160.40. BASO U2- 

•DENGALAS — 612.00. 8MICE-
LAJ SMUIKOMS, 8TRIUNINI- 
NIAMS BASAMS, VIOLAS Ir 
CELLO — 61.60,. 66.00, 66.00.
610.00 Ir 616.00. Strlunoa dfll vi
lų vlržmlnėtų instrumentų. BAS8 
DRUMS, ŠNARE DRUMS - 616.60,
616.60, 666.00. 660.00. PEDALS, 
Hl BOTS. CTMBOLH, DRUM 
HEADS patalaorol jums palau
kiant. MOUTH PIECE vlriemi 
brasa Ir “read’' Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHONOORAPH pataisymas.

Atstatymas visų daili) Clarne- 
Trtflboma, Sazaphonsa, 

8mulkoma Ir Gultarama.
GOLDSTEIN’S MUSIC SBOP 

•14 MaxweU SL. Ohieago.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1 
panaudokite proga dabartinėms žemoms 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !

Protection 
Įor your 
fousinąA.

v

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms fiyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

laitai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais išpuoštais arti* 
cloth kotai parslduida nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR ’pATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th SL Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS| I —I ■■■■ ė ■ I ■ ■ .1 ■■ —
SICTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 (įO O rtft 

vertės “close out” kaina .................................................
Pirkite dabar tr sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už ...........................U j r l #

| MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00 (A irc :T-i C1 R 7*6 
iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo.. 4>o./0 IRI

| FUR COATS, $75.00 vertės, QQ AA
Parsiduoda po tiktai ...........................................................Jlod.UU

I VAIKŲ DRABU21AI, Vaikams 4 šmotų tfC QC 2. tf O ŪC 
vilnoniai siūtai, $15 vert. dužemit. kaina

Į MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- 0*1 QQ da po tiktai ................................................................................ Oi.tfO

Į $15.00 vertės KOTAI, nr
parsiduoda pe tiktai ...........................................................4>O-' 0

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Sets — Parlor 
Sets — BedrooM Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigeratora—* 
Washera — Mangels — and 

Stove*.
Nationally advartiaed itema.

I

AL£X ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

Sherman Montrose (kairėje) Acme-Nea totograias ir 
McCarthy, United Press korespondentas, sėdi prieš “Press 
Club" palapinę Guadalcanal saloje ir dalinasi įspūdžiais 
bu U. S. marinais apie vykstančias kova*.

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $6,900.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3^%. Jūsų pinigai greitai Išmoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINI (STAIGA 

___ — 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8236 SO. HALSTED ST.

rliU

*8.65
*9.20
*10.50

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

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

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

Am* kalnoa perkant 4 Ūmiu* ar aiivlrš
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9023

1
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Lietuviai kariai kovoje už U. Ss 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

it. Sgt. Pr. J. Karanauskas

St. Sgt. Pranciškus J. 
[aranauskas, gimęs 1920 
lėtais, gruodžio 30 dieną, 
Chicagoje, III., baigė šv. 
fenelės gimimo lietuvių pa 
apijos pradžios mokyklą, 
llden Tech. high school ir 
take Wiison Jr. College, 
hicagoje. Pranciškus mo- 
ykloje per keturis metus 
irėjo studento garbės žen- 
lą kaipo gabus studentas 
• taip pat turėjo National 
[onor society.

Pranciškus Karanauskas
MO metais įstojo į U S. 
rmy, dabar turi seržanto 
upsnį, jis lanko officers 
r&ining school, jo dabarti- 
is adresas yra šis: Co. B. 
ad. Eng. school Regt. Fort 
elvoir, Va. Jo tėvai — 
.įozapas ir Emilija Kara- 
iuskai gyvena Chicagoje.

tuvių parapiją ir Tilden 
Tech. high school, pasižy
mėjo baisbolo žaidyme. An
tanas baigęs aukštesnę mo
kyklą dirbo kaipo mašinis
tas, prieš stosiant į kariuo
menę per trejus metus dir
bo Sears Roebuck Co., jis 
priklausė prie šv. Vardo 
draugijos.

Antanas P. Karanauskas 
dabar yra Dėdės Šamo ka
riuomenėje ir jo adresas 
šis: Co. D. 377 Inf. A. P. O. 
95. Camp Swift, Tex.; jo 
tėveliai — Juozapas ir Emi 
lija Karanauskai , gyvena 
Chicagoje.

AUKŠTAS SVEČIAS Pagerbkime amerikiečius 
lietuvius karius

Dienraštis “Draugas” tai 
pina amerikiečių lietuvių 
karių fotografijas ir apra
šymus. Tuo norima pagerb
ti lietuviai kariai, esantieji 
Dėdės Šamo kariuomenėje.

Jei kas nori, kad “Drau
ge” tilptų karių fotografi
jas ir aprašymai, tai prašo
me atsiųsti lietuvių karių fo 
tografijas, gyvenimo apra
šymą ir vieną dolerį, tai 
“Drauge” bus įdėtos karių

fotografijos ir aprašymai. 
Aprašyme pažymėkite: ka
reivio vardą, pavardę, kada 
gimęs ir kur, kada išėjo į 
armiją, koks dabartinis ad 
resas, kokį mokslą yra išė
jęs, kokį darbą dirbo, kur 
seniau gyveno, vedęs ar ne
vedęs, jei vedęs, koks var
das ir pavardė žmonos, kai 
buvo mergaitė, prie kokių 
organizacijų priklausė, tėvo 
ir motinos vardas ir pavar
dė ir taip toliau.

Karys, kuris dalyvavo Egipto 
fronte, atvyko i Chicagą

PRANEŠA APIE KELIONĘ

(••Draugas" Acme telephoto) 

Wendell Willkie prie mik
rofono New Yorke, kur jis 
praneša apie savo kelionę
aplink pasaulį.
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Moterys pašte
Šiais metais Kalėdiniams 

darbams į Chicagos paštą 
bus priimamos moterys.

Nuo gatvių kampu 
nuims 2,300 
pašto dėžių

Chicagoje nuo 1943 m., 
sausio 1 dienos, bus nuimta 
2,300 pašto dėžių nuo gatvių 
kampų iš 7,300 pašto dėžių.

Kai kurios pastos dėžės 
bus nuimtos nuo gatvių 
kampų, kad sutaupius pa
dangas ir gazoliną. Chica
gos pašto viršininkas Krųet- 
gen sako, kad tokiu būdu 
kasdieną bus sutaupyta 1,- 
130 mailės.

Pašto dėžės nuo tų kampų 
bus nuimtos, kur mažiausia 
įmetama laiškų.

Illinois valstybės guberna
torius D. Green. Nuotrauka 
padaryta sakant kalbą Šv. 
Jurgio parapijos salėj per 
iškilmingą bankietą, minint 
parapijos auksinį jubiliejų.

Armijos aviacijos 
kadetų skaičius auga

Pereitą pirmadienį į Ar
mijos aviacijos kadetus 
įsirašė 49 "vyrai. Užvakar į 
Armijos aviacijos kadetus 
buvo įsirašę 11,875 vyrai.

Astuoni sužeisti "L" 
traukinio susidaužyme

Užvakar “L” traukinys 
susidaužė į Logan Sąuare 
traukinio užpakalį prie Van 
Buren ir Loomis gatvių. 
“L” traukinio susidaužyme 
aštuoni asmenys sužeisti, o 
kiti gerokai sukratyti.

Į Chicagą atvyko capt. G. 
C. Spence, Jr., kuris tris mė 
nesiūs kovojo Egipte su 
“ašies” jėgomis.

Cap. G. C. Spence pareiš
kė, kad Jungtinių Tautų 
ofensyva pralauš “ašies” li
niją prie EI Alamein ir ten
ka laukti šiaurės Afrikoje 
sąjungininkų didelių laimė
jimų.

Cap. Spence sako, kad 
amerikiečių tankas M-3 la
bai puikiai veikia fronte ir 
priešo kulkos iš toliau jo 
neįveikia, tik jaučiamas dun 
ksėjimas, kada priešas ap
šaudo.

Povingiausias dalykas
tankams yra laukų minos ir 

' *_____ .1 ’

Šaunus paradas
Chicagoje vakar labai gra 

žiai pavyko Navy Day. Bu
vo šaunus paradas. Ta pa
čia proga buvo oficialiai ati 
daryta pertaisyta ir pagrą
žinta State gatvė.

lėktuvai. Užtat tenka labai 
būti budriam, kad nepakliū
ti į laukų minas, — pareiš
kė capt. Spence.

Cap. Spence užvakar at
vyko į Chicagą padėti re
krutuoti 18 ir 19 metų vy
rus į armiją. Jis pareiškė, 
kad jauni vyrai puikiai ir 
sumaniai valdo tankus.

Lntanas P. Karanauskas

Antanas P. Karanauskas, 
męs 1918 metais, sausio 
dieną, Chicagoje, III., bai 
Šv. Panelės gimimo lie-

Daug pašto tarnautojų 
armijoje

Iš Chicagos pašto į armiją 
išėjo 1,375 nuolatiniai pašto 
tarnautojai.

Jau šaukiami armijon
20 metų amžiaus vyrai Įspėjami jaunuoliai

Pulk. Armstrong sako, šiais metais griežtai įspė 
kad kuriose vietose jau ima jjami jaunuoliai, kad nemur- 
mi į kariuomenę tie vyrai, izintų langų, tvorų ir kitų 
kuriems birželio mėnesį suė
jo 20 metų. šie vyrai imami

WASP KOMANDIERIUS
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Capt. Forrest P. Sherman 
vadovavo U.S.S. Wasp lėk
tuvnešiui, kada jis buvo au

OS. F. BUDRIK, 
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Miesto parkai atdari 
dėl Halloween 
žaidymų

The Chicago Park Dis
trict praneša, kad miesto 
jaunimas galės naudotis 
parkais dėl Halloween pasi
linksminimų. Tikimasi, kad 
parkais dėl Holloween žai
dymų pasinaudos apie 150,- 
000 berniukų ir mergaičių.

tose vietose, kur jau paimti 
1-A klasės vyrai.

vietų per Halloween pasi-! torpeduotas jūros mūšiuose, 
linksminimus, nes visokie ; Guadalcanal apylinkėje, 
murzinim&i gadina turtą.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

Teisiami šalies350,000 pakietų 
kiekvienų dienų gauna išdavikai 
armijos paštas '

Army Postai Service pra
neša, kad kiekvieną dieną 
gaunama 350,000 Christmas 
pakietų išsiųsti Amerikos 
kariams į užjūrį.

Jau kelios dienos beliko 
iki lapkričio 1 dienos, pa
siskubinkite kariams, esan
tiems užjūry, iki tos dienos 
išsiųsti Kalėdines dovanas.

Pereitą pirmadienį Chica
goje teisėjas William J. 
Campbell pradėjo teisti še
štas vokiečius, kurie kalti
nami šalies išdavystėje..

Siunčia mėsų
■ VS-w ■

! uzjuri

Badrlkn radio programom 
būna M:

CFL—-1000 kil. stoties, sek
madienio vakare 9 vai.
DC— 1490 kil. - stoties, ket
virtadienio vakare 7 vai.

SKELBKITES “DRAUGE’ 
PLATINKITE “DRAUGA’

Lok, ■ cough due raa cold-thanksto tbeiootb- 
in* action of Smith Brothers Cough Dropa. 
Smith Bro*. Cough Drop* conraia a aprnal 
blend of medicinai ingredientt, bleoded with 
preteription care. And they Kilt cok ooly 5V a 
boa. Yin, « nfeitl ebttkt ticklt.

SMITH BROS. COUGH DROPS
BLACK OB MINTMOl—5<

Iš Swifto kompanijos įmo 
nis pereitą pirmadienį iš
siųsta 44,000 svarų džiovin
tos if kondensuotos mėsos 
exportui. Ši mėsa bus gabe
nama į užjūrį Amerikos są
jungininkams.

Išmintingas žmogus rei
kalauja visko tik iš savęs, o 
niekingas reikalauja visko 
iš visų. (Kinų ponais).

Sušaudyta 22
bulgarai studentai

BERLYNAS, spalio 28 
(per radiją). — Žiniomis iš 
Sofijos, Bulgarijos, tenai 
šeštadienį nuteista sušaudy
mui 22 studentai už eabota- 
žavimą bulgarų geležinkelių 
linijų ir karinių linijų praei
tą pavasarį.

Čekoslovakijos
šventė

(LKFSB). Mums draugin
gos, o dabar taip pat vokie
čių pavergtos Čekoslovakijos 
šventė pripuola spalių 28 
dieną. Čekoslovakija turėjo 
apie 15 mil. gyventojų, ku
rių tarpe katalikų apie 73 
nuoš. Tarp Lietuvos if Če
koslovakijos vyko gana di
delis kultūrinis bendradar
biavimas, daug lietuvių yra 
studijavę Čekoslovakijos u- 
niversitetuose, ypač jų inži
nerijos ir karo mokyklose.

Vienintelis keliais, kuriuo 
prieiname laimę, kurs ver
tas tuo vardu vadintis, yra 
grynas ir teisingas gyveni
mas. (O. Marden).

ROOSEVELTO RĖMĖJAI!Z
Klausykitės Kodėl 

Lietuviai Turėtų Balsuoti 
Tiktai ĮxĮ Democratic

— iš —
VV.G.U.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. Zūriu, Ir Frank Woldat, Repr. Llthuanlan 
Buninmo Men’g Association.

ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 31 d., WH.F.C„ 10:15 P. M.
Al. O. Knmakls, Prea. Llthnanlan Democratic League, Ir 
Konatant Kairia, Labor Union Repr. Ir Prea. LRh. Society.

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

< < SU VIENYBE LAIMĖSIME! ♦»

I TE
ORIS, LAPKR.-NOV. 3 d., BALSUODAMI —

TIKTĄ! DEMOKRATIŠKAI !
Vienas kryželiu ant didelio bailoto, antras kryželis ant mažo.

IŠRINKITE 
JOHN T. Z

TEISĖJUS ANTRAM TERMINUI — JUDGE

X Miss Stačia (Stasė?) 
Bartush, 42 metų amžiaus, 
gyv. adresu 1434 50th Ave., 
Cicero, užvakar buvo auto
mobilio užmušta prie Roose
velt ir 50th Avenue, Cicero. 
Automobilių vairavo Joseph 
Wepsiec, 3647 So. Hamlin 
Ave.

X Pranė. Ivanauskienė, 
Aštuonioliktos kolonijos biz
nieriaus K. Ivanausko žmo
na, plačiai žinoma veikėja, 
jau parvežta iš ligoninės na
mo po operacijos. Ilsisi ir 
sveiksta dr. Obritia priežiū* 
roj.-

X Tėvų Marijonų Bendra
darbiai Ciceroje kviečia vi
sus lietuvius iš arti ir to
liau dalyvauti jų šauniame 
“bingo party”, kuri įvyks 
spalio 29 d., parapijos salėj. 
Visas pelnas skiriamas kun. 
J. Navicko fondui. Po žai
dimo bus užkandžio.

X Katalikiškos draugijos 
— Chicagoj ir apylinkės ko
lonijose — prašomos būti
nai išrinkti atstovus .į Fe
deracijos šaukiamą katali
kiškų draugijų atstovų kon
ferenciją lapkričio 15 d., pa
rapijos salėj, Brighton Par
ke. Jei kurios draugijos ne
gavo kvietimo laiškų, jų at
stovai galės užsiregistruoti 
pačioj konferencijoj.

X Aušros Vartų Moterų 
ir Merginų draugija, West 
Side, šįmet mini 25 metų 
gyvavimo sukaktį. Paminė
jimą rengia lapkričio 15 d.. 
parapijos salėj. Draugija yra 
daug pasidarbavus parapijos 
reucaluose.

X Alfonsas Sudeikis, sū
nus žinomų Town of Lake 
veikėjų J. ir M. Sudeikių, 
tarnaująs kariuomenėj šio
mis dienomis vieši pas tė
vus ir ruošiasi vestuvėms su 
Frances Kubaite, Vestuvės 
bu? ketvirtadienį, spalio 29 
d. Šliūbas bus Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje per šv. Mišias 10 
vai. ryto.

X 562 žmonės Cook aps
krity iki vakar dienos buvo 
automobilių užmušti nuo sau 
šio 1 d. šių metų. Iš to skai
čiaus, 331 Chicagoje. Tuo 
pačiu periodu vien tik Chi
cagoj automobilių buvo su
žeista 16,447 žmonių. Įdomu, 
kad žuvę kare, eidami kil
nias pareigas, mus labiau 
jaudipa, regu žuvę ir sužeis 
ti namie visai be reikalo 
Pripratom.

X J- E. vyskupas B. Slieil 
D.D., vakar šv. Jurgio baž
nyčioj atlaikė iškilmingai 
šv. Mišias u$ parapijos jau 
nimą, ypatingai už tuos vy 
rus, kurie yra kare. Arkiku- 
nigu buvo kun. J. Mačiulio- 
nis, MU2., diakonu kun. P. 
Katauakas, subdtakonu kun. 
S. Petrauskas. Pirmu cere
monijų vedėju kun. J. Bar- 
ret, antru — kun. V. Urba. 
Po Mišių pats vyskupas pa
sakė pamokslą.* žmonių pa
maldose dalyvavo daug, ypa
tingai jaunimo ir atostogau
jančių karių. .


