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BVIGN. ROMME OS ĮLAUŽTOS
Pirmoji linija įlaužta trijose 
vietose, o antroji - vienoj vietoj

Ašies pajėgos atakuojamos dar 
iš oro ir iš Viduržemio jūros

Guadalcanal saloje atakuojami 
japonai lyg musios krinta

CAIRO, spalio 26.—Aštun 
toji britų armija ir toliau 
visu galimu smarkumu vyk
do ofensyvą prieš ašies pa
jėgas Egipto fronte tarp EI 
ALamein ir Qattara įdubimo 
apie 45 mailių ilgio linijoje.

Pranešta, kad britai pir
mąją ašies (gen. Rommelio) 
liniją įlaužė trijose vietose: 
šiauriuose, centre ir pieti
niam gale—ties Qattara.

« ■ ■■ - ■ h

Tik bombonešiais 
galima smogti 
naciams Europoje

LONDONAS, spalio 26.— 
Kap. Harold Balfour, valsty
binis oro reikalų pasekreto
rius, džiūgaudamas pasakoja 
apie vykusių britų lakūnų 
žygius prieš Italiją ir nacių 
okupuotus Europos plotus. 
Jis sako, kad šiandie tik tuo 
būdu—tik lėktuvais, galima 
sėkmingai smogti naciams 
ir fašistams Europoje. Ir 
gerai, kad lakūnai kaskart 
vis labiau taiko ten į priešo 
širdį.

Antrojo fronto klausimas, 
sako pasekretorius, turi būti 
paliktas atsakingiems asme
nims, kurie tuo reikalu dar
buojasi.

II. S. bombonešiai 
atakavo Hongkongą

CHUNGKING, Kinija, 
spalio 26.—Iškelta aikštėn, 
kad U. S. bombonešiai smar 
kiai atakavo japonų okupuo
tą Honkongą. Labiausia ap
daužytos Kowloon krantinės 
ir apylinkės.

Amerikiečiai numušė 10 
priešo lėktuvų ir, regis, su
naikino 5 kitus. Vienas bom
bonešis negrįžo, kitas gi nu
sileido Kinijos teritorijoje.

Boardas pripažino 
motinai dviratį

SCHENECTADY, N. Y., 
spalio 26.—Mrs. Gisela Van 
der Grinten čia kreipės į ra- 
cijonavimo boardą, kad jai 
būtų leista įsigyti dviratį.

Boardas klausė priežasties, 
nes ji nedirba karo pramo
nės fabrike, ar kur kitur. 
Moteris atsakė:

“Aš manau, kad auginti 
vaikus yra tiek geras apsau 
gos darbas, kaip ir kitkas.”

Boardas nerado prieš tai 
argumento ir išdavė certifi 
katą įsigyti dviratį.

Viena britų kolona, praei- 
laužusi per pirmąją liniją, 
tuojau smogė prieš antrąją, 
ir šią vienoj vietoj įlaužė.

Didelės kautynės vyksta. 
Nežinia kokios bus pasėkos. 
Tačiau ašies jėgoms bus sun 
kūmų ilgiau atsilaikyti.

Britams žymią pagalbą 
teikia amerikiečiai lakūnai 
bombonešiais ir koviniais 
lėktuvais. Amerikiečiai laku 
nai dominuoja ore. Jie ne 
vien padeda britams daužyti 
priešakines ašies linijas, bet 
dar sėkmingai atakuoja prie 
šo stovyklas, susisiekimų su 
užfrončių linijas, amunici
jos krovinius ir išilgai Vi
duržemio jūros pakrančių 
laivus. Tuo būdu priešui su
keliami milžiniški nuosto
liai ir paraližiuojami karo 
veiksmai.

WASHINGTON, spalio 26. 
, —Office of War Information 

Vėliausiais iš karo fronto ! praneša, kad karo pradžioje 
pranešimais, ofensyvą vis . vokiečių kariuomenės gydy- 
plačiau vystoma. Kai kur į tojai padarė didelę klaidą 
britai jau pasiekę minų Įau- neapdrausdami kareivių nuo 
kus ir spygliuotų vielų tvo- ,šiltinės, kuri dabar gali su
ras, kurios tankais su žeme raižyti vokiečių armijas, 
sulyginamos. , ypač Rytų Europoje.

Per dvi ofensyvos paras i, . . .. _ „ .„I Office of War Information
britai paėmę nelaisvėn l,450‘
vokiečių ir italų. I aiskina> kad nu0 šiltin5a v0‘

/TT ........................ . kiečių armijos, suprantama,
(Vokiečių kariniuose sluok i

sniųose pareiškiama. kad j negales būti palaužtos; bet

Egipto fronte vokiečiai lai-
kosi savo pozicijose ir kad gali dar Ubiau "upuldyti.

britai nepadarę 
pažangos).

nė kokios

LONDONAS, spalio 26.— 
Reuters praneša iš Istanbu- 
lio, kad Atėnuose naciai su
šaudė 20 graikų įkaitų už 
vokiečių ir italų žudymus. 
Kai žudikai nenutveriami, 
nekalti žmonės turi atsaky- 
kyti.

Amerikiečiai daužo japonų 
lėktuvus ir laivus Solomons

WASHINGTON, spalio 26. 
— Guadalcanal saloje, Solo
mons salų grupėje, japonai 
praeitą penktadienį buvo 
pradėję didesnio apėmio ata
kas prieš amerikiečius. Pen
kis kartus jie buvo užsimo
ję ir visus kartus buvo at
mušti gavę šaunias sau pa
mokas.

Pirmiausia jie buvo susi
metę atakuoti Henderson 
airportą. 16 japonų bombo
nešių ir 20 kovinių Zero lėk
tuvų apnyko airportą. Ma- 
’ynai veikiai su jais apsi
dirbo. Numušė visus kovi

LONDONAS SVEIKINA MRS ROOSEVELT

<. < i

Druuiu'' Aciue leiepuouA

Mrs. Eleanor Roosevelt su karaliumi George VI ir karaliene Elizabeth, kuri maloniai 
priimta Londone. Tai yra antras susitikimas. Pirmas jų susitikimas buvo Washingtone 
1939 m., kada karalius ir karalienė lankės Amerikoje.

Šiltinė naciams 
gresia R. Europoje

nugalimas armijas šiltinė

Sužinoma, kad karo pra
džią darbuotasi vokiečių ka
reivius ir civilinius nuo šil
tinės apdrausti čiepais ir bu i 
vo planuota masinę čiepų Britai pakartoja 
gamybą. Paskiau kažkodėl . . U I" * 
planas užmestas, tuo reikalu 3l<iK3S IlČtlIJOJC 

klausimas paneigtas ir vis
kas nutilo. Tik dabar tas 
klausimas iš naujo atgaivin
tas, kaip pastebėta pavojus.

nius lėktuvus ir vieną bom
bonešį ir tris kitus bombo
nešius sugadino.

Nepaisant budėjimų, šiaur 
vakarinėj Guadalcanal daly 
sekmadienį ja'ponams pavy
ko daugiau kariuomenės iš
laipinti.

Savo rėžtu amerikiečiai 
lakūnai pakilo atakuoti ja
ponų laivus visoj Solomon 
salų srity. Visa eilė priešo 
karo ir prekinių laivų arba 
nuskandinta, arba sugadin
ta.

Nenumatoma, kad japonai 
būtų greitai nuslopinti.

Rusai išmušė vokiečius iš 
fabrikų Stalingrado šiauriuose

Stalingrado gynėjams pasiųsta 
naujų atsargų kovoms gatvėse
MASKVA, spalio 26. — 

Raudonoji armija laikosi sa
vo pozicijose Stalingrado 
mieste ir apylinkėse, praneša 
sovietų vadovybė.

Miesto šiauriuose vokie
čiai buvo atnaujinę pašėlu
sias atakas tikslu užimti vi
sus ten fabrikus ir darbinin
kų gyvenamąją sritį. Tačiau 
rusai metėsi su durtuvais ir 
priešą išmušė iš fabrikų sri
ties. Vokiečiai neteko dau-

LONDONAS, spalio 26.— 
Britai lakūnai bombonešiais 
pakartoja atakas naktimis 
ir dienomis prieš šiaurinės 
Italijos miestus, kur yra 
svarbūs karo pramonių cen
trai. Sukeliami dideli nuos
toliai.

Iš Romos pranešta, kad 
tik vienam Milano mieste 48 
asmenys žuvę ir 254 sužeis
ta.

Įsakyta surūšiuoti 
WPA darbininkus

WASHINGTON, spalio 26. 
—Brig. gen. Philip Fleming, 
federalinių darbų WPA ad
miniatratoriuR, pranešė, kad iinių' kad naciai 18 {ek>»
jis įpareigojo visų valstybių Į Patriiotli daugiau

no.

TOKIJO. — (Per radiją)
iš kurių tinkamus pasiųsti į Japonų armijos lėktuvai ata-

WPA administratorius su
rūšiuoti 375,000 darbininkus,

karo pramones ir į darbus 
farmose.

giau, negu prieš tai buvo lai 
mėję. Eilės vokiečių tankų 
sunaikinta.

Pranešta, kad Stalingra- 
dan pasiųsta specialės rusų 
atsargos, išmokslintos kovo
ti miesto gatvėse, čia turi
ma vilties, kad tos atsargos 
Stalingrade greitai apsidirbs 
su vokiečiais. Reikia laukti, 
kad iš išgriauto miesto vo
kiečiai visiškai bus išstumti.

Pietvakaruose nuo Novo- 
rossiisko rusų skautai pra- 
silaužė per priešo linijas ir 
užatakavo vokiečių štabo 
autobusą. Pranešta, kad 20 
vokiečių orinių jėgų karinin 
kų nukauta ir pagrobta svar 
būs dokumentai. Be to dvi 
rumunų kuopos nukauta ko
voje su ruasis marynais.

Susidaužė jūrinis 
lėktuvas; 16 žuvo

' MONTREAL, Ont., spalio 
j 26.—Montreal salos šiauri- 
I niam gale susidaužė Royal 
i Air Force jūrinis keleivinis 
lėktuvas. 16 asmenų žuvo. 
Praneša, kad tas lėktuvas 
skraidė tarp* Montrealio ir
Labradorio.

LONDONAS.—Čia Čeko
slovakijos vyriausybė gavo

kavo dvi bazes rytinėj Indi
joj.

U. S. BAZE PIETINIAM 
PACIFIKE, spalio 19 (suvė
linta).—Japonai krito kaip 
musios Guadalcanal saloje, 
kai U. S. jėgos per penkias 
paras juos ten iš visų šonų 
buvo surėmusios smarkio
mis atakomis.

Taip pasakoja bombinin- 
kas skridikas grįžęs čia iš 
tos išvykos.

Skrindančios “tvirtovės” 
(didieji bombonešiai) ir ka
riuomenė smarkiai atakavo 
japonų įsitvirtinimus pa
krantėse. Bombonešiai šian
die vakarą nuskandino japo
nų transportą ir ties Lunga 
sukėlė keletą gaisrų.

Amerikiečių atakos; ja
ponus ištiko netikėtai. Buvo 
matoma, kaip japonai sku
botai iškrausto sudaužytą ir 
rūkstantį transportą neto- 
lies pakrančių.

Lakūnas maj. Philo Ras- 
mussen iš Salt Lake City 
dviem bombomis pataikė į 
transportą. Didelės liepsnų 
bangos šovė į padanges ir 
greta transporto buvę keli 
mažesni Laivai sprogimu nu
skandinti. Transportas pas
kiau jūron nugarmėjo.

Maj. Rasmussen bandė 
bomba pataikyti į kitą di
desnį laivą, bet tas nepasi
sekė. Bomba krito į koknotų 
miškelį šalę pakrančių ir, 
regis, pataikė į gazolino kro 
vinius. Nes tuojau šovė liep-

Lapkr. 28 kava 
bus racijonuojama

WASHINGTON, spalio 26. 
—Office of Price administra 
tion paskelbė, kad pradėjus 
ateinančio lapkričio 28 diena 
bus racijonuojama kava.

Vienam asmeniui virš 15 
metų amžiaus bus skiriama 
vienas svaras kavos penkių 
savaičių laikotarpiui.

Kavą bus galima pirkti 
krautuvėse naudojant cuk
raus knygutę. Už tai reikės 
krautuvininkui palikti iš kny 
gutės išplėštą ženklą No. 28.

Italai nepiliečiai 
leidžiami dėtis 
prie šalies apsaugos

WASHINGTON, spalio 26 
—Office of Civilian Defense 
nusprendė, kad italai nepi
liečiai gali dėtis prie U. S. 
piliečių apsaugos korpusų.

Direktorius J. M. Landis 
sako, kad ši akcija atitinka 
teisingumo departa mento 
nuosprendžiui, kuriuo pasa
kyta, kad italai nepiliečiai 
toliau nesiskaito Amerikos 
priešai.

snos ir per 50 mailių gaisras 
buvo matomas.

Skridikai sako, amerikie
čiai Guadalcanal saloje kon
troliuoja oro plotus ir šian
dien jau toli geriau sekasi 
kovoti ore, negu iš pradžių. 
Kuone kas valandą numuša
mas vienas japonų lėktuvas 
—bombonešis, arba kovinis. 
Vakar 8 priešo bombonešiai 
ir 11 kovinių Zero lėktuvų 
numušta. Prieš tai gi šešta
dienį numušta 14 japonų 
bombonešių ir 12 Zero lėk
tuvų.

Anot skridikų, japonai du
kart bandė sausžemy sukelti 
atakas, bet su dideliais nuo
stoliais atmušti. Armijos 
inf.anteri j a japonus stumia į 
kalnus, tenai gi amerikiečiai 
marynai juos “sveikina” 
mortarais ir kulkosvaidžiais.

Amerikiečių nuo s t o 1 i a i
maži. Japonams iki šioliai. • >
Guadalcanal saloje nepavyko 
nė vieno didžiulio bombone
šio numušti.

Bet japonams pavyko iŠ 
/transportų iškeldinti kiek 
tai sunkiosios artilerijos ir, 
ją kalnuose įtaisyti, iš kur 
jie dažnai ir apšaudo ameri
kiečių pozicijas, o ypač aero
dromą.

Spalio 16 d. nuskandintas 
dar vienas japonų transpor
tas ir padegti gazolino san
dėliai.

laivyno dvasia 
užtikrina laimėjimą

WASHINGTON, spalio 26. 
— Laivyno Dienos išvakarė
mis laivyno sekretorius 
Frank Knox kalbėdamas per 
radiją pareiškė, kad nepai
sant kas galėtų įvykti Ame
rikos žygiuose Tokijo ir Ber 
lyno link Amerika laimės.

Tačiau bus dar daug apsi
blaususių dienų iki laimė
siant, sakė sekretorius. Bet 
laivynas turi laimėjimų tra
diciją ir šiai tradicijai nerei
kia leisti išnykti. Su teisybe 
savo pusėje laivynas kovos 
iki bus atsiektas galutinis 
tikslas, “šalin torpedos, vi
su greičiu pirmyn.” Tokia 
šiandien Amerikos laivyno 
dvasia. Su šia dvasia ir giliu 
pasitikėjimu savimi ir bus 
laimėta. Ir apie tai negali 
būti dviejų nuomonių, arba 
dvejojimų.

SAN DIEGO, Cal.—Naktį 
prieš pirmadienį čia atjausti 
penki lengvi žemės drebėji
mai.

LONDONAS—Per keturis 
“reidus” Italijoje britai pra
rado tik 8 bombonešius.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Streikų banga

Philadelphia, Pa. — Pra
eitą mėnesį streikavo pieno 
išvežiotojai. Gyvento jams 
trūko pieno. Kai kurios šei
mos, ypatingai su vaikais, 
ir nemažai nukentėjo. Vis 
laukė, kada ba’gsis trukdy
mas pienui pristatyti. Paga
lios, baigėsi. Žmonės nudžiu
go.

Praeitas dvi savaites strei 
kavo likerio pardavėjai val
džios krautuvėse. Streikas 
baigės darbininkų laimėji
mu. Pakelta algos.

Vienos dienos buvo strei
kas alaus dirbyklų darbinin
kų.

Spalio 16 d. sustreikavę 
buvo žydiškų duonkepyklų 
darbininkai, o spalio 17 d. 
paskelbė streiką alaus išve
žiotojai.

Daugelis mano, kad strei
kus iššaukia pakilusios vi
sokios gyvenimo reikmenys. 
Daugelis sako, kad produk
tų gamintojai pakėlė kaina3 
ant visokių produktų dėl to, 
kad darbininkai streikais iš
sikovotų geresnes ilgas.

Bet niekas nesako, kad 
cukraus kaina pakilo, nes 
jos tebėra po senovei.

Ligonės dėkingumas

Buvusi parapijos choristė 
ir sodalietė Lueija Kerna- 
giūtė-Megrail nori viešai pa
reikšti padėką visiems, ku
rie . ją atjautė esant ligoje. 
Dėkinga visiems, kurie be
lankydami dar ir dovanėlių 
įteikė. Dabar jau grįžo na
mo iš ligoninės.

Sėkmingos misijos
Cleveland, Ohio. — šv. 

Jurgio parapijom bažnyčioje 
misijas jaunimui vedė tėvaa 
A. Mažukna anglų kalboje.

Matyt karas labai palietė 
mūsų jaunimą, kad ir į mi
sijas šįmet rinkos labai ne
didelis jaunimo skaičius. Dėl 
karo daugiausiai matės mer
ginų.

Kitą savaitę lietuvių kal
boje misijas lankė nepapras
tai didelis skaičius vyresnio
jo amžiaus žmonių, kurie 
nuoširdžiai klauso gilios min 
ties ir labai pamokinančių 
kun. dr. Vaško pamokslų.

Abu misijonieriai yra gar
bingos Marijonų vienuolijos 
nariai ir jau seniai pasižy
mėję Amerikoje pamokslinin 
kai.

Todėl jų gražių pamokslų 
su malonumu klausėsi Cle- 
velando lietuviai.

Sekmadienį, spalio 25 d. 
buvo misijų užbaiga. Kada 
siaučia baisus pasaulinis ka- 

, ras ir kasdien žūsta tūks
tančiai jaunų gyvybių, dau
giau žmonių ateina nusilenk- 

J ti Viešpačiui Dievui ir pa
prašyti Jo atitolinti visas 
tas baisybes nuo mūsų ša
lies ir apsaugoti gyvastis ir 
sveikatą mūsų artimųjų esan 
čių fronte. K.

pasipuošę gaus dovanas. Ba
liui rengti išrinkta komisija. 
Paprastai, tokiuose baliuose 
visuomet esti daug linksmu
mo. Tikimos, kad tas bus ir 
šiame kaukių baliuje. K. D.

ŽMOGŽUDYSTES ĮVYKO APIPLĖŠIMO TIKSLU

Ml

I

IŠ POLITIKOS LAUKO

Iš Šv. Vardo Dr-jo* 
veikūmo

/

Pastarame draugijos susi
rinkime nutarta surengti 
kaukių * (maskaradų) balių 
spalio 25 d., parapijos salėj. 
Earp St. Gražiau ir keisčiau

K? sako Chicagos 
italai apie Mussolini

Chicagos italai sako, kad
III Duce’s Benito Mussolini 
yra molinėmis kojomis vy
ras, kuris yra Hitlerio įran
kis.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Viai 
geria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEER S

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
Ss

• VittuMan i«itu,uuU>!

Mrs. Lillian Galvin (dešinėje), turtingo radijo kompa
nijos galvos žmona, ir Miss Edna Sibilinski (kairėje) ras
tos nužudytos Galvin namuose Evanstone, Chicago prie
miesty, pereito ketvirtadienio vakare. Policija mano, kad 
žmogžudystės įvyko apiplėšimo tikslu. Iš Galvin namų 
žuvo už $25,000 įvairių brangenybių. Pirmiau buvo pa
skelbę, kad nužudyta Mrs. Galvin tarnaitė Sibilski, bet 
turi būti Sibilinski.

Bažnyčia remontuojama New York Aušros
Pittsburgh, Pa. — Kėliau- Vartų parapijoje

jant per Pittsburgh, teko Kun Dr Bogu4a, 8pahų 
apsilankyti gv. Kazimiero 31 dieną atvyk3ta iS New 
bažnyčioje, kurioje šiuo lai
ku eina didelis remontas. Vi
sas bažnyčios vidus pagrin
diniai atnaujinamas. Tuos 
atnaujinimo darbus, matyt, 
dirba patyręs meisteris, nes 
darbas labai gražiai atlie
kamas. Kada atnaujinimo 
darbai bus baigti, tai baž
nyčia įgaus nepaprasto gro
žio, kurioje bus tikras ma
lonumas Dievą garbinti ir 
gėrėtis gražiais paveikslais 
bei stovylomis.

Šv. Kazimiero bažnyčioje 
teko matyti didelio meniško 
darbo stacijas, kurias atnau
jinus, jos teiktų didelio gro
žio bei meniškumo.

Garbė Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonui ir parapi
jiečiams, kad jie ėmėsi to-1 
kio didelio darbo — pagra-1 
žinimo savo bažnyčios, kuri 
galima sakyti yra vienas žy
miausių meno paminklų A* 
merikos bažnyčių tarpe.

Pakeleivis

Koaeland-We»t Pullman 
Teisėjo John T. Zūris 
Mass Mitingas!

9-to Wardo Lietuvių Inde- 
pendent Klūbas rengia, su 
pritarimu Lietuvių Demo
kratų Lygos, masinį susirin
kimą, pagerbimui Teisėjo 
John T. Zuris ir Congress- 
man Raymond S. McKeough 
į U. S. Senatorius, ir visą 
Demokratišką sąrašą. Susi
rinkimas įvyks antradienį, 
spalio 27-tą d., 7:30 vai. va
kare. Visų šventų par. sve
tainėje, lOS-toe ir South Wa- 
bash Avenue.

Lietuviai iš Roselando ir 
West Pullman’o apylinkės e- 
sate kviečiami dalyvauti ir 
paremti išrinkimą John T. 
Zūris antram terminui. Bus 
įdomus programas, dykai a- 
lu8, dovanų ir svarbių prane
šimų.

Kalbėtojai kurie žada jums 
išaiškinti kaip geriausia lie
tuviai galės savo balsą ati
duoti rinkimo dienoje bus se
kantieji: Teisėjas John T. 
Zūris, Al. G. Kumskis, Liet. 
Demokratų Lygos pirm., Po
vilas B. Šaltimieras, Ass’t

Corp. Counsel R. A. VaSalle, 
J. Juozaitis ir kiti.

Roseland-West Pulman 
Demokratas.

REMKITE “DRAUGI’

VV (H K STLDIO
i‘14” 1 S* Street

Ti r J/r. '■ y

DR. SELMA SODEIKA
O. D.

AKIS IŠTIRINBJA
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas dieną

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 606 

— REZIDENCIJA — 
1441 So. 50th Ave., Cicero, III 

Tel.: Cioero 7681

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
tšegiamlnuotl jau moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
visų akių įtempimų. ..

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

OFTOMETIUSTAI 

1801 So. Ashland Avenue 
Kampas 18-toa

rdefooaa: GAMAI 0*23, Obicagt 
OFISO VALANDOS: 

Kasdien 8:10 a. m. iki 8:10 p. m. 
Trečiad. lr toftt&d. 8:80 a. m. 

lkl 7:08 p. m.

ADVOKATAS

7'O

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

Yorko į Waterbury, Conn., i 
ir čia apsigyvens.

Kurį laiką kun. Dr. Bogu- 
šas buvo asistentu Aušros 
Vartų lietuvių par. N. Y., 
Čia kleb. kun. J. Gurins- 
kas, atvykęs iš Lietuvos. 
Aušros Vartų parapijoje 
jaučiamas didelis religinio, 
kultūriųio ir organizacinio 
gyvenimo pagyvėjimas.

LIETUVIS) DAKTARAI 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinto 
a t sako mingai oi 
prieinami} kainą

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DGL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
VARUS MMS

N E W VICTORY 
HOSPITAL

Po nauja vadovyste.
Naujai išdekoruota ir 

įrengta.
24 vai. patarnavimas

VICTORY HOSPITAL
828 W. 35th PLACE 
Phone: Y ARds 2330

Pilnai {rengtas Modlkos Dcpart- 
mentas gydynpul visokių ligų — 
smarkių ir liglaikinlų.

Pikiai {rengtas ClilriirgIJos De-
partmentas, kur svarbias ir ma
žesnes operacijas atlieka atsako- 
nruogl Chirurgal-Daktarai.

Pilnai {rengta PtiyvU»theraj>y De-
partmentas priskaitant Diather- 
my, Ultra Vlolet Ray, Slnusoldal 
Ir kitus moderniškus metodus 
gydymo.

Pilnai įrengtas X-Kay Depart- 
mentaa daktarams ir pacientams.

Nė vienam vertam ligoniui ne
bus atstumta, tlėl stokos ptntgų. 
geriausias gydymas ir priežiūra. 
Kas link mokesčių, Mi.sltarslmc, 
kad būtų jums ko patogiausia.

KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ižtaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

kampas 34th St. 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

WHITNEY E. IARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas: (

3133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALomet 6877 
134 N. LA SALLE ST.

Rnnm 2014 T.l ST4to 7R7J

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. Central 1821 t 
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 

Kitomis valandomis pagal sutartį

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 8 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARda 4787
Namų tai PROspeet 1980 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS RAKIAI
Ofiso taL VTRginia 0038 

Reeidendjoa taL: BEVerlj 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS I* CHIRURGAS 

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

Trečiadieniai* pagal autartf.

Res. 6958 S. Talman Ave.
Res. Tel. GROreMH 8617 
Offiee Tel. HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS £B CHIRURGAS

VaL: 2—4 ir 7—9 rak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomie suai tarne
2423 VVest Marąuette Rxt

M OANal 088

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

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

karai* ofisas uidarytas. 

REZTDEN CU A:

3241 VVest 66th Place 
TeL REPnblic 7868

- DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniai* 

ir Penktadieniai*
Valandos: 10-12 ryte, 2-8, 7-9 P. 1L 
d 147 S. Halsted St, Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

Tel. YABds 2246

DR. C, YEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47tk Street

TaL YARda 8148

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Pirmadieniais tik 2-4 
Šventadieniais 11-12.

Ofiso Tel................. VIRgiaia 188^

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariu*.

DR. CHABUES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

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

Tel. MIDtvay 2880 Chicago, IIL 
OFISO VALANDOS:

vaL: auo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2iki^

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEū’UORE —, 
AK VAŽINIU ANT LAUKUOSE — VISA ( RICAfiOS IR 1

APYUNKftS UETUVUA KASDIEN 8U ATYDA KLAUSOSI:;

ITlARGUTLf
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

VleolntUl* ir Smagiausia*
Vakarinis Lietuvių Programa* 

Amerikoj*!
- VIENUOLIKTI METAI f -Į

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

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenue 

Phone: GROvehill 2242

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
or CHICAOO

2202 W. Cermak 
Road

Telef oaas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

r«L YARda 8981.
•taa: KSHvood 8107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS I* 0HIRURGA8

»fiao vai ano 1-3: noa 8:30-8A»‘ 
756 Weet 35th Street

T*L OANal 0887
R*a. taL: PROapect 8669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

1821 So. Halsted Street
Reaidencija: 6600 So. Artoataa Ava
VALANDAS. 11 r vyto iki 3 popiet 

G iki U vai. vakara

Seredoj pagal rotartį.

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak 7 iki 9 
Nedėliomis pagal sutartį

TaL Gieoro 1484

OR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

Kamp. 15tos gat. ir 49th CL 
OFISO VALANDOS:

S iki 4 popiet 7 iki 9 vakar*.
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tai Oicaro 1484

vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. va I 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto,

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso TeL: Yards 0994 
Res. TeL: Kenwood 4300

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

SKAITYKITE “DRAUGĄ” I DR. EMILY V. KRUKAS

• GERAS MATYMAS LAIMĖJIMUI •
Spermlh atidarymo pasiūlymas — 
Tik Trempam Laikai! {skaiteina:—
* Moluilliiln Aklų ijgzitnlt- 
navimtta • Patalu tnas Len- CjIOC 
nų (Vienas Reginy*) * Pn- 
HirinklmuM IA 3 Mod. Kėniu 
Ir Kelnui. neg. Kuinu $10.00 VLkau.

EGZAMINUOJA DR. S. GRANT 
Registruota* Dptometristas — Virš 30 Metų Patyrimo.
Daug kitų Modemiškų Stylių Populiarėmia Kainomis.

Tai Yra Ne “Balt” Siūlymą* — Mes Parduodame Ką Garsiname.

GRANT OPTICAL CO.
4602 SOUTH ASHLAND AVE. Tel. YAKDS 0141

Antros dury* nuo Montgomery Ward

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
4146 Archer Avenue

Ofiso Tel. LAFayetto 3210 
Rez. Tel. LAFayetto 0094 

Jeigu Neatsiliepia —
Šauk KEDzio 2868 

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

RalrmnH Pagal Sutarime

Vieni žmonės darbuojasi, 
kaip bitės rinkdamos medi) 
nuo kiekvienos gėlės, o kiti 
— kaip vorai, renka tiktai 
nuodus.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

OFI8O VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare R

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Ofise telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VTRginia 2421
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Patriotinis angliakasių darbas
Pennsylvanijos ir kitų vie kitus kambarius nuo vii tū

tų angliakasiai, kaip darbi- vės, aptaisydami langus ir 
ninkai plieno industrijoj, sulaikyti oro traukimą. Bet 
dirba didelį darbą, ir jie pri mūsų namai vistiek daug 
valo. atsidavusiai jį atlikti, smagesni, negu milijonai na

mų Rusijoj, Kinijoj ir kitur 
Suv. Tautose.

Dėl stokos kuro aliejaus, 
net 30 valstijų paskirstė kū 
ro aliejų. Angliakasių, už
duotis dabar yra apsaugoti 
namus, apartmentus ir ofi
sus nuo šalto oro rytų ir va 
karų valstijose ir Dis- 
trict of Columbia, ir parū
pinti kuro karo industri
joms.

Dūmai degančių aliejaus
tankerių prie Atlanto pa- nQ icazoiCų choras išpildė .sa
kfTŠči0. Per.ei‘4 P.aV,Trį.!S: muzikalinę programą, ku

riai vadovavo Serge Jaroff.

Sekmadienį chicagie
čiai žavejos Dono ka
zoku dainomis
t V I ■ ■ir šokiais

Pereitą sekmadienį Chica 
goję, Civic Opera House, Do

pėjo apie ateinantį kuro alie 
jaus krizį. Visos pastangos 
buvo daromos papildyti ku
ro aliejaus kiekį, bet su 
ateinančia žiema nebuvo ga
lima ir valdžia turėjo eiti 
prie paskirstymo, padalinti 
tarpe visų kiek aliejaus tu
rima.

Namų ir ofisų savininkai 
su kuro aliejaus problemoms 
gali sumažinti nesmagumus. 
Jeigu originaliai peč us an
glimi kūreno, jie gali atgal 
pakeisti. Jeigu negslima pa 
keisti pečius, kuro aliejaus 
vartotojai turi aptaisyti na
mus — uždaryti nevartoja
mus kambarius, įšlldydami

Ruv. graiku apsaugos 
ministras Londone

LONDONAS, spal. 25 d 
— M. P. Canellodoulis, bu
vęs graikų apsaugos minis
tras, kurs prieš keletą mėne
sių su žmona ir keliais drau
gais pabėgo iš Graikijos, iš 
Artimųjų Rytų atvyko Lon
donan.

Jis sako. gavęs iš Graiki
jos žinių, kad okupantai vi
sas laikas ten vykdo barba
riškus darbus. Candia mies
to airporte Heraclean, Kre
toj, vokiečiai sušaudė 300 
graikų.

Prieš porą mėnesiu Solo- 
nikuose vokiečiai susimetė 
sumobilizuoti 17 iki 40 metų 
amž. žydus ir juos išsiųsti 
Lenkijon. Bet į tai įsikišo

Radio
šiandie, antradienį, 7 va

landą vakare, iš stoties WG 
ES bus transliuojama regu- 
liarė Peoples Furniture Co. 
krautuvės programa. Smagi 
muzika, gražios dainos, juo
kai, patarimai ir visokie pra
nešimai duos malonaus pa

siklausymo kiekvienam, kas 
tik užsistatys radio minėtu 
laiku. Taigi, nepamirškite.

Rep. XXX

SKELBKIT RS “DRAUGE’

CLASSIFIED ADS
HELP VVANTFD — MOTERYS

Dono kazokų choras šau
niai ir meistriškai dainavo graikų ortodoksų bažnyčia
kelioliką charakteringų daly 
kų, kurių tarpe buvo religi-

ir vokiečiai tą planą panei
gė.

nių giesmių, kaip Avė Ma- į Bulgarų okupuotoj Grai- 
ria; Credo ir kiti muz’kos kijos srity iki 20,000 graikų 
šedevrai. Su nepaprastu jau išžudyta.
trumu ir menišku pajautimu Į _ j__ ____ _________________
Dono kazokų choras sugie- kiškais šokiais. Tikrai buvo
dojo “Avė Maria”.

Gausinga publ:ką Dono
kazokų choras žavėjo rusiš
komis liaudies dainomis, ku

gražu ir jauku.
Sekmadienį chicagiečiai

turėjo nepaprastą muz'kos 
puotą, kurią suruošė Dono

rios buvo paįvairintos kazo- kazokų choras.

“DRAUGO” 
DARR<J SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

137 No. DemK>rX| Street
Tel.t RAN«lo|lfcC^BįB-»48t 

*71171. P W \NTED ‘ V

+A

STEFANIJA
BARTAŠIUS

(STAČIA BARTASH)

Mirė Spalio 26 d. 1942 m., 
12:30 vai. ryte sulaukus 42 
metų. Gimė Latvijoje. Kilo ld 
Rygos miesto. Amerikoje išgy
veno 41 metus. Pallk-o didelia
me nuliūdime motinų Oną (po 
tėvais Kullūtė): 3 brolius Vla
dislovą, PranctSkų, Antanų ir 
jo moter) Onų ir jų Seimų; 
tetų Veronikų ir dėdę Antanų 
Buivydus ir jų Seimų, ir daug 
kitų giminių, draugi; ir pažįs
tamų.

Kūnas paSarvotas namuose— 
1434 So. 50th Avė., Cicero. III 
laidotuvės jvyks penktadienj 
Spalio 30 d. 1942 m. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėta j 
šv. Antano parapijos bažnyčių, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

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

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

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

MARIJONA
AMBROZAITIENE

(įto tėvais Balaitė)

Mirė spalio 24 d., 1942 m., 
7:30 vai. vak., sulaukus gilios 
senatvės.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskr., Jurbarko par.. 
Kutulių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 3 5 metus.

Paliko dideiume nuliūdime:
5 (lukterės — Ona Lauraitienę 
ir los vyrų Jonų. Barbora Juš- 
kaltlenę ir jos šeima. Marijo
na KUmlene ir jos Seimų, Ve
ronikų Jukniene ir jos vyrų 
Juozapų ir jų šeimų. Kotrynų 
Račkienę ir jos vyrų Dr. A. 
Račkų; sūnų Jonų ir jo žmonų' 
Marcellų ir jų šeimų: 16 anū
kų ir daug kitų giminių, drau
gų Ir pažįstamų.

Kūnas paSarvotas Ant. B. 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
COth Avė., Cicero. III.

Laidotuvės j vvks trečiadieni, 
spalio 28 d. Iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėta J švento 
Antano parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta j švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, fcentat. 
Sūnus, Marti, Anūkai ir Glntl- 
įiės.

laidotuvių direktorius Antanas 
B. Petkus — tel. Cicero 2109.

Aini ATI RE . MTMIER!
$1.25 j valandų ir aukščiau.'Pastovūs 
darbai. Kreipkitės j —

M. GOLDStmnDT « co.
1022 W. Jackson. tel. II \Y. 7557

RUI.LION1 EMBROIDERY DARBI
NINKES reikalingos; moterys, kurios 
yra patyrusios prie apsliivlnėjimo 
darbų su auksuotais siūlais.

LAUTERER — 165 AV. Madison

'MOTERYS — PRIE NAKTIMIS 
VAI.YMO DARĘ

Nuo 6:30 vai. vak. iki 2:00 vai. ryto 
.šešias naktis j savaitę.

Nuo Pirmad. ištisai šeštadienio. 
Pastovūs dailini, gera užmokestis. 
ATSIŠAUKITE PRIEŠ PIETUS J 

Employineiit Ofisų, 8-tuiue aukšte. 
MAURICE L. ROTHSCIin.D 

State and Jackson

NULIŪDIMO VALANDOJE

REIKALINGI 
dirbti dienomis 
kitę sekančiai;

MI I.TI PRODUCTS, INC. 
824 W. :t«tli Street

AIRRRl’SHEBS — 
ar naktimis. Atsišau-

VYRAI
REIKALINGI DIRBTI CICERO 

KARES DIRBTUVĖJE. ABEI.NI 
DIRBTUVES DARBININKAI I R 
PATYRĘ PUNCH PRESS OPERA
TORIAI IR PATYRĘ ARC \VELD- 
ERS.
CECO STEEI. PRODC4TS CORP. 

5701 W. 26TH ST.

WOODWORKERS — Sliaper Hunds, 
Rip Savvyers, Stock Savvyers ir Bor- 
ing Machine Operatoriai reikalingi. 
Pastovūs darbai.

STORKI.INE FURNITURE CO. 
4400 W. 261h St.

FIREMAN —■ 8 valandų j dienų 
darbas. 7 dienu shlftai, prie lovv 
pressure boilerių. Turi būt, patyręs, 
pastovus darbas.

STORKI.INE FURNITURE CO. 
4IOO \V. 26Ui St.

VYRAI REIKALINGI prie dirbtu
vės darbų. Atsišaukite j BUDLONC. 
PICKLE CO. 1840 Mareey St. (vie
nas blokas j vakarus nuo 1 900 Cly- 
bourn Avė.)

L VYRAI
40 IKI 50 METŲ

Dienų ir naktį darbai. Aukščiausia 
mokestis dirbtuvėje dirbant 100% 
karės darinis. Turi būt piliečiai. 
Pašaukite dėl pasitarimo — MANS
EI Et.D 7161 ar atsišaukite prie

JEFFERSON ELECTRIC CO.
BELTAVOOD, ILL.

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

MUI.TI PRODUCTS. INC.
824 AV. 361h Street

GOVE CI.OSERS TR MACHINE 
OPERATORES reikalingos Patyri
mas nereikalinga.

J. A. DUROM’ MFG. CO.
1907 MUvva.ukee

l.AUNDRY MOTERIS reikalinga, 
prie alielnų prosymo (mangle) dar
bų. $17.00 ir valgis, pastovūs dar
bai. Sekmadieniais Ir šventadieninis 
nereikia dirbti.

ONTR.A CAFETERIA 
231 S. Wal»asli

SALDAINI V PAKERKOS 
MERGINOS 18 Iki 50 metų senu
mo; patyrusios pageidaujamos, bet 
išmokinsim merginas, kurios yra 
greitos su rankomis. Pastovūs dar
bai. gera užmokestis. Douglas Park 
elevatorius ar gatvekaris priveža 
prie pat durų. Dienų ir naktį dar
bai. Jūsų proga dirbti prie malonaus 
darbo Nuolatinė jeiga.

BOULF.VARD CANDY CO.
1925 So. VVestern Avė.

» 1
Al O T F, R Y S 
18 IKI 30 METĘ

Prie Machine Shop ir Inspection 
darbų. Pastovūs darbai atsakomin- 
giems žmonėms. Atsišaukite j

CHICAGO SCREAV CO.
1026 So. Homan Avė.

PARDAVIMUI KRAUTUVE
Randasi geroj vietoj, netoli MeKInley 
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie: 
Air. AVaiter Nutovr, 2200 AV. 37th SL, 
Chicago. RI.. tel. LAFayette 6098.

JUSTIN K. W0ICICK 
( Vaičikauskas)

Gvveno: 1550 Addison St.
Mirė spal. 24 d., 1942 m., 

11:35 vai. vak., sulaikęs 61 
m. amž aus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Telšių apskr, Plungės par.

Amerikoje ’ševveno 42 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterj Onų (po tėvais Žeg- 
llutė); 3 dukteris — Oną. Ge
novaitę ir EI nų; ’r daugelį 
draugų ir p žįstamų.

Velionis priklausė prie Chi
cagos Lietuvių draugijos.

Kūnas pašarvotas randasi 
Do Young Funeral Home, — 
10834 So. Michigan Avenue, 

■Roselande.
Laidotuvės jvyks šiandien, 

spalio 27 d. Iš kopi čios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Visų 
šventų par. bažnyčų, kurioje 
Jvyks geJu ingos pamaldos už 
velonlo sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimin s, draugus ir pi ž j šta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys 
ir Draugai.

lAidotuvių direktorius Tho
mas J. Cooney, tel. Graceland 
5650.

A. ■ A 

IUOZEFA STULGINSKIENE
Perciskvrė su š.nio nasauliu snalio 25 dieną, 8:30 valandą 

ryto, 1942 metais, sulaukus 48 metų amžiaus.
Gimus Laukuvos naraniioie, Anvarsuwa kaime, Taura

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

3 dukteris — Josephine Zavatson ir žentą Michael. Bernice 
Pec ir žentą Stenhen, ir Stellą: 4 anūkus: vyro broli Feliksą 
Rtulpinską (iš Pittsburgh, Pa.): 2 pusseseres — Aleksandrą 
Kumž-'ine ir ios šeima 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 jvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į švento Kazimiero kapines.

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

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

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

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicėro
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

A. +
KAZIMIERAS ALILUNAS

Gyv.: 3642 Pamell Avė.
Mirė spal. 24 d.. 1942 m., 

9:15 v. vak., sulaukęs 19 
metu amžiaus.

Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime 

— motina Uršulę (po tėvaia 
Balšitikė) ir tėvą Antana: 2 
brolius — Antana Jokolis ir 
Joną Aliluną ir švogerką Ci
ną; 4 seseris — Oną Jokolis, 
Anelę Bozis ir švogeri Anta
ną, Marijoną Alilunas, Kotri- 
ną Smith ir švogerj Marvin; 
tetą BarborąAlelunas ir jos 
šeimą, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažei
kio koplyčioj, 3319 S. Litua
nica Ava. Laidotuvės ivvks 
ketvirtad., spal. 29 d. Iš ko- 
plvčios 8 vai. ryto bus atly
dėtas į šv. Jurgio par. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vis
us gimines, draugus ir pažys
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:— Motina, Tėvas, 
Broliai, Seserys, švogeriai, 
Švogerkos, Teta, Giminės.

Laid. direkt. Mažeika ir 
Evanauskas, YAR. 1138-39.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT CO

MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKI,AI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

Ai firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose 1

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITTONAI COST

Memorials Erected Anywhere

Workmanshin and Material Unexcel1ed — 
and Obtainable at Lowest Prices.

AT'Y n S WAR RONDS WTTH TTIE 8AVTNO'

KRKIPKlTttš PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Memher of the Tilthnitnli.it fhtmhrr nt

MOnETCNI Išvidinė PARODAI REZTDENCT.TA
IRS5 W. Wasbinsrtnn Blvd. Į 5919 Sonth Troy St

Tel ESTebrook S645 Tel. REPnblic 4298
VALANDOS- Kasdien 9-9 v. vak.. šeštad. Ir Sekm 9-6 vai.

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti prenumeratas Ir 
išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas labi i gena At
sišaukite j “DRAUGO” liAŠTI.i'Ę, 
2334 So. Oakley Avė.. Ch'cago, III.,

PLATINKITE “DRAUGĄ’

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

4605-07 SOUTH HERMTTAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4832-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

iš atotiea WGES (1390), su Povilu Saltimieru.

$5.000 ĮNEŠTUS GALIMA PIRKTI 
18 APARTMENTŲ NUOSAVYBĘ — 
ant ryt-žleminio kampo Pavilinų Ir 
Warren Blvd. 12 apt. po 3 kamb. ir 
6 apt.‘ po 4 kambarius. Kreipkitės į:
- A. B. LAZORIS

Tel. DEArbom 0651. 123 W. Madison

PARSIDUODA — db namai. Geroj 
vietoje, už prieinamų kainų. Prie
žastis pardavimo—liga. Kreipkitės 
prie SAVININKO: 10753 SO. WA- 
BASH AVE. (užpakalyje 2-tram 
aukšte).

Draugiškumas yra viena 
siela dviejuose kūnuose. 
(Pytagoras).

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

Laimė ne tik akla, bet ji 
apakdo ir tuos, kuriuos ji 
glosto. (Ciceronas).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse.

I. I. ZOLP
1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
8319 LITUANICA AVE. Phones YARDS 1188-89

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. Tel. PULLMAN 1270
2314 WEST 28rd PLACE Phone CANAL 2515

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M., PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

I. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAFAYETTE 8572

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

Tilthnitnli.it
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BS34 South Oakley Ave. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays 

A member of the Catholic Press Association
Subscrlptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
8ix Months — $4.00. Single Copy — 3 eents,

Advertising in "Draugas" brings best results.

DRAUGAS
ISeina kasdien, iftskyrus 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 rafttų negražiname, jei ne- 
praftoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniikumų. Pasenusios korespondencijos laikraltin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Lietuvių džiaugsmo diena
Sursum corda!
Chicagos lietuvių parapijų motinai — Šv. Jurgio pa

rapijai nusilenkti atvyko aukštieji Bažnyčios, valstybės 
ir miesto dignitarai!

Tuo nepaprastu būdu pagerbta ir auksinį jubiliejų 
mininti šv. Jurgio parapija ir visi Chicagos lietuviai 
katalikai.

Šios rūšies įvykis bus pirmas, jei jau ne visos Ame
rikos, tai bent Chicagos lietuvių gyvenime.

Kas labai yra svarbu, kad visi dignitarai — arkivys
kupas Samuel A. Stritch, gubernatorius Dwight Green 
ir mayoras Edward J. Kelly, Lietuvos konsulas dr. P. 
Daužvardis aukštai vertino lietuvius, kaipo šio krašto 
piliečius ir akcentavo, kad po šio karo Lietuva ir vėl 
turės būti atstatyta laisva ir nepriklausoma valstybe.

Pirmoje vietoje reikia pabrėžti, kad per jubiliejines 
iškilmes aukso spalvomis papuoštoj Šv. Jurgio bažny
čioj praėjusį sekmadienį J. E. arkivyskupas Samuel A. 
Stritch pasakė nepaprastai didelės reikšmės pamokslą, 
kuris visuose klausytojuose paliko neišdildomo įspūdžio.

Šv. Jurgio parapija, anot arkivyskupo, puikiai vaiz
duoja lietuvių gilų religingumą. Atvykę iš to krašto — 
Lietuvos, kurin iš Rytų ir Vakarų veržėsi prieškatali- 
kiškos idėjos, kuris, nežiūrint skaudžių persekiojimų, 
išlaikė taurią katalikybę ir visada pasiliko ištikimu 
Šventajam Sostui, ir čia, Chicagoj, tuoj įsisteigė šven
tovę, kad išlaikyti savo religiją ir tautines tradicijas.

Bažnyčia, kalbėjo arkivyskupas, nenaikina tautinių 
tradicijų, nenaikina kalbų, bet, priešingai, akstiną pa
laikyti ir branginti tautines, šeimynines tradicijas ir 
tėvų kalbą.

Didžiausią nesąmonę daro tie, kurie siekia priversti 
visus kalbėti vienos ar kitos tautos kalba.

Paties Aukščiausiojo yra sutvertas tautų ir kalbų 
įvairumas, kurio nevalia yra naikinti.

Tas įvairumas netrukdo tautų sugyvenimui ir pasau
lio taikai.

Pavyzdžiu arkivyskupas pastatė Katalikų Bažnyčią. 
Ji susideda iš visų tautų, joje Dievo žodis skelbiamas 
įvairiomis kalbomis, tačiau ir sugyvenama ir bendradar
biaujama.

Jei šiandien pasaulis plūsta kraujuose, jei visur eina 
karas, tai ne tautų įvairumas yra kaltas, bet tautų ir 
valstybių vadų atšlijimas nuo Kristaus, noras viską į 
savo rankas paimti, nepripažinimas to, kas priklauso 
Dievui ir kas ciesoriui. Dėl to, kad Katalikų Bažnyčia 
laikėsi to Kristaus nustatyto dėsnio ir skelbė atiduoti 
— kas yra Dievo — Dievui, kas ciesoriaus — ciesoriui 
ir dėl to, kad Bažnyčia atsisakė atiduoti ciesoriui (val
stybei) tai, kas priklauso Dievui, ji buvo ir dabar yra 
persekiojama, jos ir jos vaikų — katalikų kraujas yra

• liejamas. Iš tos tai priežasties ir Lietuvos katalikai bu
vo ir ypač dabar yra persekiojami.

• Ir kol valstybės ir tautos nesusirinks taikos konfe
rencijai prie Kristaus Karaliaus Kryžiaus, tol nebus 
pastovios ir teisingos pasauly taikos.

J. E. arkiv. Stritch savo gražųjį pamokslą papildė 
kalba, pasakyta jubiliejiniame bankiete. čia Jo Eksce
lencija pabrėžė Šv. Jurgio parapijos ir jos įaokyklos 
nuopelnus valstybei. Trys šimtai jaunų vyrų, išėjusių 
į U. S. kariuomenę, tai esąs simbolis to, ką parapijos 
duoda valstybei. Katalikiškos mokyklos ne bet kaip, bet 
gerai paruošia jaunus žmones valstybės gyvenimui, I- 
kvepia į juos gilų patrijotizmą.
Lietuva bus nepriklausoma

Didelio entuziazmo sukėlė gubernatoriaus Dvvight 
Green atsilankymas Ir jo labai, palanki lietuviams kal
ba. Jisai, tarp kitų dalykų, pasakė:

“This great fommunity of Lithuanian ancestry in
America is held ia the highest respect iu your mother-

contry. We mušt not, we cannot fail them now as 
they turn their pleading eyes to us, their lašt hope 
for freedom. And vvhen t his’vv ar has run its bloody 
course to its inevltable conclusion — a glorious and 
complete American victory — it is our fervent hope 
that the brave land of Lithuania vviil again be restor- 
ed to the free congress) of the nattons of the earth.

“Meanvvhile, you, the members of this great parįsh 
of St. George, are taking a vvorthy and commendable 
part in our great struggle. St. George novv has two 
hundred and forty of her brave sons in the American 
military Service. One has already given his iife to 
the cause, a typical example of the self-sacrificing 
ideal of> patriotism vvhtch makes us proud of the Ame- 
rieans of Lithuanian ancestry.”

Šie gubernatoriaus žodžiai yra labai reikšmingi. 
Mes džiaugiamės, kad jis supranta pavergtų Lietuvos 
žmonių kančias, kad jiems užjaučia. Taip pat džiaugia
mės, kad jis supranta lietuvių tautos troškimą išsilais
vinti iš okupacijos ir kad taip drąsiai žiūri į jos nepri
klausomą ateitį.

Panašiu būdu ir mayoras Edvvard J. Kelly vertino lie
tuvius, kaipo piliečius ir taipgi pažymėjo, jog po šio 
karo Lietuva, kaip ir kitos pavergtosios tautus, bus at
statyta nepriklausoma valstybe. Be to, mayoras giliai 
vertino parapijų reikšmę šio krašto gyvenime ir džiau
gėsi lietuvių religingumu, nes, anot jo, šiais laikais 
ypač religijas reikšmė yra nepaprastai didelė.

Programos vedėjas F. Mast-Mastauskas, konsulas dr. 
Daužvardis ir patsąi klebonas prel. M. L. Krušas iš pa
sakytų istoriškųjų Bažnyčios ir valstybės atstovų kal
bų padarė atitinkamas išvadas, jomis džiaugėsi. Džiau
gėsi ir visi jubiliejinių iškilmių dalyviai, o ypač džiau
gėsi tie Šv. Jurgio parap. steigėjai, kurie buvo tiek lai
mingi, kad galėjo būti liudininkais gražių auksinio ju
biliejaus iškilmių ir matyti, kaip ir Bažnyčios ir val
stybės dignitarai aukštino lietuvius ir jų įsteigtos pa
rapijos nuopelnus. Tai buvo jiems geriausias atlygini
mas už jų pasiaukojimą.

Laivyno diena
Visame krašte šiandien yra minima Laivyno Diena.
Ta proga miestuose bus paradai, paskaitos ir kitokie 

parengimai.
Jungtinių Amerikos Valstybių karo laivynas nepa

prastai didelį vaidmenį šiais laikais vaidina.
Nuo laivyno stiprumo, nuo jūrininkų gero pasiruo

šimo ir sugebumo labai daug pareis šio karo laimėji
mas.

Jungtinės Valstybės yra tokioje pozicijoje, kad jos 
tik laivais tegali pristatyti ir kariuomenę ir visą amu
niciją į karo frontus. Visi* jungtinių tautų karo fron
tai yra aprūpinami visu kuo iš Amerikos laivų susi
siekimu.

Tai gerai vaizduoja, kokią didelę reikšmę turi laivai 
ir jūrininkai.

Ligšiol Amerikos laivynas šauniai veikia. Jam ir jo 
vadovybei didelę pagarba priklauso.

SPAUDOS APŽVALGA
Teisybė

“Vienybė” rašo, kad New Yorko dienraštis “Daily 
News” įdėjo laišką, kuriame siūloma uždaryti kitatau
čių laikraščius ir radijo programas.... “for the duration”. 
“V-bė” apie tai sako:

“Dar vis atsiranda žmonių, kurie nežino, kad tų 
laikraščių ir radijo programų dėka, vadinami kitatau
čiai yra išpirkę milijonus dolerių vertės karo bonų.

“Rodos, jau laikas būtų visiems žinoti, kad “kita
taučiai”, kaip ir “tikrieji amerikonai” šiandien kovoja 
už visų tautų laisvę.

“Sakyti, kad “they may be better American3 vvhen 
they come to talk, read and think English,” gali tik 
toks žmogus, kurio galvojimas panašus į “onevvay” 
gatvės trafiką. ,«

“Kodėl negalima būti keliomis kalbomis kalbančių 
ir galvojančių amerikonų.' Pagaliau, kuo anglų kalba 
yra ameri koniškesnė, už ispanų, prancūzų, lenkų, ru
sų ar lietuvių kalbas?

“Jungtinių Valstybių konstitucija nieko nesako apie 
tai, kokia turi būti oficialė šios šalies kalba.

“Patys amerikonai, kaip, pavyzdžiui, Ncw York 
Times, andai pastebėjo, kad kalba nėra mastas žmo
gaus vertei matuoti.

“Jeigu šiandien Amerikoje vartojama anglų, o ne 
kita kurio nors Europos kalba, tai tie todėl, kad šis 
kraštas — buvusi anglų kolonija.

“Išskyrus indėnus, viai mes — ateiviai iš senojo 
pasaulio. Nenuostabu, kad yra ateivių, kurie dar ne
moka anglų kalbos.

“Ir Kristupas Kolumbas, atvykęs į Ameriką, ne
kalbėjo angliškai...”

lumoai

Kotrynai Račkienei, mūsų 
dienraščio sveikatos sky
riaus vedėjo dr. A. M. Rač- 
kaus žmonai, jos mylimai 
motinėlei mirus, reiškiame 
giliausios užuojautos.

•
Anglijos aviacijos pasek- 

retorius kapitonas Harold 
Balfour labai aiškiai pareiš
kė, kad esamomis sąlygomis 
tuo tarpu Europą pulti ir 
bombarduoti galima tiktai 
lėktuvais.

Tai vienintelė šiuo metu 
sėkminga ofensyvos priemo
nė.

Pradėti antrąjį frontą da
bar būtų pavojinga.

Pagaliau, kada ir kur pra
dėti antrąjį frontą, tą klau
simą reikia palikti miįita- 
riniams žinovams.

Taip kalba anglų aviaci
jos kapitonas Balfour

Bet Amerikos komunistų 
partijos vadas Brovvderis ki
taip mano.

Nieko nenusimanydamas 
apie karo dalykus ir toli sto
vėdamas nuo visų karo fron
tų, jis važinėja po Ameriką 
ir agituoja žmones stovėti 
už antrąjį frontą.

Jo manymu, ne karo žino
vai turi nuspręsti kur ir ka
da kokį karo frontą atida
ryti, bet komunistų suagi
tuota minia.

Tai yra nepasitikėjimas 
jungtinių tautų vyriausybė
mis ir karo vadovybe.

•
Jungtinių Tautų karo a- 

viacijos žygiai Vokietijon 
priešui .užduoda didelius smū 
gius.

Kap. Balfour sako.
“Mūsų bombanešiai dieną 

ir naktį daro žygius giliai į 
Europos širdį. Mūsų bomba- 
nešių jėga šiuo metu yra 
vienintelė priemonė, su ku
ria galime kirsti ofensyvi- 
nius smūgius ant Vokietijos 
teritorijų”.

Karo vadovybė žino, kaip 
vesti karą. Browderio ir ki
tų jam panašių svetimos val
stybės agentų patarimai ne
reikalingi.

or

/

Po svietą pasidairius
' Čikagoj prieš lėkšinus nie 
kuomet Lietuva neturėjo 
tiek draugų, kiek jų turi šį
met. Demokratai su republi- 
konais net ant bytų eina, 
kurioj partijoj Lietuva turi 
daugiau draugų ir užtarėjų, 
puikiausiai “suprantančių 
Lietuvos reikalus” ir, jei lap 
kričio 3 dieną bus išlėktin- 
ti, “guldysiančių galvas”, 
kad Lieuva’ būtų vėl nepri
klausoma. Kai kurie iš de
mokratų ir republikonų, gir 
dėjau, net sako, jog nuo šių 
Čikagoj ir Illinois steite lėk- 
šinų priklausys Lietuvos ne 
priklausomybė.

Gerai, tavorščiai, turėti 
tokius draugus, ale nereikia 
pamiršti ir seno priklodo, 
kad geriau yra zuikis ran
kose, negu stirna girioje. 
Ant šio priklodo mano del
nas rodo štai ką:

(Iš “Draugo“, 1917 metų 
spalių 27 d.)

Autonomija Lietuvai......
“Rusijos Kerenskio vyriau
sybė siūlo Lietuvai autono
miją. Gerai. Bet lietuvių tau
ta trokšta savo šaliai pilnos 
nepriklausomybės. Ir šito 
troškimo negalima atsižadė
ti. Nes jei po šio karo Lie
tuva negaus nepriklausomy
bės, lietuvių tautai išnaujo 
prisieis ilgus metus vergau
ti svetimiems ponams” — 
(Iš editorijalo).

«
Sumušė vokiečius Raitijoj. 

Rusijos karo laivynas smar
kiai sumušė vokiečius Balti
jos jūrose. Vokiečiai neteko 
penkiolikos kariškų laivų.

l|l«»

Nesenai Čikagoj susiorga 
nizavo amerikiečių Lietuvos 
Draugų Draugija. Taigi, da
bar, prieš lėkšinis, geriau
sia proga visus tuos Lietu- 
vos draugus iš demokratų 
ir republikonų partijų, su
prantančius Lietuvos troški
mus, įrašyti nariais tos 
draugijos. O kad nebūtų 
tušti žodžiai, arba, kaip 
anam priklode: pažadėsi — 
patiešysi, neišpildysi — ne- 
griešysi, visi turėtų įnešti 
nario mokesčio, sakysim, 
kad ir po šimtą dolerų. Jo- •• 
kio palukėjimo — po lėkši- 
nų! Politika mažiausio pilū 
kėjimo nepripažįsta. Ką gi 
reiškia šimtinė demokratų 
ar republikonų kandida- , 
tams. Juk per mitingus jie 
daugiau negu už šimtinę iš
perka alaus ir girdo pilie
čius, kad už juos balsuotų.

Tuomet visi tie priešlėk- 
šininlai Lietuvos draugai iš 
demokratų ir republikonų 
partijų pasirodytų draugais 
ne vien žodžiais, ale ir dar
bais.

Bostone nesenai buvo pra
kalbos Sov. Rusijai šelpti. 
Trys gazietOB figenavo, 
kiek galėjo žmonių tose pra
kalbose dalyvauti. “Kelei
vis” padavė 100, “Darbinin
kas” — 150, o “Boston 
Post” — 600.

Bruklyno balšavikų Ęim-( 
be apgarsino, kad padoriau
sias laikraštis yra “Post”. 
Žinoma, jei “Darbininkas” 
būtų skaičium subytinęs 
“Post’ą”, jis būt laimėjęs 
padorumo kontestą.

Padorumo cinas pas bal- 
šavikus labai lengva nusi
pelnyti. Reikia tik pasaky
ti nebūtą, kuris jiems patik
tų.

Vargšas, kuris neapkenčiantį 

turtingųjų, tiek pat nupuo
lęs, kaip ir tie turtingieji. 
(Tolstojus).

U. S. LAKŪNAI I&GELBftTI NETOLI SOLOMONS

Trys V. S. lakūnai, kurių lėktuvą japonai numušė Solomon salų apylinkėje, išgelbė
ti. Laivas atėjo lakūnams į pagalbą, jie yra laivo kairėje. Vienas lakūnas užsikabinęs 
už guminio laivelio, tai yra dalis gelbėjimosi įrankių, pasiimtų iš lėktuvo; kiti lakūnai 
plaukia prie gelbėjimosi įrankiu jie pažymėti ratukai?.
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Iš Sv. Jurgio lietuvių parapijos 
apie 300 jaunuolių išvyko j armijų

M
Kitataučiai atkreipė atydą į lietuvių 

veiklą.

| Pereitą sekmadienį šv. 
1 Jurgio parapijos auksinio 
i jubiliejaus puotėje teko da- 
' lyvauti ir gėrėtis muzikale 
dalimi, kurią sumaniai ir 

i meniškai išpildė šv. Jurgio 
■ lietuvių parapijos chorai, va 
I dovaujami p. Pociaus, kuris

Šv. Jurgio lietuvių para
pija, Chicagoje, šiomis die
nomis sayo įsisteigimą, gy
vavimą ir veiklą atžymi au
ksiniu jubilieju. Parapijos i 
istorijos puslapiai turtingi 
ir patrauklūs, nes čia pra
sidėjo prieš daugiau kaip 
penkisdešimt metų lietuviš
kas judėjimas, lietuviška 
veikla. Tos veiklos paseka ! 
buvo parapijos susiorganiza. 
vimas. Ir prieš penkisde
šimt metų įsisteigė parapi
ja.

Pereitą sekmadienį baž
nyčioje iškilmingomis pa
maldomis prasidėjo jubilie
jus, kuris tęsės tris dienas 
— sekmadienį, pirmadienį 
ir antradienį.

Jubiliejus, kuris patraukė 
visų akis

Šv. Jurgio lietuvių para
pijos jubiliejus patraukė ne 
tik parapijiečių, bet Bažny
čios vadų, politikų, visuome 
nininkų ir laikraštininkų 
akis. Šis jubiliejus privertė 
visus labiau susidomėti 
Amerikoje lietuvių veikla ir 
jie aiškiai pamatė lietuvių 
stiprų organizuotumą ir tei- 
giamą veiklą religinėje, kul 
tūrinėje, meninėje ir po
litikos srityje. Tai aišku bu 
vo matyti pere.tą sekmadie
nį Šv. Jurgio lietuvių para
pijos salėje per iškilmingą 
puotą, kurioje dalyvavo J.
E. arkivysk. Stritch, gu
bernatorius Green, mayoras 
Kelly ir kiti žymūs asme
nys. Čia aukšti Amerikos 
vyrai pamatė lietuvių kata
likų subrendimą religinėje, 
kultūrinėje, meninėje ir po
litikos srityje. Todėl jie 
džiaugės ir gėrėjos kad lie
tuviai taip energingai ir su
maniai remia Amerikos pas 
tangas laimėti šį karą, kad 
platus pasaulis galėtų ture- (}] 
ti laisvą ir nepriklausomą , * 
gyvenimą. Visi džiaugės, 
kad iš šios paarpijos yra 
Dėdės Šamo kariuomenėje 
apie 300 jaunuolių lietuvių 
(jau užregistruota garbės 
lentoje 240 lietuviai jaunuo
liai, išvykę iš šios parapijos 
į armiją). Garbė tėvams, 
kad jie išaugino tokį gausų 
būrį vyrų, kurie šiandien ko 
voja už Amerikos pergalę 
ir pavergtųjų išlaisvinimą.

Oi tos dainos, kiek jos 
teikia širdžiai paguodos

Šv. Jurgio lietuvių para
pija gali didžiuotis giesmės 
ir dainos pamėgimu. Čia 
tiek muzikalumo ir 
kos nuovokos, kad
malonu šios parapijos paren 
gimuose dalyvauti.

menis-

supratna Lietuvos dvasią ir 
jam tėvų žemė nėra sveti
ma. Toks jaunimas nusipel
no pagarbą ir meilę. Ypač 
tokiu jaunimu džiaugiasi 
pavergti gi lietuviai, nes jie 
žino, kad tokio jaunimo pa
gelba Lietuva galės išsiko
voti vėl sau laisvę ir nepri
klausomybę.

Lietuviai kaskart vis 
daugiau pelno simpatijų 

Lietuviai kitataučių tarpe 
vis daugiau pelno simpatijų 
ir gerbėjų, nes jie mato, kad 

niai kiekvienoje progoje pa- išpildė. Tai rodo, kad Ame- j lietuviai yra verti pagarbos 
naudoja savo muzikalinius rikos lietuviškas jaunimas 1 (Nukelta į 6 pusi.)

talentus.
Tiesiog su susižavėjimu 

klausiau lietuvišką baladę 
"Sudiev”, kurioje tiek daug 
lietuviško lyriškumo ir švel 
numo ir kartu Lietuvos il
gesio, kad net už širdies kas 
tai pagauna ir neša tave į

visą savo dūšią yra į muzi- į Lietuvos laukus, kurie šian- 
ką įdėjęs. Tokie chorai ir dien pavergti svetimųjų, 
dainininkai, kaip Mrs. Ona, Tąją baladę ir kitas lietuviš 
Piežienė, Mrs. Ona Juozai- kas dainas išpildė Ameriko- 
tis ir Brazis gali pasirodyti je gimęs lietuvių jaunimas, 
ir operos scenose. Tai garbė kuris nepaprastai meniškai

tiesiog lietuviams, kad jie suma- ir su lietuvišku jautrumu

Triangle
Range Oil
Kristaliniai balta range 

alyva dėl mėlynos liepsnos
burnerių švariai dega!

Mes turime savo stake vi
sokios rųšies alyvos dėl bur
nerių, namų vartojimui ar! 
industrijoj. Mūsų didelis sta- Į 
kas ir moderniški meteriai 
mūsų trokuose užtikrina ge
riausią patarnavimą. 
TRIANGLE OIL COMPANY

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

Plunksnų Kaldras
PADAROME IŠ JUSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate materlolą U mūs 
krautuvė*— ui tiktai $1.5(1
LANGAMS APDENGALAI - 
Drapea — pritaikomi VELTU

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Draperių, Viri1 

Apdengalų Materiolo.

BECK'S DEPT. 
STORE, Ine.

3221-25 S. HALSTED 
Phone: YARDS 4778

Visas darbas ir prekės 
pilnai garantuota.

y rai

NOTICE 0F ELECTION
Tuesday, November 3,1942

Balsavimo Vietos Rinkimams bus atdaros nuo

6:00 VALANDOS RYTO IKI 5:00 VALANDOS POPIET

Bus renkami viršminetuose' rinkimuose

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS | 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —

SICTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės |

Mūsų Specialybė

i

!

i

I

i

i
t1

UNITED STATES SENATOR
REPRESENTATIVE IN COx\GRESS

(State-at-Large)
STATE TREASURER
SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION
THREE (3) TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF ILL. 
TWO (2) JUDGES SUPERIOR COURT OF COOK COUNTY

(To Fili Vacancies)
REPRESENTATIVE IN CONGRESS

(From Each Congressional District)
STATE SENATOR

(From Each Odd-Numbered Senatoriai District)
THREE (3) REPRESENTATIVES IN THE GEN. ASSEMBLY

(From Each Senatoriai District)
COUNTY JUDGE 
COUNTY CLERk 
COUNTY TREASURER 
SHERIFF
COUNTY ASSESSOR

JUDGE — PROBATE COURT
CLERK—PROBATE COURT
CLERK — CRIMINAL COURT
COUNTY SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
TWO (2) MEMBERS — BOARD OF TAX APPEALS 
THREE (3) SANITARY DISTRICT TRUSTEES 
ONE (I) SANITARY DISTRICT TRUSTEE

(To fil’l Vacancy)
PRESIDENT, BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS 
FTVE (5) COUNTY COMMISSIONERS — COUNTY TOWNS

Renkami Chieagos Miesto Balsuotojų 
TEN (10) COUNTY COMMISSIONERS — CHICAGO 
BAILIFF —MUNICIPAL COURT — CHICAGO 
CLERK — MUNICIPAL COURT — CHICAGO 
CHIEF JUSTICE MUNICIPAL COURT — CHICAGO 
TWELVE (12) ASSOCIATE JUDGES MUNICIPAL COURT —

CHICAGO

Ijkbal kito* rūiles moterų kailiniai, kailiukais papnoštaia arba 
eloth kotai parstdukla nužemintomis kainomis.

ATEIKITE UI PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47lh St. Yards 2588

Mrs. R. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

Bu* pavesta Illinois Valstijos balsuotojams siūlomas pataisymas Illinois Valstijos Konstitucijos, kurio tikslas yra 
panaikint sales Taksus ant valgomųjų daiktų parduotų žmonėms vartojimui, kad išvengus dabartinių valstijos įstatų tame.

Bus pavesta Chieagos miesto balsuotojams propozicija patvirtinti ar ne Chieagos miesto Tarybos įsta.ą (ordinance), 
kuris autorizuoja laikiniai naudojimą vietiniams transportacijos reikalams pradinę Subways sistemą.

NEREGISTRUOTI BALSUOTOJAI TARNAUJANTIEJI GINKLUOTOSE JIEGOSE GALI BALSUOTI.
ASMENYS KURIŲ REGISTRACIJOS KORTOS RANDASI KNYGOSE IR KURIE GYVENA PO ANTRAŠU PO 

KURIUO REGISTRAVOSI, GALI BALSUOTI.
ASMENYS KURIŲ VARDAI RANDASI NOVEMBER 1942 ATSPAUSDINTAM BALSUOTOJŲ SĄRAŠAN, AR KURIE 

RANDASI SUPPLEMENTAL SĄRAŠAN ir vardai neisbraukti GALI BALSUOTI. \

ASMENYS KURIE PERSIKĖLĖ į KITĄ VIETĄ, BET TAME PAČIAME PRECINKTE PO SPALIO 5, 1942, GALI 
BALSUOTI.

REGISTRUOTI ASMENYS KURIE PAKEITĖ SAVO VARDUS IŠ PRIEŽASTIES APSIVEDIMO AR KITIEMS REI
KALAMS PO SPALIO 5, 1942, GALI BALSUOTI.

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMASl
ŠILTAI sn dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 djnn nn

I vertės “elose out” kaina ................................................
Pirkite dabar ir sntanpyklte pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už .................. U j r L 4> |

[MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00 (S Q HC :L: <f| C *711 
iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo. . •P'L' 3 4»lO./d

[FUR COATS, $75.00 vertės, £OQ RO
Parsiduoda po tiktai ..........................................................mAu.UU

VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų CC QQ O C
vilnoniai siūtai, $15 veri. nužemit. kaina

[MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESĖS NEPAPRASTAI NUŽEMIN-I 
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- QQ ]
da po tiktai .............................................................................. J) I.UO ]

|$15.00 vertės KOTAI, ’TC
parsiduoda po tiktai ..........................................................ų>O. / O

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

HARRY A. LIPSKY 
MABEL G. REINECKE 
WILLIAM B. DALY

Board of Election 
Commissioners

JOHN S. RUSCH,
CHIEF CLERK

Benjamin S. Adamowski,
ATTORNEY

EDMUND K. JARECKI.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dlning Room Seto — Parlor 
Seto — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators — 
Washers —* Mangels — and 

Stovės.
Natlonally advertised items.

v - “ ■ ’-r.r

1

Dated, October 5, 1942 
Chicago, Illinois County judge | ALEX ALESAUSKAS and SONS

DIDELIS IAPAKDA Vk_.JUB M1JHV 
MILŽIMAKO STAKO ML'ZIKA-

LINIU INSTRITMENTV- 
PASINAUDOKI T PROGA DABAR

KOL DAR lVEIAPARDUOn
TŪBOS. CLARINETAI TROM

BONAI. 8AXAPHONE8, FLU- 
TE8 su ‘'cmm" — *26.00, *17.60, 
*46 00 Ir *76.U0. Vist ^garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI. SPA- 
NI4KI MANDOLINAI. BANJOS, 
SMUIKO8. TENOR BANJOS — 
*6 60. *8.54, (12.50 Iki *26.00
STRlUNINIAI BASAI — *60.00. 
*126 00 Ir *15*00. BASO UŽ- 
DENOALAS — >12.00. HMICE-
LAI SMUIKOMS. STRIUNINI- 
NIAMH BASAMS. VIOLAH Ir 
CELLO — tl.H. ,2.00. *6.00.
*10 00 lr *16 00 Strtuno* (Ifii *1- 
aų ▼IrAmfni’tų Inrtrumentų. BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - »\8 50, 
*23.60, (3* 00. *60.0*. PEDALS.
HI BOYS, CTMBOL8. DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE vlatema 
bra's Ir “reed" Inatrumentama 
pritaikomi JUsų Iflpoma

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
PHONOORAPH pataisymas.

Atstatymas vtaų dailų Claraa- 
taras. TrlOboms. Saiaphones. 
Smulkoms Ir Oultarama.

GOLDSTETN’S MISIC SHOT 
•14 Maxwell SA. Chica<n.

FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago |
Telefonas — REPUBLIC 6051

WHOLESALE
LIUUOB 
ĮSTAIGA

lit rilojame 
IKI vi-s 
Chlcago.

REMKITESEN4
LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N. KANTRU, aa».

MUTUAL LIQUOR ČO. 
4707 So. Halsted St.

Telefonas: BOULEVARD 0014

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU I
8TATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
l/iAa/bcd. 
Protcction 
for your

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3^%. Jūsų pinigai greitai Išmoka
mi ant pareikalavirflo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINĖ (STAIGA 

— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

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

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol daba.'tinis stakas dar neišparduo-1 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš gelež, n-1 
kelio karo jums:

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

Aki* kulno* pcrluml t tonu- ar Miitlrš
5332 SO. LONG AVE. TEL. PORTSMOUTH 90221

’8.65
*9.20



Nevėluokite išsiųsti Kalėdines 
dovanas kariams, esantiems užjūry

Taisyklės siuntimui Kalėdų Dovanų 
mūsų kareiviams. DU GIMINAIČIAI D ĖDIS ŠAMO KARIUOMENĖJ!'

Žinodami, kad niekas ge
riau nepalaiko mūsų karei
vių moralę per Kalėdas kaip 
dovanos ir laiškai nuo drau
gų ir giminių, todėl Karo 
Departamentas ir Paštas pa 
taria visiems pradėti anksti 
dovanų pirkimą.

Dovanos turi būti 
išsiųstos į užsieni 
lapkričio 1 d.

Dovanos kareiviams užjū
ry turi būti išsiųstos nevė
liau lapkričio 1 d., kad jie 
gautų per Kalėdas. Nors ne 
taip svarbu išsiųsti pake
lius taip anksti mūsų karei
viams Jungt. Valstybių sto
vyklose, bet vistiek būtų ge 
rai išsiųsti prieš pabaigą lap 
kričio mėn., nes kareiviai 
gali būti išsiųsti į užjūrį 
prieš šventes.

Štai taisyklės Karo De- 
Departamento ir pašto, pa
gal kurias dovanos bus pri
statytos greitai:

1. Pakeliai turi būti aiš
kiai pažymėti “Christmas 
Parcel”.

2. Nors galima siųsti 11 
svarų, armijos ir laivyno au 
toritetai prašo siųsti nedau
giau kaip 6 svarus.

3. Pakelis turi būti nedi
desnis kaip batams dėžutė. 
Maksimumo didumas iš 18 
colių ilgio arba 42 colių api
mant visą.

4. Siuntėjas gali siųsti tik 
tai vieną pakelį per sanvai- 
tę kareiviui.

Dovanos turi būti 
gerai supakuotos

Visos dovanos turi būti 
supakuotos stambiuose bak- 
seliuose ir gerai apvyniota. 
Reikia atsiminti, kad visi 
pakeliai bus cenzūruoti, 
taipgi turi būti greitai at-

JOS. F. BUDRIK, 
Ine.

Didelė Krautuvė
RAKANDŲ, RADIO, 

JEWELRY 
Viskas po vienu stogu

3241 S. Halsted St.
Telephone: Ca’umet 7238

Budriko radio programos 
būna U:

WCFL—1000 kil. stoties, sek
madienio vakare 9 vai.

WHFC-1450 kil.- stoties, ket
virtadienio vakare 7 vai.

rišami. Nevartokite Kalėdų 
ženklelių užklijavimui.

Jeigu bus sudėta tokių 
daiktų kaip saldainių, mui
lų, ir pan., juos reikia stip
riai supakuoti, kad ne išsi- ! 
barstytų per kelionę. Aštrūs 
instrumentai, kaip britvos, 
peiliukai arba žirklės turi 
būti apvynioti. Saldainiai ir 
kiti dalykai, kurie įdėti į 
paprastus popierinius bakse 
liūs, turi būti įdėti į medi
nius arba metalinius baksu- 
kus. Toki dalykai kaip sal
dainiai, cigarai, tabakas ir 
pan. daiktai, gali būti sudė
ti į bendrą pakelį be atida- 
mo.

Kokie daiktai 
draudžiami siusti

Draudžiama siųsti tokius 
daiktus: svaiginančius gėri
mus, lengvai uždeglamą me
džiagą (visokios rūš e3 dek- 
tukus, cigaretų žibalus), 
nuodus arba kompozicijas, 
kurios gali užmušti arba i 
įžeisti, arba sunaikinti paš- . 
tą. Cigareams uždegti maši i 
nėlės gali bū‘.i siunčiamos, I 
bet be žibalo. Dalykai, ku
rie greitai sugenda irgi ne- 
siunčiami.D.. . ... 300 karių armijoj
Pinigus siųskite .. .
"money order". , iŠ VICIIOS parapijos

Nesiųskite pinigų. Jeigu , 
siųsite dovanas pinigais, 
siųskite pašto “money1 
order”.

Apdrauskite visas bran- 
gesnias dovanas.

Pakeliai turi būti pilnai 
apmokėti pagal pašto nus
tatymus. Knygas galima 
siųsti speciale rata, 3 centai 
už svarą.

Galima užrašyi iš viršaus 
“Merry Chrismas”, jeigu 
tas neuždengs adresą, arba 
galima įdėti pasveikinimus 
viduryje. Knygose irgi ga
lima įrašyti sveikinimus.

Kas reikia pažymėti 
ant pakelių
Pakeliai adresuoti vy

rams užjūry, apart siuntėjo 
vardo ir adreso, viršutinia
me kairiame kampely, turi 
parodyti vardą, laipsnį, ar
mijos serijos numerį, tarny
bos skyrių, organizaciją, ar 
mijos pašto ofiso numerį ka 

jreivio, ir pašto vardą, per 

kurį pakietas siunčiamas.

Pakietai adresuoti laivy
no vyrams, turi parodyti 
apart siuntėjo vardą ir ad
resą kairiame kampely dar 
vardą ir laipsnį jūreivio, lai 
vo vardą arba vienatą, prie 
kurio priklauso ir pašto var 
dą, per kurį pakietas siun
čiamas.

Pakietai adresuoti vy
rams marinuose turi įrodyti 
apart siuntėjo vardą ir ad
resą, dar vardą, laipsnį (su 
raidėm USMC, U. S.) Ma
rine Corp Unit Number

Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

Šiandien Chicagoje Navy Day <
I

Didingas paradas ir iškilmingai bus 
atidaryta State gatvė.

S-.L U uiiel J. Aldonis

Sgt. Daniel J. Aldonis, gi
męs 1918 m., gegužės 20 
dieną, Chicagoje, 111., baigė 
šv. Klaros pradžios mokyk 
lą ir Lindbloom
mokyklą.

Sgt. Daniel J. Aldonis, 
prieš išvykdamas j Dėdės 
Šamo kariuomenę, dirbo 
Sherman viešbuty, kur vedė 
knygas; jis išvyko į armiją 
1941 m. liepos 17 dieną ir 
dabartinis adresas yra: 751 
st. C. A. Btry Mine, Fort 
Monroe, Virg. Danielio tė
vai — Pranciškus ir Domi
cėlė Aldonis gyvena Chica
goje, Marąuette Park;

(Atkelta iš 5 pusi.) 
ir susidomėjimo, jog lietu
vių istorija, veikla ir dva
sia yra veikli ir kūrybinga.

John Malloy, Chicagos 
Herald American vyriausias 
redaktorius, dalyvavęs ban
kete, džiaugės lietuviais ir 
reiškė padėką, kad lietuviai 
davė American Herald lai- Į 
kraščiui sumanų ir šaunų 
žurnalistą Stasį Piežą.

Jei jau mumis kiti domi
si ir grožėjasi, tad ir mes 
nesigėdykime lietuvio var
do, bet jį gerbkime ir veiki
me taip, kad daugiau pelny- 
tumėm pagarbos ir meilės. 
Tokiais ir panašiais veiks
mais mes daug galėsime pri 
sidėti prie mūsų tėvų žemės 
išlaisvinimo iš okupantų ir 
duosime progos Lietuvai vėl 
būti nepriklausomai.

Nė vienas lietuvis, ar jis 
čia gimęs, ar kitur, negali 
leisti, kad Lietuva būtų pa
vergta ir mūsų broliai sve
timiems vergautų.

Šis šv. Jurgio lietuvių pa 
rapijos jubiliejus tepaska- 
tina mus dar veiklesniais 
būti už Amerikos pergalę ir 
Lietuvos išlaisvinimą.

(įdėkite numerį) care of 
Postmaster of New York,
N. Y. arba care of Post
master, San Francisco, Cal.

Kada Armijos vienetai 
yra išvykę iš savo stovyklų 
arba nežinoma “kur laivai 
išvykę”, pakietus adresuoki
te į paskutinį Žinomą adre
są, jie bus nemokamai pa
siųsti.

I> n X TT O X H

Pvt. F. cl. J. D. Dauginas 
P. F. C. John D. Daugi-

nas, gimęs 1919 m. birželio 
7 dieną, Chicagoje, III., 

aukštesnę Roselande, baigė Visų šven
tųjų lietuvių parapijos pra
džios mokyklą ir Fenger 
high school.

John D. Dauginas į Dėdės 
Šamo kariuomenę išvyko 
1942 m. sausio 5 dieną ir 
dabar jis yra Alaskoje, jo 
adresas: 36309426 Co. B. 
807 Engrs. Bn. Avn (sep) 
A. Po 949 Seattle, Wash.

John D. Dauginas, prieš 
išvykdamas į armiją, dirbo 
namų statybos planų braiži
nius, kariuomenėje irgi dir
ba braižybos darbą; jis pri
klausė prie L. Vyčių choro 
ir Rocelande L. Vyčių kuo
pos. Jo tėvai Stanislovas ir 
Emilija Dauginas gyvena 
Roselande.

FFIr "Draugas 
turi nuopelnų

Prie Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos auksinio jubilie
jaus pasisekimo daug prisi
dėjo savo propaganda ir 
reklama dienraštis “Drau
gas”, kuris buvo paskyręs 
šeštadienį specialiai pusla
pi-

Katalikų high schools 
bus mokoma 
kariškų dalykų

Chicagos katalikų high 
schools nuo ateinančio pir
madienio bus pradėta mo
kyti jaunuoliai, kurie turi 
daugiau kaip 17 meų, kariš
kų dalykų.

Taip pat kariškų dalykų 
bus mokomi 15,16 ir 17 me
tų jaunoliai.

Atidavė 500 senu rak
iu karo produkcijai

M. L. Ross, 801 S. Wells 
str., president of the Old 
Rose Di8ributing Co., vyno 
ir likerių sandėlio pardavė
jas, surinko 500 senų raktų 
ir atidavė karo produkcijos 
reikalams. Kai kurie raktai 
yra nuo prohibicijos laikų, o 
kiti net siekia 1889 m. Da
bar tie raktai tarnaus karo 
reikalams.

Chicagoje šiandien yra 
Navy Day, kurioje yra pa
gerbiami jūreiviai. Tikimasi, 
kad į Navy Day iškilmes at
vyks pažiūrėti mažiausia 
250,000 žmonių, šiandien ta
proga oficialiai atidaroma Į landą bus atidaryta oficia- 
naujai pertaisyta ir pagrą- liai naujai pertaisyta State 

str. Iš čia bus paraduojama 
State, Jackson boulevard ir 
La Šalie gatvėse ir sustota

žinta State gatvė.

Šios dienos iškilmių para
de dalyvaus tarp 6.000 ir 
8,000 vyrų ir motery, kurie 
atstovaus visas Navy šakas. 
Navy Day parade dalyvaus 

apie 3,000 sailorų ir marinų 
iš Navy stovyklos; 1,000 
studentų ir Abbot hall mid- 

i shopmen’s mokyklos; 2,500 
iš the University of Chica
go Navai Schools ir nuo 500 
iki 700 priims priesaiką vy
rai, kurie išvyksta į Dėdės 
Šamo kariuomenę.

Illinois valstybėje išau
ginta raudonos, baltos 
ir mėlynos spalvos 
kokurūzai

Herbert H. Vertrees, bu
vęs Pittsfield mayoras, po 
dviejų metų bandymo išau
gino raudonos, baltos ir mė
lynas spalvos kokuruzų.

Vertrees sako, kad jis pa
sėjęs trijų spalvų kokuruzų 
ir šiandien jau turi 200 ausų 
“patriotinių konkuruzų”.

Moterys įžengs j naujo 
darbo laukus

Pranešama, kad Chicago 
area atsirado 200,000 naujų 
darbų.

Departament of Commer- 
ce sako, kad tuos darbus už 
ims moterys.

Moteris užims trokų vai
ruotojų, keltuvų operatorių 
menedžerių, patarnautojų ir 
autobusuose vyrų vietas ir 
daugel kitų vietų, kuriose 
pirmiau dirbo vyrai.

SKELBKITES “DRAUGE’

ROOSEVELTO REMEJAII
Klausykitės 

Karės Laimėjimo 
Kalbėtojų

— iŠ —
W.G.E.S ............................. W.II.F.C.
8:00 vai. vak..................... 10:15 v. v.

PENKTADIENI, SPALIO 30 d., W.H.F.C., 10:15 P. M. 
Judge John T. Zūris, ir Frank Wol<1at, Repr. Lithuanian 
BuHiness Men’s Aasociatlon.

ŠEŠTADIENI, SPALIO 31 d., W.H.F.C., 10:15 P. M.
Al. O. Kumskis, Pres. Lithuanian Democratic League, ir 
Konatant Kairia, Labor Union Repr. ir Prea. LRh. Society.

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

SU VIENYBE LAIMĖSIME!”
IŠRINKITE I TEISĖJUS ANTRAM TERMINUI — JUDGE 
JOHN T. ZŪRIS, LAPKR.-NOV. 3 d., BALSUODAMI —

TIKTAI DEMOKRATIŠKAI!9
Vienas kryžeiia ant didelio balioto, antras kryželis ant mažo.

< <

Navy Dayy parade prasi
dės apie 10 vai. iš ryto nuo 
Columbus drive, Randolph 
gatvės ir pietų State gat
vės kryptimi ir eis į Madi
son gatvę ir čia apie 11 va-

prie miesto salės ir čia keli 
šimtai rekrutų priims prie
saiką. Ka’bės mayoras Kelly 
ir kiti aukšti valdžios pa
reigūnai.

I

Arkivyskupas Stritch 
pareiškė, kad Lietuva 
vėl bus nepriklausoma

Pereitą sekmadienę šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje per auksinis ju
biliejaus iškilmes bažnyčioje 
arkivyskupas Stritch savo 
pamoksle pareiškė, kad Lie
tuva turi nepaprastai daug 
kentėti nuo okupantų, kad 
ji laikosi katalikybės princi 
pų, tiesų.

Arkivyskupas Stritch pa
sakė, kad Lietuva, nežiūrint 
okupantų persekiojimų, ir 
šiandienos Katalikų Baž
nyčios dėsnių ir jis užtikri
no, kad Lietuva vėl bus lais 
va ir nepriklausoma valsty
bė.

Civilinio karo armotos 
karo produkcijai

The Rogers Park Post, 
No. 108, American Legion, 
atidavė dvi civilinio karo ar 
motas ir 40 šovinių karo pro 
dukcijai. šitos armotos bu
vo padėtos prieš 55 metus 
Bonifaco kapinėse.

Gerai dirba
Highland Parke, per sa

vaitę surinkta 176 tonai se
no metalo.

Antradienis, spalio 27, 1612

mu
X J. E. vysk. B. Sheil, 

šiandie šv, Jurgio bažnyčio
je celebruoja iškilmingas šv. 
Mišias už parapijos jauni
mą, ypač už tuos vyrus, ku
rie randasi kariuomenėj.

X Vyskupas Wm. O'BKen, 
D.D., vakar celebravo šv. 
Mišias šv. Jurgio bažnyčioj, 
asistuojant arkikunigu kun. 
J. Paškauskui, diakonu kun. 
J. Valantiejui, subdiakonu 
kun. J. Jančiui, MIC. Pirmas 
ceremonijų meisteris buvo 
kun. Thomas Reed, antras 
— kun. Skripkus. Giedojo 
varg. Sasnausko vardo cho
ras. Pamokslą pasakė kun. 
A. Valančius.

X June Kubaitienė, Edv. 
Kubaičio žmona, vakar iš
vežta į Šv. Kryžiaus ligoni
nę apendiko operacijai. Guli 
kambaryje 214.

X Silvestras ir Stanislava 
Metiniai, 3404 S. Union Ave., 
vakar sulaukė svečių: iš Ka
lifornijos parvyko jų žentas 
Juozas Gedvilas su žmona.

, Kalifornijoj J. Gedvilas tu- 
iri valdžios darbą.

X Chicago Herald-Ameri- 
can Šv. Jurgio parapijos ju
biliejaus proga vakar įdėjo 
nuotrauką Liurdo grotos, ku
ri įruošta tos parapijos šven
toriuje ir kiekvieno praeivio 

i akį patraukia.
' X Andrius Kubaitis, sū
nus Vinco ir Onos Kubaičių, 
vakar išvyko į kariuomenę. 
Priimtas į Signal Corps. Jis 
yra jaunesnysis brolis Ed. 
Kubaičio.

X Federacijos skyrius 
Brighton Park šį vakarą lai
ko susirinkimą parapijos mo 
kyklos kambaryje. Susirin
kimas labai svarbus ir visi 
draugijų atstovai prašomi 
dalyvauti. Pradžia 8 vai.

X Dr. Adomas Schultz 
(šulcius), Melrose Park vei
kėjos švilpauskienės pusbro
lio sūnus, šiomis dienomis 
įstojo kariuomenėn. Praeitą 
sekmadienį giminės ir drau
gai buvo iškėlę jam išleis
tuves.

X Vyto šilingas, buvęs K. 
of L. spaustuvės menedže
rius, šiomis dienomis parvy
ko Chicagon praleisti trum
pas atostogas. Jam išėjus į 
kariuomenę, jo žmona Anas- 

Įtazija (Varaniūtė) persikėlė 
gyventi pas tėvus į West 
Side.

X J. ir M. Dohrovalskių.
žinomų West Side biznierių, 
ir antras sūnus Vincas šau
kiamas kariuomenėn. Vyres
nysis sūnus Juozas vakar 
atsisveikino su tėvais, o jau
nesnysis Vincas tą pačią die
ną išvyko fiziniam kvotimui. 
“Nors biznyje netekti dvie
jų darbininkų yra skaudu,” 
sako J. Dobrovalskis, “bet 
reikia ir Dėdei Šamui pagal
bos. Juo greičiau bus sulau
žyta Hitlerio ašis, tuo geriau 

i(bu8 mums visiems“.


