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12 JAPONU TANKU SUNAIKINTA SOLOMONS
U. S. marynai visas japonų 
atakas atmuša Guadalcanale

Amerikos bombonešiai atakuoja 
priešo laivus ir pozicijas

W ASHINGTON, spal. 30. 
— Laivynas paskelbė, kad 
praeitą savaitę Guadalcanal 
saloje, Solomons, U. S. ma- 
rynai ir kariuomenė sunaiki 
no 12 japonų tankų ir pasku 
tinėmis dviem dienomis ne 
tik atmušė japonų keletą 
pakartotinų atakų, bet tor-

SOLOMON SALŲ 
ŽMONĖS DRAUGINGI 
AMERIKIEČIAMS

Nes japonai juos 
apvagia, barbariškai 
sj jais elgiasi

P. PACIFIKO BAZfi, rūgs. 
30. (Suvėlinta). — Solomon 
salose tarp vietos gyvento
jų beveik nėra tokių, kurie 
draugautų su japonais ir su
darytų penktąją koloną. Pa
tirta, kad žmonės yra toli 
draugingesni amerikiečiams, 
negu japonams. Imant aps
kritai, amerikiečiai kareiviai 
draugingai atsineša į vietos 
žmones, negrobia jų nuosa
vybių, žmoniškai su jais el
giasi. Kitaip su jais elgiasi 
japonai. Šie nesiskaito su 
žmonėmis ir grobia visokį 
jų turtą, barbariškai su jais 
apsieina, net jų moteris gė
dina.

Kai karo pradžią japonai 
įkėlė koją į Solomon salas, 
daug gyventojų paspruko į 
kalnus. Paskiau amerikie
čiams užėmus kai kurias ba 
zes, tie žmonės grįžo į savo 
išlikusias sodybas ir susidė
jo su amerikiečiais. Šian
dien jie daug kuo padeda 
amerikiečiams kovoti prieš 
japonus.

Gyventojų palankumas 
amerikiečiams ir Amerikai 
pasireiškia ir kitų salų gru
pėse.

Varšuvoje užmušta 
keletas kariškiu 
suimta 50 įkaity

LONDONAS, spal. 30. — 
Lenkų tremtinė vyriausybė 
gavusi žinių, kad Varšuvoj 
bombų sprogdinimais už
mušta 'nežinomas skaičius 
vokiečių kariškių. Tad nacių 
policija tuojau suėmė 50 len 
kų įkaitais ir grasina juos 
sušaudyti, jei kas panašaus 
pasikartotų.

WASHINGTON. — Prez. 
Rodseveltas ragina visus pi 
liečius balsuoti per ateinan
čius rinkimus.
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pedlaiviais sugadino japonų 
naikintuvą, kurs saugojo sa
viškių kareivių salon išlai
pinimą.

Laivyno komunikate pažy 
mima, kad dviemis paskuti
nėmis dienomis Guadalca
nal saloje japonai nebuvo 
sukėlę didelių atakų. Pasi
tenkinta mažaisiais vienur 
kitur susikirtimais. Ameri
kiečiai be pertraukos bom
barduoja priešo pozicijas va 
karuose.

Spalio 28 d. U. S. lakūnai 
sunaikino du japonų jūrinius 
lėktuvus Rekata įlankoje. 
Spalio 29 d. rytą japonų 
bombonešiai atakavo ameri
kiečių pozicijas Guadalca
nal. Tačiau nesukelta nuos
tolių. nes daugumas bombų 
išmesta į vandenį.

TORNADO UŽMUŠĖ 
27 ASMENIS

BERRYVILLE, Ark., 
spal. 30. — Tornado (viesu
las) praeitą naktį ištiko šį 
miestelį, kurio didesnė da
lis sulyginta su žeme ir ma
žiausia 27 asmenys užmuš
ta ir apie 200 sužeista. Daug 
sužeistųjų taip sunkiai suža 
lota, kad gydytojai nurodė 
jų suvežti į ligonines.

Tornado sukėlė gaisrus, 
tad daugelis žmonių vietoje 
gelbėti sužeistuosius susi
metė kovoti su gaisrais.

Sugriauta Arkansas ir 
Missouri geležinkelio stotis, 
kur keliolika asmenų žuvo.

Iš Harrison ir Eureka pa
galbon atvyko gydytojai ir 
slaugės.

Sąjungininkai įsiveržė giliau i 
ašies liniją Egipto fronte ;

CAIRO, spal. 30. — Bri
tų aštuntoji armija dar gi
liau kyliu įsiveržė dviejose 
vietose į ašies įsitvirtinimų 
liniją Egipto fronte r neat- 
laidžiai grumiasi su priešu. 
Savo rėžtu priešui jo užnu
garyje sukeliami vis didesni 
nuostoliai.

U. S. armijos skridikai 
vieni per praėjusias penkias 
britų ofensyvos dienas nu
mušė 22 priešo lėktuvus, sa 
vo gi tik vieną lėktuvą prara 
do. Priešo lakūnai vengia su 
amerikiečiais skridikais su
sikauti ore.

Pirmosios savaitės ofensy- 
I vos pasėkos dar nežinomos.

SUŽEISTI BRITŲ KARIAI EGIPTE

("UraucuM Aciue leiepuu

Sužeisti britų kariai Egipte gauna pirmą pagalbą iš Royal Army Medical Corps. E- 
gipto karo fronte. Pranešama, kad buvo daug britų sužeista.

Higgins statys 
transporto lėktuvus

. WASHINGTON, spal. 30. 
— Andrew J. Higgins, laivų 
statytojas Louisianoj, pain
formuotas, kad karo depar
tamentas paves jam statyti 
1,200 C-46 dviejų inžinu 
transportinių lėktuvų. Sako 
ma, Higgins turi visus rei
kalingus įrengimus lėktu
vams statyti.

Priimtųjų tarnybon 
urliopas trumpinamas

WASHINGTON, spal^ 30. 
«— Karo sekretorius Stimson 
paskelbė nusprendi, kad 
drafto keliu priimtų karo 
tarnybon vyrų prieš induk
ciją urliopas sutrumpina
mas nuo poros savaičių iki 
vienos savaitės.

W ASHINGTON. — Prez. 
Rooseveltas spaudos konfe
rencijoje. atsisakė aiškinti, 
ar Liberijoj yra U. S. ka
riuomenė.

Tik žinoma, kad nei britai, 
nei ašis vieni prieš kitus 
dar nekelia šarvuotųjų savo 
jėgų atkaklion ir g&lutinon 
kovon. Ir nežinia, kaip greit 
įvyks didieji veiksmai. Re
gis, abidvi pusės apsiskai
čiuoja, kad kol kas negalin
čios tai daryti.

(Iš Romos per radiją pra 
nešama, kad Egipto fronte 
britų atakos sukoneveiktos 
ir vienam linijos bare 8 bri
tų tankai sunaikinti. Taip 
pat ties Batruh atmušta bri 
tų laivai, iš kurių buvo ban
doma išlaipinti kariuomenė 
ir ašį pulti iš užnugario).

U. S. vyriausias teismas paskelbė 
nuosprendį šnipų bylos klausimu

Teismas pripažįsta prezidento teisę 
traukti karo teisman šnipus

WASHINGTON, spal. 30. 
— Savam laike sugavus aš
tuonis vokiečius šnipus sa
botažininkus prezidentas 
Rooseveltas pavedė juos tei 
sti karo teismui paskyręs 
aukštuosius karininkus tei
sėjais.
Kaip žinoma, tos bylos me

tu septyni kaltinamieji šni
pai per advokatus kreipės 
teisman kvestijonuodami 
prezidento teisę juos traukti 
karo teisman. Jie tvirtino, 
kad juos turėtų teisti civili
niai teismai tose valstybėse, 
kur jie buvo sugauti. Jie dar 
argumentavo, kad neatlikę 
jokių sabotažų, bet tik pla
navę. Tai ir dėl to, karo 
teismas neturėtų jų teisti.

Vyriausias teismas tada 
vienu balsu pripažino prezi
dentui teisę traukti juos ka
ro teisman ir pranešė, kad 
tuo klausimu savo opiniją, 
paskelbs vėliau.

Po to karo teisme byla vy 
ko iki galo. Iš tų septynių 
Šnipų 6 nuteisti mirtimi, 
septintasis gi kalėjimu. Ir 
aštuntasis šnipas, kuris ne- 
kvestijonavo prezidento au
toriteto, taip pat nuteistas 
kalėti.

Vyriausias teismas dabar 
išleido aavo opiniją. Teis
mas pareiškia, kad karo me 
tu prezidentas turi teisę ka
ro teisman traukti ne tik 
įsiveržusius nepiliečius, bet 
ir piliečius šnipus sabotaži
ninkus.

Sabotažininkai, pareiškia, 
teismas, yra lygūs įsiveržu
siai šalyje priešo armijai.

Tačiau teismas atmeta ge 
neralinio prokuroro, Biddle

argumentą, kad jis, teis
mas, neturįs teisės kištis į 
prezidento kaipo vyriausio
jo vado aktyvumą karo me
tu.

Australai Naujojoj 
Gvinėjoj laimi

GEN MacARTHUR ŠTA
BAS, Australija,' spal. 30. — 
Pranešta, kad Naujojoj Gvi 
nėjoj australai daro pažan
gą kovose su japonais. Aus
tralų kariuomenei daug kuo 
padeda sąjungininkų bom
bonešiai atakuodami japonų 
pozicijas. Australai artinasi 
prie Kokoda japonų įsitvirti 
nimų. Paimama ir nelaisvių.

Wasp laivo vyrai 
kovojo su rykliais

SAN DIEGO, Cal., spal. 
30. — Išvaduoti iš nusken
dusio sutorpeduoto U. S. 
lėktuvnešio Wasp trys įgu
los nariai pasakoja, kad nai 
kintuvai turėjo daug darbo 
pliuduruojančius vandenyne 
jūreivius apginti nuo ryk
lių, kurie juos buvo apspi
tę.

Visi pliuduruoją jūreiviai 
išvaduoti.

N. Zelandijos armija 
U. S. Komandoje

LONDONAS, spal. 30. — 
Iš Wellingtono Reuters pra
neša, kad Naujosios Zelan
dijos apsaugos ministras 
Fred Jonės pareiškia, kad 
šio krašto armija Pacifike 
pavedama U. S. vadovybei.

Rusai tankais atmuša vokiečius 
Stalingrado fronte; laikosi pozicijose

Vokiečiai susimetė nauju frontu 
veikti tikslu paimti aliejaus laukus

MASKVA, spal. 30. — 
Sovietų vadovybė praneša, 
kad rusai Stalingrado fron
te tankais atmušė gausin- 
gesnio priešo naujas atakas, 
o Kaukaze — Nalčik bare, 
antrą kartą privertė priešą 
atsimesti iš fronto. Vakar 
pirmąjį kartą ten vokiečiai 
rusų atakomis buvo privers

Transportų linija 
stačiai į Japonija

MOUNT PLEASANT, Ia., 
spal. 30. — Pulk. T. B. 
Wilson, gen. Douglas Mac- 
Arthuro transportacijos vir 
šininkas, pareiškia, kad J. 
Amerikos Valstybės artimoj 
ateityje savo transporto li
niją nuties stačiai į Japo
nijos salas — imperatoriaus 
Hirohito kieme.

Pulk. Wilson sako, kad U. 
S. svarbiausioji problema 
šiandie yra Pacifike palai
kyti susisiekimų sistemą 
taip, kad japonai neįsteng
tų tos linijos perkirsti. Ir 
tas bus tiHrai atsiekta, sa
ko pulk. Wilson. Taja linija 
Amerika ne tik įstengs į ka 
ro frontą pristatyti reikia
mus vyrus, bet ir karo rei
kmenis.

Pulk. Wilson yra urliope.

Hull sako, kad tai 
vokiečių propaganda

WASHINGTON, spal. 30. 
— Iš nacių šaltinių paskelb
ta žinia,, kad U. S. Valsty
bės sekretorius Cordell Hull 
skiriamas ambasadorium 
Maskvai. *

Sekretorius Hull pareiš
kia, kad tas yra paprasta 
nacių propaganda.

Žemės drebėjimas 
ištiko Turkiją

LONDONAS, spal. 30. — 
Vakar vakarą vakarinę Tur 
kiją ir Istanbulą ištiko že
mės drebėjimas. Sak. ma, 
nesukelta nuostolių. Apie tai 
praneša Reuters.

Iždo sekretorius 
Morgenthau Lisabonoj

LISABONA, spal. 30. — 
Iš Anglijos čia atvyko J. A. 
Valstybių iždo departamen
to sekretorius Henry Mor
genthau. Jis vyksta namo 
Amerikon. Kokį laiką konfe 
ravo su premjeru Antonio 
Salazar.

VoL XXVI

ti dumti atgal, neatlaikę 
prieš rusų ugnį.

Stalingrade per atnaujin
tas vokiečių atakas rusai su 
naikino 16 priešo tankų, o /
su kitais tankais priešas 
suspėjo atgal pasitraukti, 
pareiškiama šiandieniniam 
pusiaudienio komunikate.

Gauta žinių,, kad vokie
čiai Kaukazo fronte susime
tė veržtis nauju frontu — 
kyliu — per Mozdoką link 
Kaspijos jūros. Regis, tuo 
būdu jie bando Grozny alie
jaus laukus pulti iš šiauri
nio šono, kai iš vakarinio 
šono neįstengia prasilaužti 
per rusų pozicijas.

Taip pat pranešta, kad 
rusai pakilo prieš vokiečius 
Kalinin fronte.

JAPONAI VISUR 
PASALINGAI ELGIAS 
SU AMERIKIEČIAIS

Amerikiečiai dabar 

jais nepasitiki ir 
visur juos šaudo

P. PACIFIKE, spal. 30. — 
Kare japonai visur necivi
lizuotai pasalingai elgiasi. 
Nuo to. Piet. Pacifike, ypač ' 
Solomon salose, daug ameri
kiečių kareivių nukentėję.

Japonų pasalingumas yra 
tame, kad jie iškelia baltą 
vėliavą, kuri yra negalinčio 
tolesniai kovoti priešo pasi
davimo ženklas. Kaip tik 
amerikiečiai prisiartina prie 
tos klastingos japonų vėlia- , 
vos, jie “pasveikinami” šau
tuvų ir kulkosvaidžių ugni
mi.

Vienam atsitikime japo
nai taip klastingai į savo 
spąstus pagavo 30 U. S. ma
rynų. Iš> jų tik du išliko gy
vi ir išsivadavo. Vienas iš
sivadavęs marynas sužeis
tas ir yra ligoninėje.

Kitur japonai taip klas
tingai — prisidengę balto
mis pasidavimo vėliavomis, 
yra nužudę po kelis ameri
kiečius marynus.

Po tų įvykių dabar ameri 
kiečiai įsisąmonino, kad su 
barbarais japonais reikia el
gtis apdairiai. Šiandien jų 

I baltos vėliavos sutinkamos 
pilnu pasirengimu veikti. Ir 
tuo būdu apsiginama nuo 
priešo. Dabar japonai kad 
ir norėtų pasiduoti, tai jais 
nepasitikima.
•

LONDONAS. — Britų la
kūnai atakavo Helgolandą 
ir Vokietijos pakrantes.
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KAS GIRDĖT WAUKEGAN'E
Pakeltas j majoro 
laipsni

Buvęs kapitonas Leonar
das B. Jakaitis, sūnus Vin
co ir Domicėlės Jakaičių,

t j “Draugą’’ kasdien, skun
džiasi, kad kaip tik ateina 
“Draugas”, tai viki žinių pa
geidaujantieji dienraštį tuoj 
į kišenių ir “Draugo” neiiėr. 
Patarčiau visiems tokiems 
pamatyti Enriką, ar A. J.

1034 Victoria. St., North Chi- Sutkų, o mes padarysim taip.
cago, pranešta pakeltas į
majoro laipsnį, U. S. Army 
Engineering Corps ir ran
dasi Ft. Leonard Wood, Mo., 
stovykloj. Major Jakaitis be
ne bus pirmas iš vietos lie
tuvių U. S. tarnyboj, pasie
kęs šį laipsnį. Baigęs Šv. 
Baltramiejaus parapijos pra 
džios mokyklą, Waukegan 
Township High School, ir 
Marąuette universitetą, Mil- 
waukee, Wis., prieš įstoda
mas į tarnybą dirbo Illinois 
valstijos, Engineering de
partmente, Springfielde. Yra 
vedęs ir augina dukterį Joan 
Marie.

Enrikas pas Jakaičius

Spalio 25 d. teko aplanky
ti Vincą ir Domicėlę Jakai
čius, jų 32 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga. 
Čia teko susieiti ir su majo
ru Jakaičiu, jo žmona ir duk
terim, kurie atvyko palinkė
ti etavo tėveliams ilgiausių 
metų. Per puotą dalintasi 
praeities įspūdžiais.

Jakaičiai yra ilgamečiai 
šios kolonijos gyventojai ir 
dienraščio “Draugo’’ skaity
tojai; pavyzdingi lietuviai. 
Augina astuonių vaikų šei
mą. Senis Jakaitis eina vice 
pirm. pareigas šv. Baltra
miejaus draugystėj ir yra 
narys Lietuvių Auditorijos 
komisijoei. Žmona yra pavya • 
dingą namų šeimininkė, vi
suomet užimta šeimob reika

lais.

Ilgiausių metų, Viucai ir 
Domicėlė! 

fcur ‘ Draugas’’?

Savininkai Lietuvių Audi
torijos, kurie gauna dienraš-

jog jiems kasdien net į na
mus “Draugą” atneš pas
torius.

Uždarė krautuvę

Mykolas Rakauskas, kuris 
per virš 30 metų turėjo ga
lanterijos krautuvę, skersai 
bažnyčios, dėl senatvės vis
ką išpardavė ir krautuvę 
perdirbo į pagyvenimo kam
barius, kurių dabartiniai yra 
labai stoka.

Lauransas (Sedar) 
Sederavičia

• t "
First class private iš Fort 

Winfield Scott, California, 
atostogų proga lankėsi pat 
savo tėvelius Feliksą ir Ie
vą Sedaravičius, vietos lie 
tuvį barzdaskutį, ir pas sa 
vo žmoną Luciją. Paviešėjęs 
ir pasimatęs su giminėmis 
praeitą trečiadienį išvyko į 
savo stovyklą. Enrikas

Kun. Jono Balkūno 
40 melų amžiaus 
sukaktis -

(LKFSB). Atsmainymo V. 
Jėzaus parapijos Maspethe, 
L. I., N. Y., klebonaus kun. 
Jonas Balkūnas yra gimęs 
4.902 metų spalių mėn. 21 d. 
Pennsylvanijos Maltby. Mo
kėsi Marijampolės gimnazi
joje, Vilkaviškio kunigų se
minarijoje ir Niagaros uni
versitete. Kunigu įšventinta* 
1926 metų gegužės 29 dieną. 
Nuo tų metų ir kunigauja 
Brooklyno vyskupijoje. Iš 
pradžių buvo vikaru šv. P. 
Marijos Apreiškimo, vėliau 
Angelų Karalienės parapijo
je. Nuo 1933 metų spalių 
mėn. klebonauja Maspethe. 
Kun. Jonas Balkūnas pasi
žymi savo didele energija it

atsidavimu lietuvių reika
lams. Jis daug darbuojas 
Kunigų Vienybėje, L. K. Fe
deracijoje, -“Motinėlėje“, L 
R. K. Studentų ir profesio
nalų S-goj, L. R. K. S. A. 
Bendradarbiauja “Drauge”, 
“Garse”, “Darbininke” ir 
kt. Po savo raštais kartais 
naudodavo slapyvardes 
Jasys, V. Juronis, žvalgas, 
ir kt. 1923 m. redagavo “Tė
vynės Balsą”, vėliau — “Ku- ( 
nigų Vienybės Biuletenį“. Jo 
taip pat Buredaguotas pui 
kus 1941-mų metų A. L. K 
Kunigų Vienybės Metraštis., 
Paskutiniu metu daug rūpi 
naši Lietuvos reikalais ir 
globoja nuo okupantų iš Lie
tuvos turėjusius pasitrauk

ti lietuvius. Lietuviškoji vi
suomenė garbingam sukak
tuvininkui reiškia dėkingu
mą ir geriausius lihkėjimus-.

AR ŽINAI, KAD —
Baltijos jūroj yra stebė

tinai magnetiška sala vadi
nama Boer Lolm. Ji visa ap-

klota magneto uolomis, ku
rios neapsakomai didelę įta
ką turi į kompasus laivuo
se, plaukiančiuose netoli tos 
salos. Ypatingai viena uola 
tiek daug savyje turi mag
neto, kad laivui pro ją plau
kiant, kompaso rodyklė nu
krypsta perpendikuliariškai. 
t. y. stačiai žemyn.

teršia kilniausius darbus, eu- 
biaurina skaisčiausią grožy
bę, aptemdo skaisčiausį pro
tą, o didžiausią labdarybę 
sumaišo su dumblu. Taigi, 
saugokimės saumylybės.

DR. VAITUSH, OPI.
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Palengvina aklų . 
esti priežastimi galvos skaudšjkno, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo* 
tumo, skaudamą aklų karšti, atitai
so trumparegystę ir toliregyst*. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda 
kreipiama i mokyklos valkus.

Kreivo* akys atitaisomai. 
VALANDOS: nuo 19 ryto iki 9 v. 
vak. Seredomia nu* pietų, • Ko- 

dėlloj pagal sutartį 
Daugely atsttiklmų aky* 
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GERAS MATYMAS LAIMĖJIMUI
Specialia atidarymo paslOlymas — 
Tik Trumpam Laikui! Įskaitoma:—

$495
* Mokslinis Aklų Egzami
navimas • Pataisvmas įgri
sų (Vienas Reginys) • Pa
sirinkimas iš 3 Mod. Rėmų 
ir Keisai. Re*. Kaina flO.UO Viskas. 

EGZAMINUOJA OR. S. GRANT 
Registruotas Optometrtstas — Viri 30 Metų Patyrimo*. 
Daug kitų Mcraerniikų Stylių Populiarinai* Kainomis.

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

GRANT OPTICAL CO.
4802 SOUTH ASHLAND AVE. Tel. YARDS 0141

Antro* durys nuo Montgomery Ward

DUA-ffcD FROM 
n)iweSiWN “NtvesSrry 

School,
TNainins 50 

W0RK ASM*
OOL t 

MACHIN lHOOL AND WBNT TO 
»STS HCLPER.

GR* 
morih 

L-AW

MBCHANiCAL 
TMOTlON TO“ 
iMAH .

N E W VIOTORY 
HOSPITAL 

Po nauja vadovyste.

Naujai išdekoruota ir 

Įrengta.

24 vai. patarnavimas

VICTORY HOSPITAL
ft28 W. S6th PLACE 
Phone: YARda 2330

Semtos IgySimil vtookhj ngų**^- 
■marklų lr llglalklnli}.
PUnto įmurtos Chirurguos De-
partmeatoa, kur svarbias ir raa- 
teones operacijas atlieka atšako
mis*! Chlrurgal-Daktaral.

{reag** Ph/atoUtrrapy De 
.______mtaa priakaltont Olai Her
my. Ultra Vlolet Ray. Slnusotdal 
tr kitu* modernUkus metodus 
gydymo.

X-R*y Depart- 
daktarams tr pacientams.

KALBAM LIETUVIŠKAI

AMSBIK08 LDKTUVTŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Ofiso tsL VTRginia 0084

K: BHVorty 8844

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 ii S—8:30 P. I

Trečiadieniais pagal sutartį.

Res. 8958 S. Talinas Ave. 
Res. Tel. GROvehUl 4817 
Offiee TeL Ht&Poęk 4848

GYDYTOJAS B OHBUIGAS

VaLt 8-4 ir T—8 
Ketvirtad. ir N«dUi«saia 
2423 West Marąuette Rd.

1107.

UR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS B OHBtettAR 

Ofha vaL, aaa l-3j oa* 6:30-848 
766 VVest 36th Street

TLCCfeD COUNty Juose. 
AND «X-OFFiCia eiSAO O&aerrON MAOHINCRy 

in joga
Ptt-ėiAcifeo i«xo,

«. WE-EL«CTK> 1900.

Saumylystė (egoizmas) su

DR. SELMA SODEIKA*
O. D.

AKIS 16TDKINEJA 

AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų Įrengimai akims, ku
riom* akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki B vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

137 Na. Marion Street 

Oak Park, Illinois 

(Pri* kampo Lake SL)
lUhpk—s: — EUCLID BOK 

— REZIDENCUA —
1441 So. BOth Ave^ Cicero, m 

TeLi Cieero 7881

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite Jaa. leisdami 
ttegzaralnuoti Jas modernUktausla 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
U METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurte padalina
visa aa.lv (templių*- ..

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

OJPTOMETIUtrcAl 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
relefonmt OAMAL 061*. Cbloagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 8:10 a. m. iki t:SO p. m. 

Trečia*, tr Mtad. 8:80 a. m. 
iki 7:0* p m.

ADVOKATAS

WHITNEY E. IARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
3133 S. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-toa

valandos vakare. 
Telefonas CALamet 6877 
134 N. LA SALLE ST.

Rnnm 2014 T.1 ST*U 7572

TaL OANal 8189

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

Valandos: 1-3 popiet Ir 7-8 v. vak. 
8akmad., Trečiad. ir fiefttad. va

karais ofisas uždarytas. 
RSZIDENCUA:

3241 West 66tfa Place 

Tsl BHPubUe 7888

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
TbL Yards 1828 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
S401 SO. HALSTED ST. 

kampos 84th SL
Valandos nno 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. Central 1824 
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 

Kitomis valandomis pagal sutartį

LIETUVIAI DAKTARAI

Raa. t«L: PROapaet 6889

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDO8:

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office taL YARd* 4787 
Karnų tel PROspeet 1980

T*L YARda 8148

DR. V, A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB 

• IB AKINIUS PRITALKO 
"Yėė West 35th Stroet

Valandos: 11-12; 2-4 lr 6:30-8:39 
Pirmadieniais tik 2-4

Šventadieniais 11-12.

1 8800 8a Arteaian Ava
VALANDOS: 11 v. ryt* iki 8 popiet 

6 iki 9 vai. vakare

SKAITYKITE “DRAUGI"

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Aatradiooiais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniai*
Valaadoe: 19-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 1L 
3147 S. Halsted SL, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniaia 
ir Šeitadieniaia 

Valandos: 3 — 8 popiet,

Ofiso TeL ........... VIBginia 1884

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

juoefc op- 
ArtUNlCiPAL. 
COURrrvVHCOC

H
OUTSTANDt Nfir 
R«CORD WON 
HIM HKJHBR 
RtaCO€»«rr»ON.

/

1DMUND K.dAMGCI 
KN0WN roti -H6 INSiSmiMėK, 
UPON CLEAN «£CDON&,

PPOOUC«D AN 
lN1fcRVSTiN<& OftoMA 

INSnįuCTlNG
‘ŽŽfžrl tMat x
HAtBrVN
wi-frtus.se o py
2WS.

T*L YABds W48

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
47th

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

Telefonas: HEMlock 8S48

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

6757 So. Western Ave. 
OFISO VALANDOS:

Pnptat nno 1 IU 8 vaL Vak. 7US 
N*d8ttomi* pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. MIDway 2880 Chicago, UL 
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,

R E - E L E C T
S JUDGE EDMUND K. JARECKI

COUNTY JUDGE OF COOK COUNTY

GABUS. . . TEISINGAS. . . DRĄSUS. . . TIESUS IR PRIELANKUS. . . tuomi padarydamas atžymų rekordą kaipo County Judge 
of Cook County per praeitus 20 ištiestus metus. visuomet buvo drąsus kovotojas įvykdinirhe teisingų rinkimų įr teisingos sistemos 
taksavimo. . . įsteigėjas originalės biloe, kuri įvedė Permanent arba Nuolatinę Registracijos Sistemą su parašų patikrinimo reika
lavimu Cook Apskrityje, ir sėkmingai kovojo to reikalo įvykdinime. Paremdami savo sprendimą ant jo rekordo.'. . balsuokite ir 
remkite per-išrinkimą EDMUND K. JARECKIO už COUNTY JUDGE OF COOK COUNTY!

ELECTION: TUESDAY, NOVEMBER 3, 1942 - j ?

TaL Oio«ro 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 

Katnp. 15tos gat ir 49th Ct 
OFISO VALANDO8:

8 Iki 4 popirt 7 iki 9 vakare 
ir pagal ratartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tai <Me*r* 1484

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue

Ofiao Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

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

ii Sutartina

Vieni šmenės derbuojsel, 

kaip bitės rinkdamos medų 

■uo kiekvienos gėlės, o kiti 

— kaip vorai, renka tiktai 

nuodus.

OR, MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yards 0994 
Bea. TeL: Kenvrood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vok. 
Neddliomi* nno 10 ik> 12 vai. diena

DR. A. JENKINS
(lietavia)

GYDYTOJAS IR OHIRURGAB 
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 lr nuo 7—9 vakare 

Trečiadieniai* ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRglnia 2421

frtus.se


X

Šeštadienis, spalio 31, 1942
<==^==

DRAUGAS
Kodėl McKeough, 

ne Brooks
Senatorius Brooks permai 

nė savo kalbos temą. Jis 
permato McKeough's galin
gumą jo teisingume. Dabar 
Brooks nustojo sakęs, kaip 
kalbėjo du mėnesius ir 20 
dienų po “Pearl Harbor.’’: 
“Mes pareiškėm karą ant 
trijų galingesnių militarinių 
grupių, kokios kada nors 
buvo žinomos žmonių istori- 
joje.”

Toks vaikiškas šisireiški- 
mas buvo vienas iš Brooks 
išsipagiriojimų iš po savo 
sumišimo laikų kada sena
torius veikė ir balsavo pa
pai patarimų ir įsakymų nuo 
savo kolegų, kurie platino 
nuodingą propagandą ,būk 
baisiausias žmogus pasauly
je ne Hitleris, bet Roosevel
tas. Brooks neparodė jokio 
supratimo apie Hitlerio kvai

liškas fantazijas, kad naciai 
esą “žąsų galva,” kuri pri
sirengė išnaikinti visą de
mokratiją ir pavergti pasau
li-...

Kuomet jo Prezidentas 
maldavo prisirengimo karui, 
Brooks, laukų paukštis, sa
kė jog Prezidentas norėjo 
tapti “diktatorium.’’ Nė in
vazija Hawaii negalėjo iš
trenkti šį senatorių iš jo su
mišimo miglos. Bet dabar— 
tai, nugi rinkimai čia.
Ar Mes Karą Pareiškėm?

Kada jo kraštas grimzdo 
giliau į jos istorijos kritiš
kiausią karą, Brooks ne tik 
jokiu būdu . negelbėjo, bet 
jis vis rėkė kad mes deklia- 
ravome karą, kad Amerika 
nusistatė priešintis prieš tris 
žmogžudingas jėgas: Vokie
tiją, Japoniją, ir Italiją.

(Adv.)

Iškilmingai švęs
Cicero. — Visų šventųjų 

draugystė iškilmingai švęs 
Visų šventųjų šventę sek
madienį, lapkr. 1 d. Ryte per 
7:30 Mišias šv. nariai “in 
corpore’’ eis prie šv. Komu 
nijos.

Apie 4 vai. svetainė bus, 
atidaryta metinei vakarienei 
su programa ir dovana $25 
(War Bonds).

Lygiai kaip 7:30 vak. pra
sidės vakarienė ir pagerbi
mas garbės narių, tai yra: 
A. Slauterio ir J. Kajieno, 
kurie gaus dovaną už išbu
vimą draugystėje 10 metų 
ir neėmimą ligoj pašalpos.

Įžanga tiktai 75c. Visus 
kviečiame dalyvauti pirpiu- 
tinėj šių metų vakarienėj 
Šv. Antano parapijos salėje.

Rašt. E. W. Mikutis

Cicero. — šv. Antano drau 
gijos mėnesinis susirinkimas 
bus sekmadienį lapkričio 1 
d., 1 vai. po pietų, mokyk
los kambary No. 8. Visi na
riai susirinkite. Valdyba

Kur yra meilė ir ištikimy
bė, ten susituokusieji ramiai 
gėrisi namų gyvenimu ir 
džiaugsmais. (K. žiburys).

Kur nėra išmanymo, ten 
nėra nė jėgų. (Emerson).
Kančia — tai didvyrių mo

kykla. (Maironis).
Žmogus gali tapti žmogum 

per auklėjimą. (Kantas).

PADEKAVONft

A.-j-A

JEZEFA
STULGINSKIENĖ

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
“DRAUGAS” HELP WANTET> 

ADVERTISING DEPARTMENT 
137 No. Dearborn Rtreet

Te), t RANdolob 9488-9489
HELP WANTED — VYRAI

VYRAI 
IKI 60 METŲ AMŽ.

Pastovūs darbai, gera užmokestis. 
FEDERATED METALS 

DIVISION 
2230 Indianapolis Blvd. 

VVliiting, Indiana

' HELP WANTED — MOTERYS

OPERATORES
Reikalinga 100 patyrusiu Opera
torių dirbti prie moteriškų dre- 
sių. Puikios darbo sąlygos. Aukš
čiausia piece work rata Chicagoj. 
Bonus mokama už ekstrą produk
ciją. Pastovūs darbai. Greitos o- 
peratorės gali padaryti nepapras
tai didelę algą.

SMOLER BROTHERS
2300 M'abansia Avenue

Vėl Išrinkite

Thos. J. Bovder
CLERK

OF THE

Criminal Court

UŽUOJAUTA
Gilios užuojautos žodžius reiškiame mūsų narei 

PAULINAI GUDINSKIENEI, dėl mirties jos myli
mos sesutės Justinos Gvaldienės. Lai Dievas duoda 
jai kantrybės pergyventi šio didelio skausmo valan
dą.

MOTERŲ SĄ-GOS 21 KUOPOS CHORAS.

ONA PETKIENE
(po tėvais Austikė)

Gyveno: 4602 S. California 
Avenue.

Mirė spal. 28 d.. 1942 m.. 
12:55 vai. ryto, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Telšių apskr.. C.adunavos par.

Amerikoje išgyveno Ilgus me
tus. X

Paliko dideliame nuliūdime: 
1 dukterj — Emily Hievers lr 
žentą Henry. 2 sūnus — Pran
ciškų, Bronislovą ir marčią 
Helen; 3 anūkus; 2 anūkes; lr 
daug kitų giminių, draugų lr 

•pažįstamų.
Kūnas pašarvotas John F. 

Eudeikio koplyčioje, 4332 So. 
California Avė. Laidotuvės Į- 
vyks pirmad., ’ lapkr. 2 d. IS 
koplyčios 9 vai. ryto bus at
lydėta , Nekalto Prasidėjimo 
švenčiausios Panelės parapijos 
bažnyčią, kurioje jvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
j švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė. Žentas, Sū
nai, Marti, Anūkai ir Giminė*.

Laid. direkt. John F. Eudei- 
kls, telefonas YARds 1741.

kuri mirė Spalio 25d. 1942m. 
lr tapo palaidota Spalio 29d., 
1942m., o dabar ilsis šv. Ka
zimiero kapinėse anižinul nuti
lusi ir negalėdama atidėkoti 
tiems, kurie suteikė jai pasku
tinj patarnavimą Ir palydėjo 
ją J tą neišvengiamą amžiny
bės vietą.

Mes. atmindami Ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mū
sų tarpo, dėkojame mūsų dva
siškiems tėveliams kun. kleb. 
A. Linkui. Jurgiui Paškuuskui 
ir kun. K. Hkrlpkui ir kun. A. 
Deksniul, kurie atlaikė Įspū
dingas pamaldas už jos sielą 
Ir kun. A. Linkui, kuris pasa
kė pritaikintą pamokslą, prie 
skliauto, iš kurio vėliaus bus 
palaidojama ant loto.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių 
aukotojams.

Dėkojame graborlul I. J. 
Zolplui, kuris savo geru lr 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo ją j amžlnustj, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą lr rūpesčius. Dėkoja
me grabnešlatns ir visiems, ku
rie paguodė mus nuliūdinto 
valandoje lr pagailos, dėkoja
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse 'žmonėms, o tau lin
kime ilgai ilsėtis Dievo globoj.

Nuliūdę lieka;
Vyras, Sūnus, Dukterys, lr 

Giminės.

VYRAI

40 IKI 50 METŲ
Dieną Ir naktj darbai. Aukščiausia 
mokestis dirbtuvėje dirbant 100% 
karės darbus. Turi būt piliečiai. 
Pašaukite dėl pasitarimo — MANS- 
FIELD 7161 ar atsišaukite prie

JEFFF.RSON ELECTRIC CO.
BELLWOOD. ILL.

ACMES A RROVVN SRARPEK
Automatic 8crew Machine Operato
riai reikalingi. Tiktai patyrę. Gera 
užmokestis, darbai dieną ir naktj. 
PERFEfTION SCREW PRODUCTS

CO.
1500 VV. 15th St.

PARDAVIMUI KRAUTUVU
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley 
Park. Labai geri Įrengimai. Pardavi
mo priežastis — ilga. Kreipkitės prie: 
Mr. VValter Nutoer, 2200 W. 37tb SL, 
Chicago. ni.. tel. LAFnyette 6O»8.

M A K E K S
Kreipkitės se-

O A B I N E T 
Dirbti prie karstų, 
kančiai; ,
HARTMANN MAT COLM COMPANY 

| 847 No. Trov Rtreet

PARSIDUODA — du namai. Geroj 
vietoje, už prieinamą kainą. Prie
žastis pardavimo—Ilga. Kreipkitės 
prie SAVININKO: 10753 SO. WA- 
BASH AVE. (užpakalyje 2-tram 
aukšte).

TOOL IR DIE MAKERS. Pastovūs 
darbai 1-mo kieno vvram*. Aukštos 
prlorttv dofpnRe darbai. Užtenkamai 
overtime dnrbo.

ATLVS TOOT, & DIE WORKR 
2838 VV. 2ist Street

CABTNET MAKERS ' ir SHAPER 
HANDS reikntlneri dirbti prie novelty 
rakandu, kreinkttės sekančiai —
AMERICAN WOOD CARVING CO. 

k 2337 No. Greenvlew Avė.

MERGINOMS ir MOTERIMS REN- 
DUOJASI kambariai. Su valgiu arba 
kambariai be valgio. Gražiame na
me. gražioje apylinkėje. Dėl plates
nių Informacijų, pnšaukite sekančiai: 

ENGI,EWOOD 5924

DEMOKRATŲ 
KANDIDATAS

RINKIMAI: 
Lapkr.-Nov. 3,1942

100% UŽ ROOSEVELT 
IR UŽ LIETUVIUS I

EDWARD S. SCHEFFLER. da
bartinis Vyriausias Teisėjas Chica
gos Municipal Teismo, ateinančiuo
se rinkimuose, Lapkričio 3 d., sie
kia per Išrinkimą (re-electlon) kai
po Demokratų partijos kandidatas 
atkartoti savo termų teisme.

Teisėjas Scheffler gimė Chicago. 
Illinois. Spalio 12 d.. 1895 m. Lankė 
lr baigė St. Stanislaus Kostkų para
pijinę mokyklą, kurios parapijos Jo 
dėdė Andrzej Kwasigroch Išbuvo 
vargonininku suvirk per 60 metų. 
Baigė Carl Schurz aukštesnę moky
klą 1913 metuose. Sėkmingai u ė. bal-1 
gė teisių kursus Nortbwestern Unl- Į 
verslty School of Law 1916 metuo
se gaudamas L. L. B. laipsnj.

Jo rekordas visuomenės patarna- 1 
vlme valdžios srityje yra sekantis: 1 
Pagelblnis City Prosecutor 1922-26 I 
m.. Pagelblhls Probate Teisėjas po . 
Teisėju Henry Horner 1926-1930 m.. I 
Išrinktas Teisėju Municipal teismo I 
Chicagos Ijipkr. 1930 m.. Ir vėl iš
rinktas teisėju I/tpkr. 1936 m., Ift- 
balsuotas visų Municipal teismo tei
sėjų už Vyriausiąjį Teisėją Bal. 25 
d.. 1941 m.. Idant užpildytų mirusio 
Vyriausiojo Teisėjo John J. Sonstehy 
vietą, lkl kitų teisėjų rinkimų.. Lap
kričio 4 d.. 1941 m. ISrlnktas Vy-
rlausloju Teisėju užbaigti termą mi
rusio teisėjo Honsteby. Dabar kandi
datuoja atkartoti savo termą.

Jis yra narys Chicago lr Ameri
can Bar Association. 1936 m. būnant 
kandidatu dėl lArlnklmo. jis gavo 
daugiausia basų negu visi kiti De- 
mokrktų kandidatai balsavimuose 
Chlcgo Bar Association.

Chicago Bar Association endorsuo- 
Jsnt JĮ dabar, sako: "Jis atsižymėju
siai tinkamas tame ofise”.

MHItarlSkoje srityje Jo rekordas y- 
ra sekantis: Kaipo pirmas lteuten- 
antas 165th Infantry ("Flghtlng 
«9th"), kuri buvo dalis pargarsėJu
sto ”42nd'’ ar "Ralnbow Dlvlslon” 
dalyvavo aktyvISkal mOSIose pen
kiuose dldžluoslose susirėmimuose Ir 
tapo sužeistas.

Jis yra narys American legion, 
40 A 8 Ir Judge Advocate of I>ls- , 
abled American Veterane organiza
cijos Illinois valstllole.

lospkrlčto S d., 1942 m. balsi šokite 
nž — EI>WARI) R. 8CHEFFUF.R — 
už Vyriausiąjį Teisėją Municipal 
Teismo! (AdV.)

MOTIEJUS TATARELIS

Mirė Spalio 28 d. 1942 m., 
9:15 vai., vak., sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Uk
mergės apskrčio, Gelionių par., 
Zubelių kaimo.

Amerikoje išgyveno 34 met.
Paliko dideliame nullūdme: 

moterj Petronėlę Domicėlę (po 
tėvais Ukminaitė): sūnų Bro
nislovą (U. S. Navy) ir mar
čią Julia; brolio sūnų Antaną 
Tatarelj Jo moterj Olesę Ir jų 
dukterj Carollne; uošvius Jur- 
gevlčius: 4 švogerkas Pranciš
ką Strangienę jos vyrą Vilimą, 
Oną Pullullenę Jos vyrą Bene
diktą, Oną Adelson Jos vyrą 
Edward, Bronielavą Belecklerę 
Jos vyrą Pranciškų ir jų 
šeimas; krikšto dukterj Ryeną 
Varnetskalitę, lr daug kitų gl-

••V iMUPfžaje

minių, draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas namuose, 

6237 South Talman Avė.
Ladotuvės Įvyks antradienj, 

Lapkr. 3 d. 1942 m. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėta J 
Gimimo šv. Pan. Marijos par., 
bažnyčią, kurioje Įvyks gedu
lingos pamaldos už vellcnio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-es ir pažjsta- 
mus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nnl'ūilę: Moteris, Sūnus,
Marti, Brolio Sūnus, Uošviai, 
fivogerkos, ir Giminės.

Tadotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. Yards 1741.

(Įsteigta 1880 m.).

PETER TROOST
MONUMENT CO

MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI 

MAU ŽOLĖJ AI 
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

fil firma virt 60 m. tos 
paėloą Šeimos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST

Memorials Erected Anywhere

Workmanship and Material Unezcelled — 
and Obtainable at Lowest Prices.

BUY U 8 WAR BONDS WITH THE S A VINGI

KRUIPUTŽS PRIE LIVrU VIO

JOHN W. PACHANKIS
Member at tbe Lftbe

MODERNI HvidlnR PARODA: 
<585 W. Wanhington Blvd. 

Tel. ESTebrook 8645

ber of

REZTDENCTJA:
5919 Sonth Troy St 
Tel. REPnblic 4298

VALANDOS: Kasdien 0-9 v. vak.; fieitad. ir Sekm. 9-0 vaL

M

NULIŪDIMO VALANDOJE

t r 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.

MERGINOS 
MOTERYS 

18 iki 35

PUNCH PRESS OPERATORES 
ASSEMBLERS 
INSPEKTORES

MACHINE OPERATORES 
Naktį ir Dieną Darbai

TIKTAI AMERIKOS PILIETES

EVERSHARP, INC.
1800 W. Roscoe

College ir High School 
MERGINOS

Bus Išmokintos kaipo
Laboratory Assistants

Inspektorės 
Radio Service Women

MOTOROLA RADIO
Galvin Mfg. Corp.

4545 W. Augusta Blvd.

AGENTAS reikalingas Roseland ko- 
|. lonijoje — rinkti prfnumeratas lr 

išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas labai geras. At
sišaukite Į “DRAUGO” RAŠTINĘ, 

į 2334 So. Oakley Avė., Ch'cago, III.,

Teisybė nepakenčia tingi
nių prabangos ir neišmanė
lių pasipūtimo.

Draugiškumas yra viena 
siela dviejuose kūnuose.

Gyvenimas atrodo trnm- 
(Pytagoras).

Baublių šeima oro 
bangomis

Sekmadienį, lapkričio 1 
dieną, 9 vai. vakare, iš radio 
stoties WCFL bus transliuo
jama įdomi radio programa, 
kurioj dalyvaus dain. J. Ro
manas ir J. Gricaitė. Be to, 
seks tęsinys įdomios Baub
lių šeimos dramos. Bus taip 
pat ir kitokių įvairenybių. 
Programa visais atžvilgiais 
bus įdomi.

Šią radio programą leidžia 
Jos. Budrik Rakandų ir Ra
dio krautuvė, adresu 3241 S. 
Halsted St.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 VVEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį

4005-07 8OUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4832-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

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

ii itotiea WGES (1390), bu Povilu ftaltimieru.
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Italijos fašizmo sukaktis
Šio mėnesio pabaigoje minimos Italijos fašizmo dvi

dešimts metų sukaktuvės.
Fašizmo įsigalėjimo pradžia skaitoma nuo 1922 m. 

spalių mėn. 28 dienos — nuo Mussolinio vadovaujamų 
fašistų — juodmarškinių įmaršavimo į Romą. Bet fa
šistų sąjūdis prasidėjo kur kas pirmiau.

Fašizmui Italijoj įsisteigti, sustiprėti ir įsigalėti pa
dėjo visa eilė tais laikais susibėgusių krūvon aplinky
bių. /

Pirmasis pasaulinis karas į italų tautą paveikė nei
giamai. Buvo daug nepasitenkinimo Versalio sutartimi, 
kuria Italija negavo to, ką ji manė gausianti. Tai su
darė gerą dirvą skleisti neapykantą prieš kitas tautas, 
augti kraštutiniam nacionalizmui.

Mussolinio ir jo vadovaujamų juodmarškinių įsigalė
jimą paskubino ir ’kita aplinkuma:

Iš Sovietų Rusijos ėmė sklisti komunizmo idėjos į 
viso pasaulio kraštus. Jis smarkiai ėmė plisti Italijoj. 
Išbadėję, suvargę, karu ir labiausia taikos sutartimi 
nusivylę italai buvo pasiruošę bet ko griebtis, kad savo 
būvį pakeisti. Komunistų agitatoriai, kaip paprastai, 
labai daug žadėjo. Dėl to italai prie jo buvo gerokai 
jau palinkę. Mat, sakoma, skęstantis ir britvos grie
biasi.

Tą pavojų matė fašistai. Jie skubėjo Italiją "gelbėti'’ 
nuo komunizmo ir užbėgti jiems už akių. Jie tam pa
naudojo ir fizišką jėgą ir dar daugiau, gėrybių žmonėms 
siūlė, negru komunistai. Jie ir laimėjo.

Fašistų vado Mussolinio užsienių politika nuo pat 
pradžios buvo Labai agresyvi. Kadangi jis matė, kad 
geruoju Italijai nebus pridėta daugiau gėrybių, terito
rijų, Mussolinis pradėjo italų tautą ginkluoti ir ruošti 
naujam karui. Pirmais savo gyvavimo metais fašiz
mas įspūdžio į pasaulį nedarė. Daug kas manė, kad įves
toji keista santvarka, tai yra Italijos vidaus reikalas. 
Dėl to ne per daug kas į tai kreipė dėmesio.

Bet tai buvo klaida.
Fašistai savo idėjas, taip kaip ir komunistai, pradėjo 

skleisti kituose pasaulio kraštuose.
Mussolinį pradėjo pamėgdžioti net Pilsudskis Len

kijoj, Voldemaras Lietuvoj ir Hitleris Vokietijoj.
Austrijoj ir Vengrijoj taip pat fašizmas buvo ra

dęs sau dirvą. Nieks šiandien neabejoja, kad Musso
linio agentai nužudė Jugoslavijos karalių Aleksandrą 
ir Prancūzijos užsienių reikalų ministrą Louis Barthou.

Mussolinis svajojo ir planavo išauginti Italiją į ga
lingą imperiją. Užpuolimas Abisinijos tai buvo pradžia 
fašistų imperialistinių žygių Viduržemių plote.

Tie fašistų, žygiai, kurie pradžioje bnvo piasekmin- 
gi, Hitleryje sukėlė pavydo ir noro Mussolinį pamėg
džioti. Tai suvedė Hitlerį su Mussoliniu vienon tal
kon — Berlyno-Romos ašin.

Reikia neužmiršti ir to fakto, kad fašistai planavo 
pulti Prancūziją pirmiau net negu Vokietijos naciai. 
Bet nesuspėjo. Vokietija pirmiau, tą žygį padarė, o Ita
lija ją pasekė.

Tuo būdu, neklysime pasakę, kad komunizmas bu
vo rimtu akstinu fašizmui Italijoj įsigalėti, o fašiz
mas davė pradžią kruvinajam Vokietijos nacizmui.

Ir, nėra jokios abejonės, kad tie visi kruvinieji iš
imi yra šio baisaus antrojo pasaulinio karo kaltinin
kai.

Demokratijos buvo priverstos ginkluotis ir didžiau
sias pastangas dėti, kad nušluoti Berlyno-Romoe ašį, 
padaryti galą diktatorių siautimui lr Išlaisvinti jų pa
vergtus žmones ir ištisas tautas.

Šiandien, galima numanyti, ir patsai Mussolinis, fa
šizmo tėvas, nėra patenkintas savo darbais. Pirmoje 
vietoje italų tauta pradeda jo klausti, kur tie visi jo 
gražūs pažadai? Kur žadėtoji imperija? Kodėl Hitleris

su Mussoliniu nebesiskaito? Kodėl po Italijos miestus 
sukinėjasi Vokietijos nacių Gestapo (slaptosios polici- * 
jos) agentai?

Ir aišku, Mussolinio Imperialistiniai žygiai, noras 
užgrobti tai, kas Italijai nepriklauso, susidėjimas sn 
kitu tarptautiniu gengsteriu Hitleriu veda Italiją 
prie prapulties krašto.

Italijos žmonės dėl to dabar turi rimto pagrindo 
nugąstauti, susirūpinti savo padėtimi.

Per dvidešimtį metų siautęs Italijoj fašizmas, visais 
atžvilgiais užvylė italų tautą. Tad, juo greičiau jie fa
šizmo nusikratys, juo greičiau susilauks sau ir laisvės 
ir gerovės.

Rinkimams besiartinant
Busimąjį antradienį įvyksta rinkimai. Neužmirški

me. Tie rinkimai yra labai svarbūs. Renkami kongreso 
nariai, renkama daug senatorių. Kai kur bus renkami 
gubernatoriai, teisėjai ir kiti pareigūnai.

Mes dažnai primename savo tautiečiams, kad būti 
piliečiu ir nesinaudoti balsavimo teisėmis ir privilegi
jomis, reiškia apsileisti pilietinių pareigų pildyme.

Reikia gerai įsidėmėti, kad, jei piliečių dauguma at
sisakytų pildyti savo pareigas, nebalsuotų, demokra
tinė santvarka būtų pažeista, ji neišsiLaikytų. Tada vi
sam kraštui susidarytų pavojų, jau nekalbant apie 
žmonių laisves.

Ypač šiais netikrumų ir visokių suirimų laikais rei
kia žiūrėti, kad demokratinės santvarkos dėsniai būtų 
apsaugoti, išlaikyti. Tam viena pati efektingiausią prie
monė — balsavimas.

Lietuvius piliečius šiemet balsuoti turi paraginti ir 
tas faktas, kad kandidatų sąrašuose turime ir savo tau
tiečių kandidatų. Tikrai menkais lietuviais pasirody
tum e, jei už juos savo balsų neatiduotume. Vieni kitus 
raginkime eiti ir balsuoti.

Ir jie yra krašto priešai

Teisėjas Jonas Zūris, dirb
damas Chicagos miesto teis
mui, gerą rekordą padarė. 
Jis pasižymėjo teisingumu ir 
sumanumu. *

Tai yra gera teisėjui re
komendacija ir vėl būti iš
rinktam.

Mes, lietuviai, suprantama, 
balsuosime už teisėją Joną 
T. Zūrį.

Bet balsuos ir kitų tautų 
žmonės.

Net Chicago Daily Tribūne 
savo rekomenduojamų bal
suotojams teisėjų skaičiuje 
turi mūsų tautiečio Jono Zū
rio vardą.

Žiūrėkite penktadienio Tri 
bune laidos editorijalą — 
“The judicial election”.

Daina — stebuklingas šal
tinis, kurs gaivina mus 
sunkiausiose gyvenimo va
landose. (Vaidnlutė).

Kas nugali kitus — stip
rus; kas nuggali save — 
galingas. (Lao-Tse).

Gimdymo kontrolės propagatoriai mirtinai nusideda 
prieš Dievą ir Bažnyčią, bet labai skaudžiai pažeidžia 
ir tautą. •»»»>.*•—

Jie taip pat reikia priskaityti prie tautos priešų, prie 
sabotažninkų, nes jie labiau yra pakenkę kraštui, negu 
vadinamos penktosios kolonos žmonės.

Taip mano ir David Goldstein (priėmęs katalikų ti
kėjimą žydų tautos mokslininkas), kuris yra ‘‘Camp- 
aigners for Christ’’ organizacijos direktorius.

Goldstein vienoje eavo kalboje pasakė, kad
“jei šiame krašte būtų buvę uždrausta gimdymo sa
botažninkų propaganda ...mūsų krašto gyventojų skai
čius būtų siekęs šiandien 200,000,000 vietoje 130,000,- 
000.”

Toliau šis energingas katalikiškosios akcijos vyras, 
mokslininkas Goldstein pabrėžė,, kad jei ne “gimdymo 
sabotažninkų” veikla, Amerika

galėtų pastatyti į karo frontą 1,725 divizijas daugiau 
kariauti dėl Atlanto Carterio įgyvendinimo ir dėl to- 
talitarianizmo sutriuškinimo.

Pasakyta šventa teisybė. Gimdymo kontrolė veda 
tautas prie išnykimo. Katalikų Bažnyčia su tais tos rū
šies sabotažninkais-ir tautos priešais visada kovoja.

•
Pastebėjome džiugų reiškinį, kad įvairiose kolonijo

se prasideda lietuviškos, katalikišos spaudos platinimo 
sąjūdis. Kai kur jau organizuojamasi spaudos savai
tei. Bravo!
•
U. S. karo bonas, tai ištikimybės ir garbės ženklas! 

Tų ženklų įsigykime kuo daugiausiai.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

James J. McDermott 
siekia vietos į 

Board of Appeals

Šeštadienis, spalio 31, 1942
— — -  -------------—-»

Joseph L. Gili už 
Municipal Court Clerk!

Aid. James J. McDermott

Aldermanas James J. Mc
Dermott, dabar siekia išrin
kimo kaipo Member of the 
Board of Appeals of Cook 
County, kandidatuo damas 
kaipo Demokratų nartijos 
kandidatu.

Per praeitus 10 metų jis 
atstovavo 14 wardą kaipo 
Aldermanas ir kaipo wardo 
Demokratų komity manas. 
Būdamas nariu miesto tary
bos jis atsižymėjo rimtu ir 
inteligentišku sp r e n d i m u 
miesto tarybos legislacijos 
reikaluose. Jo aiški logika ir 
iškalbumas įgyjo sau pripa
žinimą kaipo vienas iš ga
biausių debatorių miesto ta
ryboje.

Jis yra tarnavęs visose 
svarbiose komisijose miesto 
taryboje ir buvo pirminin
kas Judiciary ir State Legis- 
lątion komisijos, ir dabar 
yra pirmininkas Utilities 
komisijos. Vienas iš pažymė
tinų nuveikimų miesto legis
lacijos reikaluose buvo paga 
minimas naujo statybos code 
kuris buvo įvykdinta miesto 
tarybos 1939 metuose. Al
dermanas McDermott buvo 
pirmininkas sub-komisijos— 
kuri surengė tą code.

Aldermanas McDe r m o 11 
1932 metuose buvo išrinktas 
tvardo komitymanu ir kitais 
metais išrinktas Aldermanu. 
Jis buvo per-rinktas į tas 
vietas ištisai iki šiol.

Jaunose dienose jis dirbo 
su savo tėvu pieno produk
tų biznyje. Buvo vyriausias 
8 vaikučių ir išgyveno visą 
savo amžių tam pačiam w<ar- 
de kurį dabar atstovauja. 
Baigė St. Gabriel’s mokyklą 
ir De Paul university gauda
mas LLB laipsnį 1919 me
tuose. Jis yra atsižymėjęs 
kaipo gabus advokatas.

LAPKR. 3 D. 1942—BAL
SUOKITE UŽ ALD. JAMES 
j. McDermott ir už vi
sus KITUS DEMOKRATŲ 
PARTIJOS KANDIDATUS.

(Adv.)

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”,
DUOKITE JĮ KITIEMS

JT
GERIAUSIŲ LINKĖJIMŲ LINKIU 

Visiems Dienraščio "Draugo" Skaitytojams!

* JOSEPH L. GILL
■Joseph L. Gili, siekia an

tro termino kaipo Clerk of 
the Municipal Court, kaipo 
kandidatas Demokratų sąra
šam

Gimęs Chicagoje ir tarna
vo Illinois legislatūroje nuo 
1926 iki 1930 metų.

Kas link jo rekordo legis
latūroje, Legislative Voters 
League yra pareiškus; “Mr. 
Gili baigia antrą terminą ir 
laike tarnybos parodė nepa
prastą drąsą ir neprigulmin- 
gą savistovį ir puikų spren
dimą legislatūros balsavi
muose; jo tarnystė buvo auk 
stos rūšies ir jo rekordas 
puikus.”

Buvo išrinktas Clerk of 
the Municipal Court 1930 
metuose. Kas link jo tarny
stės šiame ofise abu Demo
kratų ir Republikonų Teisė
jai Municipal teismų vienu 
žodžiu išsireiškė:

“Ofišaš~TTė1flr"7rf“the Mu
nicipal Court of the City of 
Chicago atsiekė aukščiausį 
laipsnį įtekmės savo istori
joje ir Joseph L. Gili atsiekė 
pavyzdingą reputaciją kaipo 
biznio administratorius.”

1935 metuose buvo paskir
tas County treasurer. Laike 
jo administracijos šiame 
ofise jis įgyjo nuširdų pa
gyrimą ir pritarimą atsižy
mėjusių civikos vadų ir biz
nierių šiame mieste ir visa
me apskrityje.

JO REKORDAS KALBA 
UŽ JĮ. BALSUOKITE LAP
KRIČIO 3 D. UŽ JOSEPH L. 
GILL, ANTRAM TERMUI 
KAIPO CLERK OF THE 
MUNICIPAL COURT IR UZ 
VISĄ DEMOKRATŲ PAR
TIJOS SĄRAŠĄ.

(Adv.)

Nedažnai pasitaiko proga 
dideliems darbams, nuolatos 
— mažiems. (P. Chaignou).

Be kentėjimo laimingu
mas būtų vėjas, kurio nepa
justų žmogaus veidas.

(Iš “Draugo", 1917 metų 
spalių 31 d.)

Steigiasi nauja parapija... 
Aurora, Iii., lietuviams sakė 
kalbas A. J. Sutkus ir V. 
Stulpinas, žmonių susirinko 
apie 100. Viso lietuvių gyve
na apie 500. Yra susidaręs 
komitetas (jau nuo 1914 m.) 
lietuvių parapijai steigti.

•
Lenkijos pirmiems.... Vo

kiečių vyriausybė remianti 
grafo A. Tarnowskio kandi 
datūrą į Lenkijos ministrus 
pirmininkus.

Miehael J. Flynn
COUNTY

CLERK

KANDIDATAS
PER-IŠRINKIMUI

RINKIMAI: LAPKR. (NOV.) 3 d., 1942 m.
5

VĖL IŠRINKITE

FRANK
LYMAN

-UŽ-

CLERK OF THE 

PROBATE COURT 1
h k a X M M

RINKIMAI: LAPKR. (NOV.) 3 d.. 1942

v

Y ........ ... .
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RIMTIES VALANDĖLEI
Visu S.enUju diena £ “'“."„'“S,

Pirmam pasauliniam ka- namas, matomas, sukalba- i 
rui pasibaigus, \ok.ečxai mas; kada miręs — retas 
Lietuvoje rinko žuvusiųjų prisimena, kad net tokio as- 
lavonus, juos palaidojo, mens būta pasaulyje gyvų- 
nors kartais tiktai kaule- j U tarpe. Siela viena pasili- 
lius neatskir.amų kareivių kusi skaistykloje kentėti, ne 
tegalėjo surasti, tač.au v.s- gal sau padėti, laukia gai- 
ką kariu supy.ė, padaryda- lestingos geibstančios ran- 
mi mažą piliakalnį. Šių pi- kos.
liakalnių galima matyt pro
vincijos kaimeliuose, kur tik 
koks nors cLdesn.s mūšis 
įvyko. Mirusiems tokiu bū
du pagarba teikiama.

Kitos tautos taip pat tsro 
piai bei pavyzdingai pasiel
gė1. Beveik kas metai buvo 
organizuojama ekskursija- 
ma ekskinsija Amerikos 
motinų, kurių sūnūs palai
doti Prancūzijos kapuose. 
Dėl naujo karo ši praktika 
bus nutraukiama. Kiek ne
laimėje žuvusiųjų, kurių 
niekas neatmena, nepager
bia. Dabartinė pasaulio ne
laimė skaičių padaugino, 
nežinia kada baigsis.

Bažnyčia su džiaugsmu

Girtinas paprotys kasdien 
bent vieną trumpą maldelę 
paaukoti už sielas skaistyk
loje, kad jos atsiekusios dan 
gaus karalystę mus užtartų 
pas Dievą, žemėje begyven
damas, kiekvienas stengiasi 
telkti apie save kuo daugiau 
šia prietelių, kad nelaimei 
ištikus gautų pagalbos. Jei
gu esame taip rūpestingi 
apie žemės gerovę, kodėl ne 
apie ateitį, kada būsime pri 
versti pasitikėti kitų pagal
ba.

žmogus čia, žemėje, vis 
pasilieka žmogumi, šventa
sis danguje, skaistykloje iš 
buvęs, kuriam mes padėjo
me, mums išprašys taip rei 
kalingos pagalbos, nes dė-

BUVUSI FILMŲ ŽVAIGŽDE GAVO LEITENANTO 
LAIPSNĮ

("Draug**" Acme teiepmm.

Buvusi filmų žvaigždė, Clark Gable (dešinėje), kalbasi 
su gen. Henry H. Arnold (dešinėje) ir brig. gen. Ralpn 
Wooten laike Army Air Corps baigimo mokslo išleistuvėse, 
Miami Beach, kur Gable gavo antrojo leitenanto laipsnį.

IŠRINKIME DAR VIENĄ LIETUVI TEISĖJA!
Lietuviai nesitenkina savo ant Repuhlikonų sąrašo at- 

ligšioliniu užkamp u vieša skirame Teisėjų balote ( jo 
me ir politiniame gyvenime, vardas penktoj vietoji irta- 
Republikonų piriija išgirdo da galėsime džiaugtis dideliu 
jų reikalavimus gauti tinka- mūsų tautos laimėjimu.

atšvenčia Visus Šventuo- kingumo dorybė, — šventu
sius, sekančią dieną nuliūdi jū papuošalas. AB.CJ 
mo krikščionių prislėgtas
širdis ramina mintimi — 
skaistykloje kenčią mūsų 
maldomis greičiau pateks 
šventųjų eilėse nes Danguje 
kiekvienas šventas, be nuo
dėmės.

1b'kailįou 'M.

\VAH BONDS

I IŠ POLITIKOS LAUKO
Balsuokime už res
publikonus lietuviu - 
prietelos!

Respublikonai artimi 
lietuviams

Šventas Raštas sename 
įstatyme mini, kaip išmin
tingai daro tie, kurie gelbs
ti mirusiųjų sieloms per sa
vo maldas ir išmaldas. Ma- 
kabiečių knyga apie tą tie
są gan aiškiais žodžiais kal
ba. Apie Kristaus, Apaštalų 
bei pirmųjų krikščionių 
mintis kas link sielų skais
tykloje netenka abejoti. 
Kaip senovėje už mirusius 
Bažnyčia meldėsi viešai, 
taip ir šiandien daro.

Kol žmogus gvvas — ran-

The 50-caliber Browning machine 
gun is one of the most efflcient short 
range weapons used by U. S. Fight
ing forces. It is effective at rangės 
up to 2,000 yards and flres about 
600 forty-flve caliber bullets per 
minute.

One of these guns costs about 
$1,500, while a thirty-caUber ma
chine gun costs approximately $600. 
Our fighting forces need thousands 
of these rapid-fire guns. Even a 
small town or community can buy 
many of them by uniting in the pur
chase of War Bonds. At least ten 
percent of your income in Wat 
Bonds every pay day will do the 
trick. u. S. Trtmnry

Niekas negali užginčyti, 
kad didelė didžiuma lietuvių 
yra tradiciniai respublkonai. 
Per keletą dešimtmečių jie 
buvo tos partijos šalininkai 
ir vis balsavo už juos. Po 10 
metų demokratų valdymo, 
Amerikos visuomenė, įskai
tant ir lietuvius, pradeda 
aiškiai ir neabejotinai rei
kalauti, kad Amerikoje bū
tų sugrąžinta dviejų parti
jų valdymai Tik tokiu bū
du galima išlaikyti lygsvarą, 
ir sulaikyti augančią ten
denciją demokratų partijos 
išnaudoti Amerikos visuo
menę savo politiniams tiks
lams.

MĖGIAMIAUSIASZ .
tarp milijonų rūkytojų

OK) Gold
tai skanaus skonio cigaretas

Mažiausia erzinančių savybių 

Mažiausia nikotino

KAIP RODO BEŠALIŠKI READER’S DIGEST TYRIMAI

SKANUMAS laikomas pirmenybėje daugumos 
rūkytojų! Ir pridėtas tiktai natūrali* akoni3 
brangaus tobako j Old Gold džiugina milijonus.

Prie to, bešališki Reader’s Digest bandymai 
su 7 vyriaujanėių rūšių cigaretų parodo, jog 
dūmuose Old Gold rasta mažiausia nikotino Ir 
mažiausia gerklės erzinančių savybių (tars ir 
resins). Tūkstančiai gėrėjas! rūkydami Old 
Gold Šiandien. Pabandykite!

P. LORII.LAKD COMPANY. E.tabll.lied 1780

LAIMĖJIMUI—ATEIČIAI— PIRKITE KARO BONUS, ŽENKLELIUS

mesnė3 reprezentacijos poli
tikoje ir štai turime progą 
išrinkti dar vie r ą lietuvį le
sė ją į Chicagos miesto tei
sėjus !

I Žinodami, kaip brangi ir. 
■ auksinė ši proga, ir kick iš-
rįnk mas dar vieno lietuvioI
teisėjo pakels mūsų tautinį 
ūpą ir sustiprins mū-ų po
ziciją viešime gyvenime, ne
praleisime šios progos ir 
vieningai balsuosime už Adv. 
Antaną Olį, mūsų lietuvį

Į kand datą.
Mes galime išrinkti Adv. 

Antaną Olį, jei tik atminsi
me kad esame lietuviai, ir 
jeigu tik parodysime lietu
viško vieningumo ir savo 
tautos reikalų supratimo.

Nuėję į rinikmų vietą atei
nantį antradienį, Lapkričio 
3 d., pirmų pirmiausiai, pa
kol balsuosime už kitus kan
didatus, padėkime kryželį 
ties Antano A. Olio vardu

LAPKRIČIO 3 D., BAL
SUOKIME UŽ ANTANĄ A. 
014, REPUBLIKONŲ KAN 
DIDATĄ Į MIESTO TEISĖ
JUS!

—L R K.

ALDONOS
GRIGONIS

Koncertas
Sekmadienį, 

LAPKR.-NOV. 1 d.

jaus pripažintų Lietuvą. Ta
pęs prezidentu po keleto me
tų, jis savo prižadą išpildė. 
Lietuviai niekad neužmirš tą 
respublikono prezidento Har- 
dingo parodytą Lietuvai pa
sitikėjimą ir išklausymą mū
sų troškimų.

Tai tik ketos mintys, ka-

Lietuviška visuomenė 
džiaugėsi, bet nebuvo per
daug nustebinta kada, perei
tą liepos mėnesį, respubliko
nas gubernatorius Green pra 
giedrino tamsias mūsų bran
gios tėvų šalies ateities per-

.. . . ; nos parodo kodėl lietuviaispektyvas ir pakele lietuvių . .
,. , . . balsuos už sau artimus res-upą proklamuodamas visoje , . •

▼ 'iv ~ , publikomis kandidatus, ir ko-valstybėje 'Lithuanian Day . r
Jis taipgi viešai paskelbė, | J“ bal“08 už.8u«r*‘‘- 
kad Lietuva po karo vėl tas nim* to"*™* musų pol.- 

tiniame ir viešame gyveni
me. Chicagos Vetuviai tuo

laisva ir nepriklausoma. Lie
tuviai taipgi džiaugėsi išgir
dę respublikono senatoriaus
Brooks pareiškimą, kad jis _ ., „ , .

* -JI • š.-.- • t • ... kandidatų sąrase randasi lie-įrgi tvirtai* tiki į Lietuvos ... ,
.X1 . . . . . tuvis adv. Antanas Olis, ku-įšlaisvinimą ir gavo io pri- ..............................
žadą pagelbėti Lietuvai at- ns kandidatuoja > miesto 
gauti nepriklausomybę. Lie-i teisęjus..
tuviai taip  ji džiaugės1, kadi ^,le uv,ų s^u 1 
respublikonas Attorney Ge
neral Barre 11 pagerbė lietu
vius ir įvertino jų nuopel
nus paskirdamas lietuvį ady. , ... ...
Juozą Grišių būti Assistant i IT VCIKIIT13S (HICJFĮSlI

labiau pasiryžę balsuoti už 
respublikonus todėl, kad jų

Antano Olio gyvenimas

lietuviškumu
Adv. Antano Olio tinka

mumas būti antru mūsų tau

Attorney General.

Lietuva pripažinta 
respublikono prezdento

Lietuviška visuomenė ge- tos atstovu miesto teisme y-
rai atmena, kad niekas kitas ra puikiausiai įrodytas per- 
kaip tik respublikonas pre- žvelgiant jo lietuviškumu 
zidentas Harding pirmas pri persunktą gyvenimą, 
pažino Lietuvą nepriklauso- Gyvenimo bruožai 
ma valstybe. Dar demokra-j Antano Olio tėvas buvo 
tui prezidentui Wilsonui vai- Antanas Olševskis, vetera- 
dant, Hardingas — tada dar nas lietuvybės dirvoje vei- 
senatorius — lietuvių dele- kėjas, kuris Chicagos lietu- 
gacijai pareiškė, kad jeigu viams buvo gerai žinomas 
jis būtų prezidentu, jis tuo Į (Nukelta J 8 pusi.)

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar Šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisų per mūsų kompanijų Nelaimei Ifttl- 
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undervriten"

OMALIEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams S t Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL UOS 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

■=—...........-';j: 1 -■ 1 ,

ALDONA GRIGONIS

LIET. AUDITORIJOJ
31X3 South Halsted Street

1
Įžanga 85 centai, su taksais. Po 
programo bus šokiai. Visi esate 
kviečiami atsilankyti.

Vienintelė Lietuviu 
Wholesale Liquor 
įstaiga Chicagoje

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuota 

Ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavernams. 
Užsakymai ISvežiojami 

Sekančių Dienų 
Valandos: 9 iki 5 P. M. 

Uždaryta kožna šeštadieni

ŽODIS IŠMINTINGIESIEMS
UŽTENKA 1 

BOKITE GUDRUS I 
EKONOMIZUOKITE ’.

5035 W. 24TH PU, CICERO
—6 ir 6 kulub. muro ............ $8 650
3731 S. GKOVE AVĖ.. BERVVYN
—b kamb. eottuge ..................... $5,600
4222 W. 31ST bi'., CHICAOO
—4 ir 4 kum b. mūro ............ $6.20*
1330 S. CUAttENCE avė.. UERWYN
—6 kamb. namus ..................... $6,1 $0
lboO &. aVErS AVK., CHICAOO
—S fletal mūro ........................< $u.500
3240 o. CT., CICERO
—S ir 5 kamb. mūro ............ $6,900
6304 W. 2oTH BT., BERWYN
—Mūro bisnio namas ............ $5.500
3440 VV. 33RO S.. CHICAOO
—6 ir 6 kamb. mūro ............ $6,000
5030 S. VVESTERN AVĖ.. CHICAOO
—$ fletai mūro ...........................$12,200
1413 S. KARLOV AVĖ., CHICAOO
—2 fletut medžio ...................... $2,500
4136 PltEUCOTT AVĖ. LYONS 
—5 kamb. mūro bungalow . . $6,750 
2632 t>. TRIl’l’ AVĖ., CHICAOO
—S ir 6 kamb. niūra ............ $7.500
4340 N. H AMUI N AVĖ, CHICAOO
—5 lr 5 kamb. mūro ............$10,000
3t31 S. 59'IH AVĖ.. CICERO
—6 kumb. med. res................. $4,350
1316 S. HAMUN AVĖ.. CHICAOO
—6 lr 7 kamb. mūro ............ $4,900
2530 S. ALBANY AVĖ., CHICAOO
—6 ir 6 kamb. mūro ............ $5,700
1805 S. 49TH AVĖ.. CICERO
—6 ir 6 kamb. mūro ............$12,900
1513 S. KARLOV AVĖ., CHICAOO
—4 ir 4 kamb. med..................... $2,600
2858 S. KOSTNER AVĖ., CHICAOO
—Storas ir S fletai ................. $4,600
3919 S. Grove avė. VVestern Springs
—Engilsh type res......................... $8,500
3225 S. 49TH AVĖ., CICERO
—6 ir 6 kamb. stucco ............ $6,900
1447 S. SRAUUDING Avė., Chicago
—6 fletai' mūro .......................... $7,500
2243 S. 59TH AVĖ., CICERO 
—Kampinė biznio nuosavybė $12,900 
5820 W. CERMAK RI)., CICERO 
—Kampinė bisnio nuosavybė $22,000 
3706 S. CLINTON AVĖ., BERVVYN
—5 kamb. bungalovv ............ $5,500
5211 W. 23RI) PU., CICERO
—10 kamb. med. res................ $6.600
4036 CENTER AVĖ., LYONS
—7 kamb. mūro res.................$8,000
3609 S. 55TH CT., CICERO /
—4 kamb. cottage ................... $3,975
1301 S. KARLOV AVĖ., CHICAGO
—Storas lr 3 fletai ................. $2 800
1007 S. 1ST AVĖ., MAYVVOOO -
—4 ir 4 kamb............................... $5,500
2646 S. Desplaines Avė., N. Riveraidc 
—Kampinė 3 Getai medžio.. $6.000 
1521 S. VVESLEY AVĖ., BERVVYN 
—5 kamb. mūro bungalovv . . $8,500 
2845 S. KARLOV AVĖ.. CHICAOO
—6 Ir 6 kamb. mea................ $5.(00
3425 S. VVESLEY AVĖ., BERVVYN 
—4 ir 6 kamb............................... $6,950
NEATSAKOM PIKMIAV P1RDAVI- 

Mfl.Aft PERMAINA KAINOJE 
HE PASKELBIMO.

• Mes Vadovaujame GREITUOSE 
Pardavimuose. 27 Metai Real Estate 
Biznyjė. 7'

’ - ’ k ‘ S " . ? «

JOHN O

SYKORĄ
REALTOR 

2411 S. 52NI) AVĖ.

PHONE CICERO 45».

Gyvo* Vielos Organizacija.
Pirmi morgiėiai duodami tiktai ant 

4% nuošimčio.
Pirkit ant Cermak Rd.. dabar tušėid, 

kol kainos dar žemos! 
PASTATYSITE VĖLIAU!

Puikus Investmentas.
Sekmadieniais atdara nuo 1 iki 5 

vai. po pietų.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
8246-48 80. CALIFORNIA AVK 

Tri. RKPubtlc 1588—9

Paulina Russian and Turkish Baths
rinsite Atoi ankydami 

Lietuvių įstaigą! 
TREATMENTAI 

UI t ra-V lo lst Sunshtae lr Infra Red Light 
Radlations. 8wediah Maasage Ir Movementa. 

Motertraa — Trečiad ilen lais.
Telefonas: VlRglnla 9498 

A. F. CZERNA. savininkas

Savo Sveikatą

MA5SAGL

%

1657 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St.
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Iš Politikos Lauko
Antano Olio
gyvenimas

(Atkelta iš 5 pusi.) 
kaipo pirmas lietuviškos ban 
kos įsteigėjas ir leidėjas laik 
raščio “Lietuva”.

Jo motina buvo Bronė Se- 
rafinaitė, sesuo kunigo Se 
rafino, kuris buvo vienas iš 
pirmųjų veikliųjų lietuvių 
klebonų Chicagoje.

Antanas Olis gimė rugpiū
čio 25 4., 1898 metais, “Chi 
cagos lietuvių lopšyje” — 
Bridgeporte.

23 metų amžiaus — 
teisių daktaras

Jaunas Antanas ėjo pra
dinį mokslą Town of Lake 
kolonijoje ir Oglesby mokyk
loje, South Sidėje. Baigęs 
Calumet Hgh School, įstojo 
į University of Chicago, kur 
1919 m. gavo Ph.B. laipsnį, 
o 1921 m., turėdamas tik 23 
metus, jau gavo Teisių Dak
taratą.

Nuo to laiko Antanas Olr 
užsiima advokato profesije 
ir igyja Chicagos lietuvių 
pasitikėjimą. Dabar jis už 
la'ko ofisą vidurmiestyje 
134 No. LaSalle St.

Advokatas ir muzikos 
specialistas

Nesitenkindamas pasižy
mėjimu savo profesijoje, ii 
nežiūrint' laiko pašventime 
veikdamas lietuvių tarpe 
adv. Antanas Olis, jaunas 
pamilęs muziką, pasiryžta 
lavintis toje srityje. Liuosą 
laiką galėdamas pašvęs* 
ti meno mokslui, adv. Olis 
pasidarė vienas iš žymiau
sių muzikos žinovų lietuviu 
tarpe Chicagoje. Vienas iš 
jo mokytojų buvo lietuvis 
kompozitorius Mikas Pet
rauskas. Per penkis metus 
jis buvo Birutės choro pir

mininku ir direktorium. Gal 
būt aukščiausias jo muzika- 
linio talento įvertinimas bu
vo jo parinkimas diriguoti 
po visą pasauli pragarsėjusį 
Chicago Symphony Orches
tra, 1934 metais.
Darbštus lietuvių veikėjas

Chicagos lietuviu visuome
nei gerai žnoma kiek laiko 
vra pašventęs ir kiek triūso 
•dėjęs adv. Antanas Olis dirb 
damas ir vadovaudamas į- 
va iriem s lietuviškiems tiks
lams. Draugijose, komitetuo
se. parengimuose — Antano 
Olio vardas ir asmuo vis už
tekami. Svetimtaučiu tarpe 
ir viešame gyvenime iis yra 
dažnai ir su pasididžiavimu 
atstovavęs lietuvius. Jis bu
vo pirmininkas Statvmo Ko
miteto Dariaus-Girėno Pa
minklo.

Viešame gyvenime

Viešame ir politiniame gy
venime adv. Antano Olio nuo 
pelnai yra tinkamai įvertin
ti. Pereitą rudenį Illinois gu
bernatorius Green paskyrė 
jį Hearing Officer of the De
partment of Finance. Jis y- 
ra egzekutyvis sekretorius 
visu svetimtaučiu grupių re
spublikonų partijoje Illinois 
valstybėje, ir pirmininkas 
Lietuv:u Divizijos. Jis yra 
narys Chicago Bar Associa- 
tion, Chicago Law Institute 
ir City Club of Chicago.

Adv. Antanas Olis su sa
vo ąeima gyvena 6718 So. 
Oglesby Avė., Chicago.

XX.

So. Chicago žinutės
Lapkr. 1 d. Visų Šventųjų. 

Ta proga tikintieji kviečia
mi būtinai išklausyti šv. Mi
šių. Tvarka bus kaip kas 
sekmadienį: 8, 9, 10, 11:15 
ir 12:15. Vakare gedulingi 
mišparai 7:30 vai.

Praeitą sekmadienį žmo
nėms išdalinti vokeliai, k<sd 
visi galėtų pažymėti vardus 
mirusiųjų, ir grąžinti sek
madienio vakare bei pirma- 

'dienį—Uždūšinėje dienoje. 
Sodalicijos sr/d rink imas 

; Šv. Teresėlės Sodalicijos 
, sus-mas įvyks lapkr. 2 d.. 
8 vai. vak. Narės nepamirš
kite dalyvauti. Rengiama me 
tinė kortavimo ir kauliukais 
lošimo pramoga lapkr. 22 d.. 
4 vai. popiet, parap. svet. Į- 
žanga 35c. Bus puikių dova
nų ir be to kalakuto trau
kimas. Lauksime svečių ir 
iš kitų parapijų.
Parvyko atostogų

Jaunuolis tarnaująs Coast 
Guards, Antanas Juška, par
vyko paviešėti tam tikram 
skirtam laikui pas savo tė
velius, brolius ir sesutes. Pa
tenkintas tarnyba ir labai 
džiaugias pamatęs savo drau 
gus ir pažįstamus.

SUSIRINKIMAI
Sekmadienį įvyks Keistu

čio Pašalpos Klūbo mėnesi
nis susirinkimas. Susirinki
mai paprasti įvykiai visur, 
išskiriant Keistučio Klūbo. 
Čia vis tie triukšmadariai 
komunistai: jei ne vienaip, 
tai kitaip veikia, kad tik su
kelti triukšmą, nesusiprati
mą kokį, arba net ir mušty
nes.

Keistučio Klubas yra pa
vojuj dabar ir vis dėl tų 
triušmadarių ardytojų.

Geri ke’stutiečiai, “Drau
go” skaitytojai, nariai, tu

rėtumėt atkreipti dėmesį į j 
klubą, atsilankydariii į susi
rinkimus. Ypatingai dabar. 
Visas pasaulis yra apsunkin
tas visokiais reikalavimais. 
Keistučio Klubas taip pat 
apsunkintas įstatymais, ku
rie liečia klūbo tvarką, dar
buotę ir ateitį.

Šį sekmadienį bus pakel 
tas vienas tokių klausimų. Ir 
jei klūbiečiai neatsilankys, 
tai komunaciai kažin ką ga
li padaryti, nes jie irgi ren-Į 
gias vėl prie konferencijų,1 
delegacijų ir t.t. Savo komu
nizmui jie viską aukoja, pri- i 
sidengę gražiais žodžiais.

Taigi, nariai, saugokite 
klubą ir turtą! Klūbo turtas 
dabar siekia $30,000. Neduo
kit jiems, kad jie tuos pini
gus eikvotų komunizmui. Lai 
tie pinigai, kurie buvo su
taupyti nuoširdžių klūbiečių, 
eina pašalpos reikalams lai
ke ligos ir mirties.

Lai gyvuoja, lietuviškumas 
ir draugiškumas šioj orga
nizacijoj ! Tas tik bus, jei 
visi klūbiečiai lankys regu
liariai susirinkimus ir sau
gos klūbo reikalus.

Susirinkimas įvyks prieš 
pirmą valandą popiet Holly- 
wood svetainėj.

. * Iš klūbiečių

Bridgeport. — Dr-jos šv 
Petronėlės susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, lapkričio 
1 d. 1 vai. popiet parapijos 
mokyklos kambary. Narės 
malonėkite atsilankyti. Ren
giama "bunco” gruodžio 6 
d. po draugijos susirinkimo. 

A. Laur naviche, rašt.

f

Išrinkim Dar Vieną Lietuvį Teisėją
ADVOKATAS

ANTANAS OLIS
REPUBLIKONŲ

KANDIDATAS

į Čikagos Miesto 
TEISĖJUS !

Balsavimai — Lapkričio (Nov.) 3 d.

Karo pramonės 
prašomos atleisti 
darbininkus balsuoti

WASHINGTON, spal. 30. 
— Karo sekretorius Stim- 
son, laivyno sekretorius 
Knox ir karo gamybos boar- 
do pirmininkas Nelson ben
druoju atsišaukimu karo 
pramones prašo leisti 
savo darbininkams balsuoti 
ateinantį antradienį rinki
muose. Kiekvienas darbinin
kas nors porai valandų ture 
tų būt atleistas iš darbo, 
kad gautų progos balsuoti.

REMKITE “DRAUGĄ”

Gen. Eisenhower 
grįžta iš Londono

W ASHINGTON, spal. 30. 
— Patirta, kad U. S. armi
jos Europos karo fronte vy
riausias vadas Įeit. gen. 
Dwight D. Eisenhower pa
kviestas parvykti namo 
svarbiems pasitarimams.

SU MARYNAIS GUADA- 
ALCANAL. — Apskaičiuo
jama kad Solomons zonoje 
japonai prarado laivų ir lėk 
tuvų vertės apie 184 milijo
nus dol.

Kur dainuo iama, ten būk 
ramus: pikti žmonės nedai
nuoja. (Než. poetas).

Brighton Park. — Sekma
dienį, lapkričio 1 d. 2 vai., 
Gramonto salėj, 4535 S. Rock 
well St., bus gražus kauliu
kų ir kortų žaidimo paren- ■ 
girnas, kurio visas pelnas eis 
lietuvių senelių prieglaudai. 
Atsilankykite ir paremk;te 
kilnų darbą. Rengia Labda
rių Sąjungos 8 kuopa.

IŠRINKITE

PROFESSOR

Stanley R. Pulaski
Republikonų Kandidatas 

— už —
TEISMU PROBATE COURT 

OF COOK COUNTV 
RINKIMAI: LAPKR. 3 d., 1942

J W

Gov. Dwight H. Green

For Victory

U N U U 
DARBININKAI 

REMIA Šen. C. VVayland Brooks

LIETUVIAI, BALSUOKIME UZ REPUBLIKONUS!
IŠRINKIME SAVO TAUTOS PRIETELIUS, KURIE GINA MUSŲ REIKALUS. *

Lietuvių Nuosavvbiu Savininkai Balsuokite už Rerublikonus ir Sustabdykite 
Vis Augančius Taksus ant Jūsų Nuosavybių!

x) C. VVAYLAND BROOKS!
KELLY-NASH SABOTAŽAS DARBININKŲ" 
ILLINOIS VALSTIJOJE: ■

For United ' Ftat r Srnator
C. Wayland Brooks
For Representatlve In Congress 

State-At-Large
Stephen A. Dav
For State Treaaurer
William G. Stratton
For Supt. of Public Instructlon
Vernon L. N ekeli
Trusteea of University of Illinois
Martin G. Luken 
Chesiter R. Davis 
Frau k H. McKelvey 
For Judges of Superior Court 
George M. Fisher 
John F. Tyrrell 
For County Clerk 
Loyd C. Larson 
For Oounty Judge 
Charles O. Rundall 
For County Treaaurer 
Samuel L. VVorkman 
For County Sherlff 
Leo Carr

For Countv Asspssor
Theron W. Merryman
For Judge of the Probate Court
Stanlev R. Pulaski
For Clerk of the Probate Court

VVilliam John Granata
For Clerk of the Crlmlnal Court
Ralph Lee Goodman
For County Supt. of Rchools
Charles S. S4ewart 
Members Board of Tau Appeals
Eraest J. Peterson 
Francis A. Horrigan 
Trustees for Sanltary District 
R&ymond S. Blunt 
John S. Norris 
John C. Fiddelke 
Truatee for Sanltary Dlatrlct 
Henry R. Leadaman
For Prealdent of the Board 

of County Commlastoners
VVilliam Busse

For County Commlsstonera
C. Herman Johnson 
Dengias K. Hiwtre«s 
J. B. Martin 
VValter J. Barth 
Gladvs S. Snecht 
Harold R. Blomstrand 
Michael J. Rudnik 
O. Stanton DePriest 
George Oscar Lehr 
Alexander Keehn
For County Commlasrtonera 

(County Towns)

VVilliam Busse 
George-A. Miller 
George F. Nlxon'
VV lliara N. Erickson 
John Mackier
Munleipal Court Balllff
Howard E. Reddy
Clerk of Munlc'nai Court
Clement A. Nance

IŠRINKIME DAR VIENĄ LIETUVĮ TEISĖJĄ!

For Chlef Justlcs of the 
Munleipal Court

VVilliam I. Morgan

For Aaeoelate Judge of the 
Munleipal Court

A. George Spannon 
Patrick B Prescott, Jr. 
Daniel J. Bucklev 
Charles F. McElroy

Iv. ANTANAS OUH 
BandkVuas ) 

MunlHpoJ Osirt Teisėjus

ANTHONY A. OLIS
Lawrence S. Jacobson 
Thomas J. Firaiegan 
Aibert J. Meserow 
VVHliam J. Colohan, Jr. 
Richard F. Slman 
Josepb J. Arrigo 
Meyer L. Cherkas

DARBININKAI REMIA REPUBLIKONŲ 
PARTIJA ILLINOIS DĖLTO KAD:
• Republikonų leglalacljoa nusistatymas Illinois valstijole nedaleldo 
nė vieno j statyto o kuria būtų kenksmingas organizuotiems darbi
ninkams.
• Bedarbės, kompensacijos mokėjimai buvo pakelti nuo aukftčlau- 
sk> mokesčio Ž16.00 Iki >18.00 J savaitę. Savaičių skaičius padidin
tas nuo 16 Iki 20.
• Illinois darbininkai gavo daugiau negu >55.000.000 naudos — 
paramos nuo kada Gov. Green užėmė ofisų.
• Pomirtinių Ižmokėjlmas pagal Workmen's Compensatlon Act Ir 
OccupatlonaI Dtsease Act buvo padidinta 10%.
• Gov. Green administracija sutelkė daugiau kaip >16.000,000 
darbininkams užmužtiems ar sužeistiems darbu ose.
• Si administracija {steigė "prevalling ratų mokesčio” ant visų 
vlsuomenlžkų darbų, kurios bevelk yra lygtos unijų ratoms.
• "Antl-klck-back” bilas Jvykdlnlmas pannlklno piktai praktikų 
per kurių dauguma .darbininkų buvo priversti grųžintl dali savo 
uždarbio bosams.
• Republikonų administracija {vedė bilų kuri draudžia darbo sam
dytojams garsinti ieėkant darbininkų laike streikų. aiAklal nepasa
kant kad toje ištaigoje vyksta streikai ar "lockout.”
• Republikonų Partija tai VIENATINĖ partija kuri turi DRĄSOS 
IftSIREIKt»TI KAS LJNK LYGAUS MOKESČIO MOTERIMS AT

LIEKANT LYGIO8 SROVĖS DARBUS.

• Valdininkai Steel Workers Organlzlng Committee Ir nariai Illi
nois State CIO Councll Executive Board be kvalifikacijos endorsavo 
kandidatus DIKTUOTUS KELLY-NASH MAŠINOS.
• KELI.Y-NASH Jėgos buvo atsakomingos atsitikime Memorial 
Dienos skerdynių. Kelly-Naah Aturmlnlnkal apdaužė, sužalojo, gesa- 
vo Ir užmuSė unijos narius kurie! pildė savo konstitucljlnes teises.
• Van A. Blttner. asistentas prie Phll Murray, Pres. United Steel- 
workers of America, Congresa for Industrtal Organlzatlon, lAsltarė: 
”AA susivieniju su Jumis Jausdamas gilų nuliūdimų tiems IA Jūsų— 
geri kareiviai Unijos—kurie buvo nužudyti vakar (Kelly-Naah) 
Chicagos policijos.” Kiti CIO valdininkai, dabar (stabūs Kelly-Naah 
bičiuliai, Ir karstai smerkė žudynes.
• Tie patys klaidingi vadai kurie dabar endorsuoja masinos kan
didatus, pasmerkė Kelly-Naah kada nariai Farm Equlpment Work- 
era Organlzlng Committee buvo brutaliSkal atakuoti 1,386 Kelly- 
Naah policijos kada ramiai plkletavo International Harveater kom
panija 1941 metuose.
• Kelly-Naah Maftlna yra PRIEŠAS UNIJOS DARBININKU-
• Union Labor Committee, United Mine Workers of America Ir 
lAbor'a Non-Partlsan League tiki kad tai yra patriotinė pareiga 
kiekvieno nario trade unijos veikimo ISsItartl prleS Kelly-Nash kan
didatus Ir prleS klaidingus vadus kurie enjorsavo tuos kandidatus. 
Tų galima Jvyklntl aktyvlAkai raginant aavo draugus-darblnlnkuM 
kad Jie balsuotų prleS Kelly-Nash MAŠINOS KANDIDATUS.

TOM GIRDLER, Republic Steel Kompanija, Intetnational Harveater Kompanija, Kongreamanaa 
Smith iš Virginia ir Cox iš Georgia turėtų endorsuot Kelly-Nash kandidatus. NE JOKS 
TAIP VAD. “VADAS” TAI NEDARYTŲ—NE JOKS UNIJONISTAS TAI NEDARYS!

UNITED LABOR COMMITTEE
WILLIAM KF.CK, Cltalrmanas; Pres., Progressive Mine Workers of America. HEI.FN SEWF.I,I>, Recretary; State, Oounty and Munleipal Workers 

RiiMvIenljęs su American Fcderatlon of iMhor
EDWARD BI.ANCK G J. WALKER THOMAS F. O’CONNOR
B. A.. Loeal 498, Prealdent Prealdent Twln City Federatlon Illinois Gult nary AUlance
Rockford Rulldlng Trades Councll I-abor, Champatgn-Urbana

EXECUTIVE harry m. curzon 
Asst. Business Mgr.

COMMITTEE: Tx>cai 712. i.b.f. wv Peorla, III.

LABOR'S NON-PARTISAN LEAUGUE (Illinois)
HAT EDMUND8GN. CtuUrman I.ITHER O. GERMAN, Esecntlve Dlrectnr

UNITED MINE WORKERS OF AMERICA, District 12
RAV EDMUMBSON, Prealdent WAI7TF.R J. JAMES, Rccy -Trcas.

PASIKLAUSYKITE C. WAYLAND BROOKS
WGN emnr a WLS

12:15 vai, popiet
SEKMADIENĮ 

LAPKRIČIO 1 d. 7:15 vai. vak.
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Didelis sus-mas 

teisėjui Jonui Zūriui 

pagerbti

Martin Gorski yra 
100% už Lietuvius

Draugas Lietuvių ir uolus Demokratas
=

Lietuvių mass mitingas pa
gerbs teisėją John T. Zuris 
antram terminui!

Nedėlioj, lapkričio 1-mą 
d., kaip 2:00 vai. po pietų, 
Darius-Girėno Svet., 4416 s. 
Western Avenue, Lietuvių 
Demokratų Lyga rengia 
Mass mitingą pagerbimui 
Teisėjo John T. Zuris, Con- 
gresmono Raymond S. Mc 
Keough j U. S. Senator ir 
visą Demokratų sąrašą.

Šiame susirinkime kalbėsf —
svarbių ypatų apart Mayoi 
Edvvard J. Kelly, Congr. Ra> 
S. McKeough į U. S. Sena 
tor, Benjamin Adamovvski

Martin Gorski, Demokra
tų partijos kandidatas už 
Kongresmoną 4-to distrikto 
ir dabartinis Master in Chan 

Congr. At Large, Michael J. L cery, Superior Court of Cook
Flynn, County Clerk, Victor 
Schlaeger dėl County Treas- 
urer, Thomas Byrne dėl sa- 
nitary Dist. Trustee, Petei 
Carey dėl Sheriff, Martin 
Gorski Dėl U. S. Congress- 
man, Congr. Harry Beam, 
State Senator Richard Da
ley ir kiti.

Rengimo komisija prane 
ša, kad bus daug alaus vi 
siems veltui, programas ii 
dovanų. Lietuviai esate ra 
ginami nesivėhioti. Išgirsite 
svarbių kalbų ir pranešimų 
Teisėjas John T. Zuris pat^ 
išaiškins kodėl Lietuviai tu 
rėtumėt remti Prezidentą 
Rooseveltą ir jo administra 
cijos darbus, balsuodami tie 
siog Demokratiškai, lapki. 
3-čią ir nusiųsti į Washing 
toną laimėjimo delegaciją 
kaip Congr. McKeough, mū
sų Senatorių, Benjamin Ada 
mowski, Congr. At Large, 
dirbti sykiu su Prezidentu 
Rooseveltų laimėti šį karą 
greitu laiku ir pagelbėti at
statyti Lietuvos Laisvę.

Al. G. Kumskis, Liet. Dem. 
Lygos Pirmininkas yra ren
gimo dienos pirmininkas. Pa 
gelbininkai yra Adv. R. A 
VaSalle, Corp Councel; Jack 
Juozaitis, Paul Saltimieras, 
William Poppell, Frank Woi 
dat, Stanley Gurskis, Al Už- 
dnavaitis, Paul Smith, Jr., 
Vincent Stulpinas, Charles 
Kriščiūnas, C. Kairis, John 
Shimkus, John Dovviatt, A. 
Petronis, Niek Radis, B. 
Walantinas, Anthony Gudai
tis, John Jacka, Vincent Rė
kus, Joseph King ir Ben 
Nauravich.

Liet. Dem. F ygos Pirm. 
Al. G. Kumskis.

County, gerai susipažinęs su 
Lietuviais ir jų reikalais, 
nes gyvendamas daugelį me
tų jų kaimynystėje, stovi 
100% už Lietuvius.

Martin Gorski gyvena po 
antrašu 3145 So. Morgan 
St., Bridgeporte, ir ten jau 
daugiau kaip 40 metų kaip 
gyvena. 25 metai kaip jau 
advokatauja ir yra buvęs 
assistant statė ’s attorney. 
Per praeitus 24 metus tar
nauja kaipo Master in Chan- 
cery, Superior Court of 
Cook county, ir dabar yra 
Demokratų partijos kandi
datas už Congressm&n 4-to 
distrikto.

Jis yra aktyvus veikėjas 
Švento Vardo draugijos ir 
yra buvęs vice-pirmininkas

Richard J. Daley

Šen. Richard J. Daley, siek 
damas per-išrink mą už 
State Senatorių 9-to Sena
toriai distrikto, pareiškia 
sekančius pasižadėjimus:

“Aš prižadu žmonėms 9- 
to Senatoriai distrikto ma
no pilną ir nuoširdžią para
mą mūsų Karės Vadui, F. 
D. llooseveltui, jo bandyme 
atsiekti greita ir sėkmingą 
išlaimėjimą šios karės.

“Aš prižadu žmonėms 9- 
to Senatoriai distrikto są
žiningai apsaugoti ir palai
kyti visas tiesas ir privile
gijas mūsų jaunuolių kurie 
dabar tarnauja ginkluotose 
jėkose mūsų šalies. Taipogi 
jiems sėkmingai užbaigus 
karą ir sugrįžus pagelbėti 
jiems ko tinkamiausiai.

“Aš prižadu žmonėms 9- 
to Senatoriai distrikto ma
no nuolatinės pastangas vi- 
suokuom paremti reikaluo
se darbininkų, vyrų ir mo
terų, Illinois valstijoje.

rfAš prižadu žmonėms 9- 
to Senatoriai distrikto ma
no nesvyruojančią paramą 
mažių biznierių mūsų vals
tijoje.

“Aš prižadu žmonėms 9- 
to Senatoriai distrikto tvir-

' Mes galim, mes turim ir 
mes parodysim z pasauliui 
kad mūsų valdžia yra ženk
las vilties visiems paverg
tiems žmonėms šiame pašau 

i lyje”.
Šen. Richard J. Daley gy

vena su savo šė ma po an
trašu 3536 So. Lowe Avė. 
Jis gimė, augo ir mokinosi 
šiame dstrikte ir dirbda
mas lankė naktinius kursus 
mokinantis advokatūros. Jis 
gavo leidimą praktikuoti 
teisių srityje 1933 metuose.

Šen. Daley rekordas kai
po atstovas (1936-1938) ii* 
kaipo senatorius (1933- 
1642) yra vienas atsiekimo 
ir at8ižymėjimo visuome
nės patarnavime ir iš prie
žasties jo nepaprastų gabu
mų buvo paskirtas savo ko
legų kaipo Mi’nority Vadu 
Senate 1941 metuose.

Šen. Daley yra .pripažin
tas kaipo Drąugas darbinin
kų. Jo velkinas darbininkų

Al. Kumskis vado

vaus svarbiame 

Demokratų sus-mel

Al. Kumskis

Lietuvis, Teisėjas 
T. Zūris, Demokratų 
jos kandidatas 2-tram ter
minui už Teisėją Munieipal 
Court, bus kalbėtojas, apart

Jonas
parti-

kitų Demokratų partijos 
reikaluose įgŲO jwn pagy- k^iclatų svarbiame masi- 
rimą American Federation . . , .
of Labor, Congress of ln- mame susirinkime, Sekmad., 
dustrial Organi 7-a.tinn ir ki- i Lapkr. Ima. kuris įvyks Da
tų darbo organizacijų ir Į riaus ir Girėno 4416 South

. ta1* pasišventimą Demokra- tos organizacijos visos Chl- tisį£m3 taisyklėms mūsų 

cagos arkidiocezijos apskr. valdžios, ant kurių mūsų ša 
Būnant jaunutis lankė pa- /ra pamatuota, sekan-

rapijinę mokyklą Bridgepor-Į laisvė ir

te ir vėliau Lankė McAllister!I
pradinę mokyklą. Baigė 
Wendell Phillips aukštąją 
mokyklą, Metropolitan Bus
iness college ir paskiausia 
baigė Chicago Law Sehool.

Martin Gorski, kandida
tuodamas už U. S. Congress- 
maną pamatuoja savo kan
didatūrą ant sekančio pri
žado: “Aš Remsiu Preziden
tą* Rooseveltą Visame Jo 
Karo Programe, ir Aš Esu 
už Atstatymą Visų Užgrob
tų Tautų ir Sugrąžinimą 
Laisvės Visiems Tų Šalių 
Žmonėms.”

Lapkr. 3 d. balsuokite už 
— MARTIN GORSKI — už 
U. S. Congressman, 4-to Con- 
gressional Distrikto ir už 
visą Demokratų Partijos 
Tikietą! (Adv.)

GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR Sis Alui yra pagamintai iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

■ B
v i

LEO MORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF• f •

Ambrosia & Necfar
BEERS

Urmo (wbolesale) 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
nassssn

Triangle
Range Oil
Kristaliniai balta range 

alyva dėl mėlynos liepsnos 
burnerių švariai degal
Mes turime savo stake vi

sokios rųšies alyvos dėl bur
nerių, namų vartojimui ar 
industrijoj. Mūsų didelis ata
kas ir moderniški meteriai 
mūsų trokuose užtikrina ge
riausią patarnavimą. 
TRIANGLE OIL COMPANY

2430 West 26th Street 
Chicago, Hl., TeL CAN. 2020

Plunksnų Kaldras
PADAROME IS JŪSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate materiolą U mūsą 
krautuves— už tiktai

LANGAMS APDENGALAI — 
Drapes — pritaikorpi VELTUI.

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Draperių, Viršutinių 

Apdengalų Materiolo.

BECK'S DEPT. 
STORE. Ine.

3221-25 S. HALSTED ST. 
Phone: YARDS 4778

Visas darbas if prekės yra 
pilnai garantuota.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

draugijų.
Per jo pastangas legisla- 

tūroje dabar, užtikrinta kad 
bus perleista byla “Pre- 
Adjudication Tax Bill” kuri 
suteiks mažų namų savinin
kams taksų-mokėtoj&ms tas 
pačias privilegijas kurias 
dabar naudojasi didieji tak- 
sų-mokėtojai.

Šen. Daley yra endorsuo- 
tas regularės Demokrat 
partijos organizacijos Coo 
county, Retail Merohants 
grupės, ir daugumos civikos 
ir pagerinimo organizacijų 
distrikte.

Jis yra vertąs jūsų para
mos. Taigi Lapkr, 3 d. Bal
suokite už Šen. Richard J. 
Daley, už Senatorių 9-to Se
natoriai distrikto ir už vi
sus kandidatus Demokratų

Western Avė., Al Kumskis 
vadovaus susirinkime. Susi
rinkimas yra rengiamas Lie
tuvių Demokratų Lygos 
Cook apskričio.

Mokėti save suvaldyti reiš 
kia mokėti gyventi.

WHOLESALE
LIQUOB 
ĮSTAIGA

REMKrra
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N. KANTER, eav.

MUTUAL LiųUOR CO. 
470? So. Halsted St.

Telefoną*: BODUS V ARD 0014

Iiuo3ybė. | partijos. (Sk.)

DIDELIU ISPARUA ViUAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STAKO MtOUKA- 

IJKIU INSTRUMENTŲ. 
IINAUDUJUT PROGA DABAR 

KOL DAR NKUPARDUOTI
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI, SAXAPHONES, FLU- 
TEB bu “CJUfea” — 116.00. $8T.66, 
141.00 lr $76.00. Vi«l garantuoti 
lenfvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, 8PA- 
NI8KI MANDOLINAI, BANJOS, 
8MUIKOS, TENOR BANJOS — 
$0.10, $8.60. $12.60 iki $26.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00. 
$111.00 lr $160.60. BASO U£- 
DEN GALAS — $11.00. 8MICE-
LAI SMUIKOMS, 8TRIUNINI- 
NIAM8 BASAMS, VIOLAS Ir 
CELLO — $1.60, $1,00, $6.00,
$10.00 lr $16.00. 8triunoa dSl rl- 
aų YlrSminėtų Instrumentų. BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $11.60, 
$11.iO, $16.00, $60.00. PĖDAIS, 
Hl BOTS. CTMBOLS. DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant MOUTH PIECE visiem* 
bNM ir “reto” Instrumentams 
pritaikomi jūsų Iflpoma.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
PHONOORAPH pataisymas.

Atatatymas visų dailų Clarne- 
tams, Triflboms. Sasaphonea, 
Smulkoma lr Oultarams.

GOLDSTEIN’S MU8I0 $HOT 
114

PASKOLOS DAROMOS AMT PIRMU MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTAVIMU1 ABBA REFINANSAVIMUI r

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

GriAute-d.
Protcction 
4or vour 
Au.vi/u^-1

TAUPY Ki’lE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,090. M apdrausti par Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3^%. Jūaq pinigai greitai išmoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA Ot ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE ĮSTAIGA 

— M Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET <118 Joa. M. Mozerb, S«c’y. 3288 BO. HALSTED ST.

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIOTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

laikui geros* rūSles moterų kailiniai, kailiukais. |ta|Mio;tals arha 
ctoth kotai pareldtilUa nuiem Intomis kainomis.

ATEIKITE LR PATYS PAMATYKITE KASDIENI

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

Mrs. K. P. Dziubak lr Duktė, Sav.

$100,000 STOCK IIOUIDATIOM PARDAVIMAS
SICTAI su dvejomis kelnSmta, 100% vilnoniai, $55.00 ftf) 

vertės “elose oat” kaina ..............................................
Pirkite dabar Ir sutanpyklte pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, nC’S.Tlt’
$29.50 vertės, parsiduoda dabar oi ........................Ua r l >

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nno $15.00ne ;1-1 <1C Vt 
iki $35.00. Parsiduoda* dabar nno.. IKI JlU*/ U

FUR COATS, $75.00 vertės, POQ nn
Parsiduoda po tiktai .......................................................jPAO.UU

VAIKŲ DRABUŽIAI, Valkams 4 šmotų «*C QC 4*0 QC 
vilnoniai siūtai, $15 veri. nužemit. kaina

MERGAIČIŲ KOTAI Ir DRESfcS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- nn 
da po tiktai ........................................................................... ^1.30

$15.00 vertės KOTAI, ne
parsiduoda po tiktai .......................................................' O
GABEL'S CLOTHING STORE 

733 Maxwell St.
ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

WHOLESALE

FURNITURE

BROKER
Dining Room Seto — Parlor 
Sets — Bedroom Sete — Rūgs 
— Radios — Refrigerators —

Stovea.
Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue* Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6061

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

- POCAHONTAS
Kol dabartinis atakas dar neišparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo juma:

GENUINE POCAHONTAS, |O zr
Mine run — labai lumpauoti, tonas už tiktai 0.00 
GENUINE POCAHONTAS, 9 D
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas... <.. ' .ZU
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|/\ r A 

kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IVeOv
tam kalime perkant 4 toana ar nnvlri

6332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

Jj,lf ”f ” •»’ ’l'* ’ l'P’P • . / »
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Nacių sabotažnikų byloje įdomesnių dalykų atskleidžiama
Kq pasakė liudininkai. Į teismo salę 
atvyko marinas, kuris papasakojo 
apie Haupt.

Šešių chicagiečių, Hans ir 
Erna Haupt, tėvai Herbert 
Haupt, kuris buvo pirmiau 
pasmerktas mirti kaipo na
cių šnipas, Otto ir Kate 
Wergin ir Lucille ir Walter 
Froeling, byloje, kurie kalti 
narni kaip nacių sabotažni
kų padėjėjai, federaliniame 
teisme, akivaizdoje teisėjo 
William J. Campbell yra 
klausinėjami liudininkai.

Užvakar įdomių liudijimų 
patiekė kai kurie liūdiniųįcai 
apie šio krašto sabotažni- 
kus, ypač apie Herbert 
Haupt, su kuriuo Amerikos 
valdžia jau susidorojo, apie 
jo tėvus ir kitus nacių sa- 
botažnikus.

“Labiau mėgsta

vokiečius”

Mrs. Kluczyk teisme pa
reiškė, kad Mrs. Haupt yra 
pasakiusi, kad Sūnus Herbert 
labiau mėgsta Vokietiją, ne 
gu Ameriką. Tai buvę 1941 
metais, kada Herbert Haupt 
apleido Ameriką ir išvyko 
trankytis po platų pasaulį.

bert Haupt einant su moti
na Fremont gatvėje. .

Matytį Mrs. Froeling na
muose buvo nacių sabotažni 
kų mitingas, jei Mrs. 
Haupt nenorėjo, kad su ja 
kas nors eitų. Greičiausia 
tada nacių sabotažnikai, ku 
rie buvo išlaipinti vokiečių 
submarinų į Amerikos pa
krantes, norėjo instruktuo
ti kitus apie savo planus ir 
prašė pagalbos iš savo, arti- 
mjų, kad juos priglaustų ir 
padėtų sabotažo darbe.

Didelė staigmena
Į teismo salę įžengia Pvt. 

William Leibl, marinas. Tei
smo dalyviai į jį atkreipia 
dėmesį. Pvt. William priima 
priesaiką ir papasakojo įdo
mių dalykų apie Herbert 
Haupt pabėgimą iš Ameri
kos ir jo susitikimą su Her
bert Haupt Vokietijoje.

Pvt. William Leibl yra gi
męs Chicagoje, gyveno 
South Bend ir 1939 m. išvy
ko su tėvais Vokietijon, kur 
tėvas gavo darbą German 
Foreign Institute, kuris turi 
ryšį su Goebbels propagan
dos departamentu. Pvt. W. 
Leibl į Ameriką atvyko 
1942 m., birželio 1 dieną, ka

Judamieji paveikslai kovos lauke
Amerikos kariai ne tik japonus gaudo 
Pacifike/ bet taip pat randa laiko pa
žiūrėti judamuosius paveikslus.

Matyti, kad Herbert jau ta
da buvo nacių šnipu.

Mrs. Kluczyk pareiškusi, 
kad birželio 19 dieną Mrs.
Haupt atbėgusi pas ją ir sa
kė, kad jos brolio žmona 
(Mrs. Froeling) apalpusi.
Tada Mrs. Kluczyk pasisiū- 
lusi nueiti pas ligonę, Mrs.
Haupt nesutiko, kad ji eitų, 
tada Mrs. Kluczyk pasiūlė, 
kad jos duktė kartu nueis 
pas ligonę, bet ir tada Mrs.
Haupt nesutiko, kad su ja 
kas nors eitų pas Mrs.
Froeling. Vėliau Mrs. Haupt 
paskambino Mrs. Klusczyk 
ir paprašė, kad Mrs. Haupt 
vyras ateitų pas Mrs. Froe
ling. Mrs. Kluczyk parašė 
raštelį ir padėjo ant Haupt 
laiškų dėžutės (mat, Haupt- 
as gyveno Kluczyk namuo
se). Po dienos, kada'Mrs.
Kluczyk buvo padėjusi raš
telį ant pašto dėžutės, suti
ko Herbert Haupt ir jo pa
klausė kur jis yra buvęs.
Herbert Haupt pasakęs, kad 
buvęs Meksikoj ir kitur. O 
po kokios savaitės Mrs.
Kluczykk yra mačiusi Her- da buvo diplomatų pasikei

timas, jis Vokietiją paliko 
gegužės 16 dieną.

Pasimatymas su 
Herbert Haupt

Pvt. William Leibl pasa
koja, kad jis Herbert Haupt 
Vokietijoje, Stuttgart, yra 
matęs 1942 m. gegužės 1 
dieną. Herbert Haupt buvo 
atvykęs į jų namus ir įėjęs 
pasakė: “Heil Hitler”. Her
bert Haupt pasakojo, kad 
jis pabėgęs iš Amerikos, nes 
jį sekė F.B.I. ir nuvykęs į 
Meksiką, kur gavo pagalbą 
iš vokiečių konsulato, aplan 
kė Pietų Ameriką, Japoni
ją, Prancūziją ir grįžo į Vo 
kietiją. Jo kelionė užtrukusi 
apie 180 dienų.

Pvt. William Leibl papa
sakojo, kad 1942 m. gegu
žės 1 dieną buvo nuvykę į 
naktinį klubą, bet oro aliar
mas juos išvaikė. Nuo to 
karto Pvt. William Leibl 
daugiau nematė Herbert 
Haupt.

Prieš karą turtingo chi- 
cagiečio buvo užsidegusi 
jachta ir ją Henry P. Michi 
elis Belmont uoste išgelbė
jo nuo gaisro. Jachtos sa

vininkas E. B. Vry, of the 

De Vry Corporation prezi

dentas, judamiems paveiks

lams prožektorių gaminto

jas, pareiškė gilią padėką 

uosto prižiūrėtojui Henry
P. Michięliui ir pasakė: “jei chicagiečiui:

kada ko nors reiks — kreip 
kis pas mane — mielai jums 
patarnausiu".

t
šiomis dienomis De Vry 

gavo laišką iš buvusio uos
to prižiūrėtojo, o dabar Lt. 
Cmdr. Michielio, of the U. 
S. Navai Reserve, kuris yra 
kur tai Pacifike ir kovoja 

prieš japonus. Lt. Cmdr. 

Michielis rašo turtingam

“Mes turėjom prožekto
rius judomiems paveiks
lams, bet dabar išsibaigė. 
Mes prašėm per oficialias 
įstaigas prieš keturis mėne
sius, bet dar negavom, ša
lia gaudymo japonų Pacifi
ke, laisvu laiku karo vyrams 
yra džiugu matyti juduo- 
muosius paveikslus. Jei ga
lite, tai atsiųskite oro paštu 
pusę tuziną prožektorinių 
lempų, tai bus didelis džiau 
gsmas laivo įgulos vyrams".

Per dvi minutes De Vry 
davė įsakymą, kad būtų pa 
ruoštos prožektorinės lem

pos ir po kokių dviejų’ ar 

trijų dienų laivo įgulos vy

rai galės žiūrėti Pacifike

Azijoje, Afrikoje ir 
Okeanikoje yra net 
51,750 kataliko 
misijonierių

Dėl karo priežasties Azi
joje, Afrikoje ir Oceanijoje 
8,950 katalikų misijonierių 
turėjo palikti misijų vietas.

Dabar Azijoje, Afrikoje ir 
Oceanijoje savo vietose pa
liko 51750 katalikų misio
nierių ir jie skleidžia Kris
taus mokslą karo audroms 
siaučiant.

judamuosius paveikslus, ka
da turės laisvą laiką, kada 
nereikės japonų gaudyti.

LIETUVIU DEMOKRATU LYGA INDORSUOJA IR RAGINA VISUS 
LIETUVIUS BALSUOTI TIKTAI 3 DEMOKRATIC RINKIMU DIENA

ANTRADIENĮ, LAPKR. (NOV). 3-čią

JOHN S. CLARK UŽ COUNTY ASSESSOR

JOHN S. CLARK
, . - . - ’ -W-

JOHN 8. CLARK vardas yra taip 
žinomas Chicagos ir apielinkčs žmo
nėms kaip senas vandens bokštas 
(Old Water Tower) kuris stovi kryž- 
kelyje Chicago ir Michigan Avenue 
kaipo paminklas didelio gaisro ku
ria beveik sunaikino visą Chicagos 
miestą 1871 metuose.

John S. Clark pro-tėvis atvyko i 
šią Salį apie šlmtiummetij atgal IA 
Airijos ir apslgyvendvWlsconsin val
stijoje netoli Arcadla miestelio pa- 
slstatydarnas IA aptaAytų medžių 
namelį kur per sunkų vargą auklėjo 
savo Seimą. Jo sūnus, dabartinio as- 
sesoriaua tėvas, baigęs Wisconsin 
universitetą, persikėlė apsigyventi J

C.hiaagą Ir užsiėmė real estate biznio 
srityje, daug prisidėdamas prie iš
statymo vakarinės ir žiemių-vakari- 
nės dalies Chicagos miesto. Jis buvo 

j pirmas aldermanas išrinktas Austin 
krašto kada tas kraštas buvo inkor
poruotas | Chicagos miestą.

Dabartinis assesorius, John S. 
Clark, praleido visą savo gyvenirtą 
Chicagoje kur jis gimė. Jis (gijo 
hradinj mokslą šiame mieste ir bai- 
ge'St.-Ignatius kolegiją. Vėliau lankė 
Illinois College of Law. Būnant 25 
metų senumo, sekant pėdsakus savo 
tčvo, tapo nominuotas ir išrinktas 
alderrnanu 30 wardo, būdamas jau
niausiu nariu Chicagos miesto tary
bos. Jis išbuvo aldermanu per 18 
metų ir per paskutinius du terminus 
tarnavo kaipo “didžiumos vadas“ 
miesto tarnyboje ir buvo pirminin
kas svarbios finansų komisijos. Jo 
rekordas nuveikfmu yra gerai žino
ma Chicagos žmonėms.

Išrinktas 1934 metuose kaipo 
County assesorium jo pirmas dide
lis nuveikimas buvo pagaminimas 
taisykllSko ir sistematlško vadovėlio 
apkainavimui namų ir žemės, kuris 
vadovėlis dabar labai (vertintas ir 
pripažintas nuosavybių savininkų 
kaipo arčiausias nurodytojas tikros 
vertybės nuosavybių. Jis pašalino 
600,000 “personai property” asses- 
mentus liečiant mažus namų reik
menis, kurie, jo mintyje, neturėjo 
būti taksuojami. Bet prie to. atrado 
daug užkavotų turtų, kurie buvo pa
slėpti didelių turtuolių, ir kuriuos 
jis tuojau aptaksavo.

Laike jo 8 metų tarnybos kaipo 
assesorius jis daug nuveikė kas link 
sulyginimo taksų mokesčių visiems 
gyventojams Cook County.

JO VEIKIMO REKORDAS KAL
BA Už JJ! TAIGI LAPKRIČIO S D., 
1942 M. BALSUOKITE UŽ JOHN 
H. CLARK, UŽ COUNTY ASSESSOR 
IR UŽ VISUS KITUS DEMOKRATŲ 
PARTIJOS KANDIDATUS.

(Adv.)

RAY. S. McKEOUGH

A T Y D A
Balsuokite su Dviem Kryželiais Ant Didelio ir Mažo 

Balioto, Balsuodami Tiesiog

DEMOKRATIŠKAI
Išrinkite vėl Teisėją JOHN T. ZURIS antram terminui. — Raymond S. 
McKeough į U. S. Senator, ir visus regular Demokratų Kandidatus.

DEL VIENYBĖS IR LAIMĖJIMO - BUKIME SU 
PREZIDENTU ROOSEVELTU

S- ADAMOWSKIi f>
JOHN T. ZURIS

fe PARODYKITE SAVO IŠTIKIMYBĘ PREZIDENTUI BALSUODAMI UŽ RAYMOND S. 
McKEOUGH, JUDGE JOHN T. ZURIS ir sekančius kandidatus kurie visi yra uolūs rėmė
jai Prezidento Roosevelto.

VOTE STRAIGHT 13 DEMOCRATIC

ROOSEVELTO RĖMĖJAU

Klausykitės Kodėl 
Lietuviai Turėtų Balsuoti

Tiktai [x] Democratic
— iš —

W.0.E.8 .......................... W.H.F.C.
8:00 vsl. vak. ............. 10:15 v. v.

ŠEŠTADIENI, SPALIO 31 d., WJLF.C.,’10:15 P. M.
Al. O. Kumskis, Pres. Lithuanian Democratic League, ir 
Konstant Kairia, Labor Union Repr. ir Pres. Llth. Society.

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

< < SU VIENYBE LAIMĖSIME! »»

W1 IŠRINKITE I TEISĖJUS ANTRAM TERMINUI — JUDGE 
k JOHN T. ZuRIS, LAPKR.-NOV. 3 d., BALSUODAMI —

I TIKTAI DEMOKRATIŠKAI!
UI Viena* kryželi* ant didelio balioto, antras kryželis ant mažo.

Prez. Roosevelt atideda 
darbininkų draft?

WASHINGTON, spal. 30.

J — Sužinota, kad preziden
tas Rooseveltas po pasitari- 

i mo su organizuotų darbinin
kų vadais nusprendė atidėti 
toliau darbininkų draftą į 
šį klausimą nuodugniau stu
dijuoti.

Baltuose Rūmuose prezi
dentas priėmė* Amerikos 
Darbo federacijos preziden
tą W. Green ir Congress of 
Industrial Organizations 
prezidentą Ph. Murray, ku
rie yra priešingi darbinin
kų užšaldymui karo gamy
bos pramonėse, arba fanuo
se taip, kad jie negalėtų kil 
notis iš vienų fabrikų į ki
tus.

Atrodo, kad šis pla
nas ar tik nebus visiškai pa 
neigtas.

[X] DEMOCRATIC
United States Senator
Raymond McKeough
Repreeentative ln Oonjnrcan, 

State at Largo
Benjamin S. Adamowski

State Treasurer
W. D. Forsyth
Superka temk-n t of Public

Instructton ,
John A. Wieland

Tm««tee« of tbe University 
of Tlltnoi*

T. V. Smitti
Kenney E. Williamson 
Walter Willlams 
Judgen of the Superior Court 
Frank M. Padden 
Robert E. Crowe

County Judfee
Edmund K. Jarecki

County Clerk
Michael J. Flynn

Trea.«nrer
Victor L. Schlaeger
Sherlff
Peter B. Carey,
Assessor
John S. Clark
Judre of tfie Probate Court

John F. O’Connell
Clerk of the P-obatc Omui
Frank Lyman •
Clerk of the Crlmtnal Cbnrt

Thomas J. Bowler
(Vumtr Sufąertnteįulent of Sclmols
Noble J. Puffer
Board of Appeals

John Toman
James J. McDermott

Tnistces for the Sanltary District For Clerk of the MuniclpaJ Court
Thomas F. Byrne Joseph L. Gili
A. F. Maciejewski .......... . ' ■ ■ - ...
Paul V. Colianni [xj DEMOCRATIC
Tnustees for the Sanltary District For Chief Justice of the
James J. Polodna
President County Comnitnsloners
dayton F. Smith
County Ontrnnšssioners 
Ciayton F. Smith 
Maurice F. Kavanagh 
Daniel Ryan 
Harry E. Perry 
Elizabeth A. Conkey 
John E. Traeger 
Mary McEnerney 
Edward M. Sneed 
Frank Bobrytzke 
Peter Fosoo1 
For naiitrr of the Mimieipai coart George L. Quilici

'Municipal Court
Edward S. Scheffler
For Assodate Judge of the 

Municipal Court
John V. McCormick 
Jay A. Schiller 
Justin F. McCarthy 
Charles S. Dougherty 
Harry P. Beam 
Michael Tremko 
Osear S. Caplan 
Erwin J. Hasten 
Wendell E. Green 
JOHN T. ZURIS

»>■

Albert J. Horan Leon EDELMAN

LITHUANIAN DEMOCRATIC
6924 SO. WESTERN AVE.

, OFFICER8
.*udge John T. Znrla. H/m. Oiatr. 
Atexand«r O. Kumskis Prea. 
Constantlne Kairia, Vlee-Pres, 
John Dowl»tt. Vlee-Prea.
Vlncent Stulpinas. Reeord. Sec’y 
Jaek L. Juoraltis, Financial Sec’y 
Bruno Jakaitis, Treasurer 
R. A. VaSalle, Leral Advlaor 
Stanley Gurskis, Correepondent 
Charles Krtschunas. Ssr*. At Arms

OF COOK COUNTY 
CHICAGO, ILL.

F.XFCUTTVF OOMMITTEF.
A. A. Balkis,
Michael Pavilionis, 
John Sucllia, 
Anthony Gudaitis, 
WUIIam Poppel,' 
John Jackk.
Charles Krtschunas,

7th Ward 
9th Ward 

lOth Ward 
itlh Ward 
12th Ward 
13th Ward 
14th Ward

LEAGUE
PHONE REPUBLIC 2742

F.X FCFTfVF, COMM1TTF.E
John Dowiatt,
B. Walantinas 
Joseph Judickas, 
John P. Htankovrlct, 
Vlncent Rėkus, 
Anton Shlmkus,

15th War4 
19th Ward 
2Įst Ward 
Engloyvood 

N. W. Side
Humboldt Pk.

St. Grabas, Chsro. IJth. 
Joseph King,
Peter P. Gaddy,

Pol. Club 
Cicero

Provlso


