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Aliantai užėmė Finschhafen !
Kovoja Romon bėgančius nacius

Britai pakraščiu pasivarė dar 30 mylių
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, Spalių 3— 

Amerikiečiams ir britams vejantis maršalo Rommelio fpa- 
sitraukiančią vokiečių kariuomenę pakeliui į Romą, Ita
lijoj, šiuo laikių vyksta, aštrūs susirėmimai į šiaurę nuo 
Napolio ir Avellino. Vokiečių didelė opozicija nurodo jog 
jie pasiryžę atlaikyti Gen. Clark vadovaujamus kareivius 
tol, kol galės priruošti naują apsigynimo liniją. Vienaą 
štabo narys pareiškė, kad 
iš kovų matyti jog nebus 
suimta daug belaisvių.

Maršalai Kesselring ir 
Rommel tvarkingai tnaukia 
savo kariuomenes į šiaurę, 
ir kol kas vokiečiai nenu
rodo kur jie apsistos dides
nėms kovoms.

Bombuoja tiltus
Kad sutrukdyti nacių pa- į 

sitraukimą, sąjungininkų 
lėktuvai smarkiai puolė vo
kiečių laikinai pastatytą 
tiltą skers Volturno upės 
prie Grazzanise, 20 mylių į 
šiaurę nuo Napolio. Taipgi 
atakuota Formia miestas, 
kuris randasi ant senojo 
Ąppia kelio vedančio į Ro
mą. ■

Adrijatikos pakrašty, bri
tų aštuntoji armija randa V • • • • — - —

Japonai bėgo į kalnus ir džiunglesVĖL PUOLĖ EMDENA
LONDONAS, spalių 3 — 

Amerikos lėktuvai vakar 
bombavo uosto ir submari- 
nų bazės įrengimus Emde- 
ne, Vokietijoj. Mažesnieji 
mūsų lėktuvai nušovė 19 
priešo lėktuvų. Du didieji 
bomberiai dingo.

Amerikos Marauder bom
beriai puolė nacių aerodro
mą prie Omer-Longuenesse, 
šiaurinėj Prancūzijoj. Šios 
atakos sekė tik 12 valandų 
po didžiosios amerikiečių- 
anglų atakos ant Ruhro 
apylinkės penktadienio nak
tį.

Keli vokiečių bomberiai 
numetė bombas ant dviejų 
East Anglią miestelių 

Napoly ra-
ku- j .. .

I

Bijoma, kad Romos 
laukia Napolio likimas 

BERNAS, spalių 3 — Ga
vus pirmuosius “autorizuo
tus” komunikatus iš Romos 
po jo pasidavimo vokie
čiams, informuoti katalikų 
sluoksniai reiškia baimę, 
kad šios savaitės pabaigo
je Roma susilauks to pa
ties likimo kaip ir Napolis. 
Anot gautų žinių, vokiečiai 
ruošiasi išsprogdinti Romos 
vandens ir vandens nutrau
kimo sistemas. Sakoma vo
kiečiai anksčiau šią savai
tę prisiruošę išsprogdinti 
visus tiltus per Tibero upę. 

Pirmieji daliniai vokiečių 
maršalo Kesselringo kariuo
menės iš Napolio jau pasie
kė Romą.

pirm negu 
iš vokiečių

čius nuo Romos. Toje apy
linkėje randasi Castel Ga- 
ndolfo, Šv. Tėvo vasarinė 
rezidencjia.

Sąjungininkų komanda ir 
vėl pabrėžė, kad dar įvyks 
tokios kovos, kokios dabar 
Rusijoj vyksta, 
visa Italija bus 
atimta.

Sąjungininkai
do tik kelis pastatus, 
riais dar galima naudotis, 
kadangi bomberiai sugriovė 
industrinę apylinkę ir uos
tą, kuomet Na polį valdė 
priešas. Italai, kurie gyve
no Napoly per vokiečių oku
paciją, sakė didesnė dalis 
sprogdinimų padaryta nacių 
kareivių.

Uostas griuvėsiuose
Oficialus raportas sakė 

mažą opoziciją ir pasivarė uostas ir geležinkelio stotis 
dar 30 mylių 
keliui užėmė 
kalnę, ir San 
cero miestus.

San Severo 
į šiaurę nuo Foggia, o Lu- 
cera 12 mylių į šiaurvaka
rius. Jų užėmimas davė są
jungininkams dar tvirtesnę 
kontrolę 13 Foggia apylin
kės aerodromų, iš kurių 
mūsų didieji bomberiai ga
lės atakuoti Balkanus ir 
pietinę Vokietiją.

Berlyno pranešimai Stok- 
holmui sako Hitleris įsa
kęs savo maršalams įsteig
ti “kraujo sieną’’ šiaurinėj 
Italijoj ir ten ginti “Euro
pos tvirtovę’’ iki paskutinio 
kraujo lašo. Stokholme gau
nami pranešimai iš Šveica
rijos sako naciai ruošia 
stiprias pozicijas istoriškoj 
Castelli Romani apylinkėj, 
pagal Appia kelią. į pietry- vų dalių ir kulkosvaidžių.

į šiaurę. Pa- sugriauti. Pats uostas yra 
Gargano pa- ' 
Severo ir Lu-

yra 18 mylių

i

i

I

Karalius Petras atvykęs į, 
Cairo, Egipte, kur perkelta 
visa pabėgusi Jugoslavijos | 
vyriausybė. (Acme-Draugas 
Telephoto)

JUGOSLAVIJOS KARA
LIUS EGIPTE

NUSKANDINĘS TRIS 

SUBMARINUS

Lt. Robert P. Villiams iš 
Snoąualmie, Wash., kuris su 
savo įgula, lydėdamas vie
ną Amerikos konvojų per 
Atlantą, per keturias die
nas nuskandino net tris vo
kiečių submarinus. (Acme- 
Draugas Telephoto)

>

Australiečiai užėmė bazę per 10 dienų
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS pietvakarių Pacifike, spa

lių 3 — Australiečių atsižymėjusi devintoji divizija šeš
tadienio ryte galutinai puolė japonų lėktuvų ir laivų bazę 
Finschhafen, Naujoj Gvinėjoj, ir užėmė ją, išvarydami 
japonus gynėjus. Amerikos lėktuvams puolant japonų 
pozicijas iš oro, australiečiai atakavo miestą iš dviejų pu
sių ir nugalėjo priešus apkasuose ir kulkosvaidžių lizduo
se. Japonai marinai, kurie gynė tą bazę, laikėsi prieš
australiečius kol galėjo, bet’ 
buvo priversti pasitraukti, • 
ir bėgo į kalnus ir džiung
les.

Pranešime nieko nesako
ma apie belaisvių ėmimą. 
McArthur štabo narys sakė 
Finschhafene rasta 100 ja
ponų lavonų.

Laimėjimas Finschhafeno 
duoda sąjungininkams pil
ną kontrolę Huon įlankos. 
Tai trečia didelė japonų ba
zė, kuri teko sąjunginiu-. 
karns nuo rugsėjo 12, kuo
met jie užėmė Salamaua. 
Lae buvo okupuota rugsėjo 
16 d.

kiekvieno kalnelio ir kovo
jo už kiekvieną pėdą žemės. 
Kartais australiečiai turė
jo koptis kuone stačiom 
sienom, kad prieiti prie ja
ponų. Sąjungininkai nuken
tėjo daug mažiau negu ja
ponai.

Nuskandino 9 laivas
Pranešama, jog japonai 

dabar plačiai išsisklaidę, o 
greit paskui juos vejasi au
straliečiai. Per praeitas ke
lias dienas vyksta aštrios 
kovos prie Sattelbergo.

Amerikiečių laivai, vei
kiausiai torpediniai, rugsė
jo 29 užtiko keletą japonų

Šveicarijoj nušauta
4 U. S. bomberiai
BERNAS, spalių 3 — Ofi

cialiai pranešta, kad kov<se 
su vokiečių lėktuvais vi.'š 
Šveicarijos nušauta keturi 
dideli Amerikos bomberi ii, 
vienas jų šveicarų pri' š- 
lėktuvinės patrankos. R s- 
ta septyni lakūnų lavonai, o 
kiti lakūnai saugiau nusi
leidę parašutais. Tie bor > 
beriai buvo dalis to dalir.l), 
kuris bombavo taikin s 
Vokietijoje ir virš rytines 
Šveicarijos kovojo su nacių 
lėktuvais.

ašies laivų kapinynas. San
dėliai, prieplaukos ir kiti 
uosto įrengimai taip dažnai 
bombuoti, kad neapsimoka 
juos taisyti.

Vokiečiai pasitraukdami 
paslėpė minas net po Napo- 
lio gatvėmis. Gyventojai 
daug jų atkasė ir jas pas
lėpė ant kelio į šiaurę, per 
kurį naciai vėliau traukėsi. 

Raportas iš fronto sako 
smarkusis sąjungininkų 

bombavimas taip išardė vo
kiečių susisiekimo linijas,1 
kad naciai buvo priversti 
sunaikinti daug savo reik
menų. Castellamare naciai 
padegė didelius krovinius 
medžiagų ir gazolino san
dėlius, o Torre Annunziata 
sąjungininkai rado didelius 
nacių padegtus gaisrus, ir 
40 sunkvežimių pilnų lėktu-

okupavo Graikijos

Raportai sako kovoja
ma už Egijos salas 
ANKARA, spalių 3 — Ra

portai sako sąjungininkų 
jėgos
Chios salą, o iš Mytilene 
(Lesbos) salos girdima ka- 
nuolių šaudymas. Iš visų 
raportų susidaro vaizdas, 
kad dabartiniu laiku vyks
ta didelės atakos už kont
rolę salų Egijos jūroj, šio
mis dienomis lėktuvų ju
dėjimas virš Egijos labai 
padidėjo. Sąjungininkų ka
reiviai matomai lėktuvais 
pristatomi j salas, kadangi 
naciai kol kas valdo Egijos 
jūros žiočius.

RUSA! IR NACIAI IR VĖL DERIASI 
DĖL PABALČIO VALSTYBIŲ

-

Kovota kalnuose kareivinių laivelių prie Ko-
Nežiūrėdami didelio japo- lombangara salos, ir devy- 

nų šaudymo, australiečiai nis jų ir i ska ndino 
varėsi pirmyn ir granato- j Mūsų bomberiai du kart 
mis nutildė priešo kulkos- atakavo kareivinių laivų 
valdžius. Japonai prieš juos stotį prie Kakasa ant Cho- 
traukėsi, bet priešinosi iš iseul salos, Solomonuose.

NUSKANDINO BRITŲ 
LAIVA - BERLYNAS
LONDONAS, spalių 3 — 

Vokiečių DNB žinių agen
tūros pnanešimu, vokiečių 
pakraščių patrankos Boulo- 
gne nuskandino britų išlip- 
dinimo laivą. Pranešimas 
sakė laivas buvęs padegtas 
ir nuskendo. Londonas nie
ko apie tai nesako.

Ašis kalba apie nacių-rusų taikos sutartį
BERNAS, spalių 3 — Ži

nios iš Budapešto iškelia 
viešumon ašies pradėtus 
gandus, kad Vokietija pa
siūliusi Rusijai atskirą tai
ką 1942 m. birželio mėnesy, 
ir kad Rusija dabar imsis 
nepaprastų priemonių Vo
kietijos link, maždaug kaip 
1939 metais, kuomet tos dvi 
valstybės pasirašė nepuoli
mo sutartį.

Sakoma vokiečių pasiūli- 
mas buvęs patraukti savo 
kariuomenes iki 1939 m. 
rugsėjo 29 d. sienų, Hitle
rio rezignavimas, ir Goerin- 
go perėmimas valdžios. Bu
dapešto žinia sako 1942 me
tais nesusitarta dėlto, kad

i 
i

Rusija, apart Pabalčio vals
tybių — Lietuvos, Latvijos, 
ir Estijos — dar reikalavu
si Klaipėdos, Koenigsbergo 
(Karaliaučiaus), ir Danzigo 
bei visų jos 1941 m. birže
lio mėn. 21 d. okupuotų že
mių.

Žinia iš Budapešto sakė 
tos informacijos gautos Ru
munijos užsienių reikalų 
ministerijos spaudos kon
ferencijoj. Kitos žinios iš 
Berlyno, Bucharesto, ir Vi- 
chy minėjo rusų-vokiečių 
susitarimą, su Japonija kai
po tarpininke.

Tų raportų užgynimas iš 
Berlyno tik padidina tų ži
nių sklidimą Balkanuose.

I

Laivas nuskandino
vokiečiu submariną

LONDONAS, spalių 3 — 
Bomboms privertus j pasi
kelti į viršų, nacių subma- 
rinas bandė pabėgti, bet 
britų destrojeris Easton jį 
sumušė ir nuskandino. 38 p< 
gulos nariai išgelbėti.

Ministerių pasikalbėji
mas įvyks Maskvoje i 

VVASHINGTONAS, spa
lių 3 — šiandien sakoma
Amerikos-Anglijos-Rusijos
užsienių reikalų sekretorių
susirinkimas įvyksiąs Mas
kvoj, kaip iš pradžių buvo 
numatyta, o ne Londone.

Rusai atsiėmė suvirs 300 kaimų
Varosi pirmyn Baltrusijos frontuose

»

Paruošdami kelią karei
viams, rusų lėktuvai ataka
vo Mogilevą, Vitebską ir 
Orshą.

Rusams bepranešant apie 
laimėjimus abiejuose fronto 
galuose, Berlynas pranešė1 
apie atnaujinimą didžiosios 
rusų atakos pietinėj Ukrai- 

, noj.
Rusų pranešimas sakė 

trys vokiečių pozicijos Ku- 
bane užimtos, ir vokiečiai 
pasitraukia į Kercho pra
taką.

Kovos prie Zaporozhe
Berlyno radio pranešimu.

LONDONAS, spalių 3 — 
Kovodami prieš stiprėjan
čią vokiečių opoziciją, ru
sai vakar pavarė nacius iš 
320 kaimų Baltrusijoj. Ru
sų komunikatas sakė jų ka
riuomenės, bežygiuodamos 
11 mylių arčiau Mogilevo, 
atmušė 10 vokiečių kontra
takų. Rusai taipgi pasistū
mėjo devynias mylias ar
čiau Gomelio ir artinosi 
prie Vitebsko, abiejuose 
frontuose atremdami nacių 
puolimus. Visos trys tos 
vietos užstoja rusams kelią 
j Rusijos-Lenkijos rubežių,
apie 100 mylių atstume. (12 rusų divizijų anksti va-

i

kar rytą puolė nacius prie 
Zaporozhe, pietinėj Ukrai
noj. Vokiečiai teigė, kad jie 
tą ataką atmušė.

Berlyno radio taipgi pra
nešė jog rusai iš naujo ban
dę persikelti per Dnieperio 
upę ir sakė, kad apart ma
žos rusų pozicijos, visas 
Dnieperio vakarinis kran
tas tvirtai nacių laikomas.

Maskvos pranešime nieko 
nesakoma apie persikėlimą 
per Dnieperį, bet minima, 
kad šiuo laiku pribaigiama 
nacių opozicija žemutiniam 
rytiniam krante. Rusų pra
nešimas taipgi nieko nemi
nėjo apie kovą už Kievą. 
kurį rusų kariuomenės da- j 
bartiniu laiku puola.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ ITALIJOS — Amen- ‘ 

kiečių penktoji armija užė
mė Benevento miestą prie 
Volturno upės, ir įėjo į Fri- 
gento. Britai baigė okupuo
ti Gargano kalną. Italijos 
karalius ragino italus rem
ti Badoglio vyriausybę.

IŠ NEW YORKO — Ber
lyno radio pranešimas sakė 
Jo šventenybė Popiežius XII 
ir vėl laikys reguliarias au
diencijas.

IŠ CORSICA SALOS —
Prancūzai ir Amerikiečiai
kareiviai randasi visai arti 
Bastia, paskutinės nacių po
zicijos šioje saloje.

IŠ LONDONO — Britu 
bomberiai atakavo nacių 
karo dirbtuves Muniche, i?

NUSKENDO LAIVAS SU 
500 KELEIVIŲ

CAPETOWN, pietų Afri
ka, spalių 3 — Vakar ofi
cialiai pranešta apie did
žiausią okeano tragediją šio 
karo metu — nuskandinimą 
18,700 tonų britų laivo 
“Ceramic,” su daugiau ne
gu 500 keleivių. “Ceramic” 
buvo nuskandintas veikiau
siai submarino, kur norint 
Atlantike, pakeliui iš Ang
lijos į Capetown. Oficialus 
pranešimas buvo sulaikytas 
iki šiol dėlto, kad nežinota 
apie jo įgulos ir keleivių 
likimą.

Naciai praeitą gruodžio 
mėnesį skelbė to laivo nus- 
kandinimą ir sakė jų sub- 
marinas išgelbėjęs tik vie
ną keleivį.

PABĖGO DU NACIAI 
KARO BELAISVIAI

INDIANAPOLIS, Ind., 
spalių 3 — šiandien ieško
ma dviejų vokiečių karo be
laisvių, Erich Wulf, 31, ir 
Kari Zigann, 22, kurie pa
bėgo iš dirbtuvės Austine. 
Jie buvo atvežti iš Breck- 
enridge, Ky., stovyklos, kad 
padėti kenavimo darbe.

Iš KINIJOS — Amerikos 
lakūnai nušovė 26 japonų 
lėktuvus ir gal sunaikino 
dar dešimts jų.

ORAS
Pirkite U. S. Karo Bonas taikinius Prancūzijoj. Vėsu iš ryto.
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Lithuanian Bulletin reikalu
Pittsburghe konferencijos 

išvakarėse pasirodė, Lietu 
vių Tautinės Tarybos lei
džiamas Lithuanian Bulle
tin No. 6. Šiuo metu ruošia
mas No. 7. Jo pasirodymo 
tenka laukti spalio piadžio- 
je. Biuletenis išeis bsnt 8 
puslapių. Tarpe kitų daly
kų, jame tilps straipsnis a- 
pie Pittshurgho konferenci
ją H

Su labai kukliomis finan
sinėmis priemonėmis pradė
tas, Lithuanian Bulletin bu
vo projektuojama leisti bent 
vieną kartą į mėnesi. Iki 
šiol šį pažadą tęsėjom. Pir
mi Lithuanian Bulletin No.1 
No. išėjo dėka finansinei 
paramai Lietuves Kultūrinio 
Instituto. Ta parama tęsė
si iki Lithuanian Bulletin 
No. 5 imamai, kurio ekspe
dicijai iš prof. K. Pakšto ualian Bulletin Nr. 5, ir pri
buvo perimta $26.00. skaičius $26.00 anksčiau gau

Vienok, laikui bėgant, tus iš prof. K. Pakšto, smul- 
Lithuanian Bulletin pasieta- kiomis aukomis įplaukė vi
rė plačiaus žinomas. Juo 
ržsiįdomavo platesni angliš
kai kalbančios visuomenės 
slucgsniai Amerikoje. “Ma;l- 
ing list” pradėjo augti, pa-1 
reikalavimas didėti. Kuo ne 
kiekvieną dieną gaunami nau 
ji laiškai-užsakymai.

Iš senų adresatų 
dažnai gaunami net
bai prielankūs aisi.iepimai. 
Dauguma atsiliepimų pabrė
žia biuletenio objektyvumą 
bei jo straipsnių aktuaiumą. 
Pradedant biuleteniu No. 5. 
į jo finansinę būklę malo
naus dėmesio atkreipė ir 
vienas-kitas sbkaitytojas.

Su didžiausiu malonumu 
mes konstatuojame, kad pir 
mieji biuletenio rėmėjai pa
sirodė kaip tik iš lie .aviškos 
išeivijos tarpo. Buvo tai J. 
M. Šaltenis iš Chicago ($5)

-> *

West 104th Street, New 
York City.

mas ročesteriečiams už jų 
gausią paramą, sa-Kau: mū 
sų darbas, mūsų aukos Lie
tuvai Tėvynei!”

ferenciją Pittsburghe rugsė
jo 2 dieną. Į estradą įlipęs 
J. Riekus, trumpai įpasa
kojęs šio nepaprasto vajaus 
istoriją, gražiai užakcenta
vo šių dienų spaudos reikš
mę, ją palyginęs su aštriau
siu ginklu kovoje už Nepri
klausomą Lietuvą.

Rugsėjo 4 ročesteriečių 
auka konferencijos prezidiu
mo buvo perduota į Biulle- 
tenio fondą.

Padėkos žodį ročesteris- 
čiams teko tarti LTT pir
mininkui pik. K. Griniui, 
jam išėjus rugsėjo 3 į kon
ferencijos estradą:

“Nelaimių sūkurio pagau
ta, tikrai sunkius laikus šiar 
dien gyvena mūsų Lietuva. 
Krašte siaučia vokiškasis o- 
kupantas, o laisvame pasau
lyje' Nepriklausomos Lietu
vos pagrindus knisa kitas 
kaimynas, įvairių sėbrų pa 
taikau; am a s. L ietuves lai 
mei, ši pragaištinga akcija 
be atsakymo nelieka.

“žodžiu, pinigu ir darbu 
už Laisvos, Nepriklausomos 
ir Demokratinės Lietuvos at- 
steigimą tūkstančiais-tūks- 
tančių stojo savo senai Tė
vynei likę ištikimi tėvynai 
niai. Lietuvis dar nėra mi 
ręs. Jis yra pasiryžęs pa
sauliui ir vėi parodyti kau 
Lietuva yra ir bus, nors Ko
va ir nėra lengva. Toliaus 
ji bus dar sunkesnė. Gražų 
lietuviško susiklausymo ir 
lietuviškos energijos pavyz
dį mums

čiame pranešime duosime a- 
pyskaatą dėl išlaidų.

Eventuaies Lith u a n i a n 
Bulletin ar Lithuanian Re- 
view aukas prašome siųsti 
antrašu: Col. K. Grinius, 73

Kūrybinių jėgų pakaktų, 
trūksta tik pinigo.1

Ar nemano Amerikos lie
tuviškoji visuomenė kad to
kiam leidiniui laikas jau se
niai pribrendo?

♦ * *

Aukoms plaukiant 
Lithuanian Bulletin

j cine Kolegija apie savo fi
nansinę būklę ir toliau in
formuos visuomenę. Sekau

ir Uiss M. Digrys iš Great 
Neck ($3.00).

Beje, J. M. Šaltenis savo 
vertingą paramą, ir vėl, nu
tarė pakartoti: Pittsburgh 
konferencijos metu buvo gau 
tas jo antras čekis $5.00.

Netrukus įplaukė ir dar 
kelios aukos:

Kun. J. Bobino iš Mont- 
real ($5.00).

Inkognito panorėjusio lik
ti P. G. ($5.00).

Sister M. Dorothea R. N. 
iš Chicago ($5.00).

Individinėm aukom iki 
j šiol, Lithuanian Bulletin, 
tuo būdu, susilaukė $28.00.

Prie šios sumos reikia pri
mesti dar $6.00 — Pittsbur- 
gho konferencijos dalyvių 
sumestus rugsėjo 2 d. už 
Lituuanian Bulletin No. 6.

Tuo būdu, pradedant Lith-

Aukščiau išvardintoms au
koms dėka, Lithuanian Bul
letin, bent keliems mene 
siams, turi užtikrintą egzis 
tenciją.

toliau Res. 6958 So. Talman Avė. 
Redak-

so $60.00.
Šia proga, visiems auko

jusiems, Lithuanian Bulletin 
Redakcinė Kolegija taria 
didelį ačiū.

Didžiausios finansinės pa
ramos Lithuanian Bulletin 
sūsilaukė iš R-ochesčeiio ie-

' tuvių. Ten lietuviai, nepa
prastą tempą išvystę, sume
tė $1,000.

Vieta mums neleidžia iš
vardinti visų aukojusių. Da
limi, jų pavardės jau buvo 
eilėje laikraščių minėtos.

labai
ir la-1

I

Visiems jiems Lithuanian 
Eulletin Redakcinė Kolegija 
dar kartą taria nuoširdų a- 
čiū ypatingai kunigui klebo
nui J. Bakšiui, J. Rickiui, V 
Apanavičiui, J. Baranauskui 
ir visiems kitiems.

Ročesteriečių auka buvo 
iškilmingai įteikta per kon-

Į

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės— mūsų Specialybė

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis 1

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
elotb kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Būtų labai pageidaujama 
kad greta dabar leidžiame 
Biulletenio, lietuviškoji iš 
eivija Amerikoje susirūpin
tų įsteigimu kuklaus “Lith- 
uanian Review”, panašiai 
kaip kad yra padariusios ki
tos tautos.

1

J

Paliekznt politinę aktuali
ją ir toliaus Lithuanian Bul
letin puslapiams. Lithuani
an Review užsiimtų labiaus 
kultūriniai-folklorine lietu
vybės puse. Pradžiai pakak- 

. *tų naują leidinį leisti kas 
3-4 mėnesiai, su iliustracijo 
mis, anglų kalba. Lietuvybe 
nuo to, tikriausiai, išloštų.

1 P VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę j 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Res. TeL GROvehilI 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priims Pacientus 
Nuo Rugsėjo 13 d., 1943 m.

Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
2423 West Marąuette Road

I

t

Bukit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Cik viena pora aklų visam gj 
viDUKVl. Saugokit* jas, leisdami 
įSeasamlnuotl jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
Sfi METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie pašalina 
vis* akių {tempimą. ..

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

OPTOMEHUSTAI
L801 So. Ashland Avenne

Kampas ia-toe 
refegonas: CAKAL 0518, ikkar

OFBO VALAYDO8:
Kasdien • a. m. iki t:8t p. m. 

Tračlad. tr Mttad. »:!• a. m. 
na p. m.

*

davė ročester iečiai
tikiu, kad iš Ro

iniciaty

aV

I
I

WHFC 1450
x vakare 7

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų: 
WCFL 1000 k. Sekmadienio va

kare 9 valanda.
k. Ketvirtadienio 
valanda.

Mano 20 metą praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 
kreiniama i mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

• r —r-- —•
MfeiiumniĮ aryi

be akinių. Kainos pigias kaip 
pirma.

4712 South Ashland At. 
Phone YARDS 1371

Jaunuoliai, kurie neoriimami 
karo aviacijos skyr5” "š priežas
ties spalvų neregėsimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

BR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Budriko Moderniška Krautuvė

'•Giliai 
chestcrio gražios 
vos, nelygų iš to sveiko, gy
vybės syvais tarpstančio ka
mieno, lietuvybė tikrai su
silauks gražių išdavų. Pe., 
palyginant, trumpą laiką, 
ročesterieči3i surinko įspū
dingą $1,000 auką. Dėkodt-

s*

»

Pilnas didelis pasirinkimas na
mams rakandų, gerų Parlor Se
tų, Pečių, Karpetų, Radijų ir 
didelė Jewelry Krautuvė sykiu 
su Rakandų Krautuve po vienu 
stogu. Taipgi Rekordai, Gaidos.

Jos. F. Budrik, Ine.
3241 So. Halsted Si.
Tel. Calumet 7237—4591 

_______________________ Į

ChRBTUVEs

Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa- 
perdirbimui senų rakandų, vartojant

VISAS DARBAS
ER MATERIOLAS

PILNAI
GV ARANŽUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaisėm 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkes

i
WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everytbing in the line of 

Turniture

ALESAUSKAS
and SONS

J&aUBERAL EARNINCS
I'actory Kepresentative.

SIIOVVKOOMS IN 
MEKCHANDISE MAKT
For appointment call — 

REPUBUC 6051

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

i

LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’'S
25 metų patyrimas

TeL: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dtrbtav*

8401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
Nedėlioj pagal sutartį.

EXTRAI EXTRA!
Permainytas 

vardas Ir 
adresas

N. KANTER, sav.

Lletuvlfikas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS *054

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ1
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.
Yoi/ 
Ga 
Be
Sure 
of 
Stfcty

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai iimoka- 
mi ant pareikalavimo.
GENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE {STAIGA 

—- 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo i —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALVMET 411« Jos. M. Mozeris, Sec'y. ttSfl 80. HALSTED ST.

i

rnAPGUTU'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS | 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M. j

WHFC - 1450 kilos."
SEKMADIENIAIS — nuo 1 < 

iki,2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo j

9:30 vai. vakare. i
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehilI 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartų.

Office tel YAEds 4787 
Narnu tai KROipect 1980

Tei. YARd* 2248

DR, C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Ofiso teL VIKgima 0036 
Reridendjoi tel: HEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir •—8:S0 P.

TreffladtenlMfi pagal sutartį
M

I

Tel CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

2201 VV. Cermak Road
Valandom: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place

Tel. REPublic 7868

TeL OANal 0257
Res. tel.: PROspect 6659

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street

Eesidencija: 6600 So. Artemar Are 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p 

6 iki 0 vaL vakare

TeL YARda 8146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

i Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 
šventadieniais — 11-12.

Skaniausia duona yra to-

TsL YARda 5921.
Res.: KENvood 5107.

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vaL: ano 1-3; nno 6:30-8:30 ji> kurią uždirbame savo ran- 
756 VVest 35th Street komis.

LIETUVIAI DAKTARAI
OR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS 
1446 So. 49th Court, Cicero 

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St, Chicago 

Pirmadieniais. Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 poniai.

Telefonai:
Ofiso — HEMlock 5849
Rezid. — HEMlock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS: 

Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-9;
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

_________ nagai autarti

Ofiso Tei................ VIKginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Ud 8:00 vai. 
Trečiad. Ir Sekm. tik puaįUrlu*.

DR. CH ARUS SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ!-

4729 So. Ashland Avė.
(2-tro8 lubos)

Tel MUhvay 2880 Chicago, IU
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ik) 6 
vai. ixrpiet ir nuo 7 iki a £9 vai. vak. 
Nedėliomis uuo 10 iki 12 vai. dieną

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rez. TeL LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868

VALANDO8:
Pirm., Antr.. Ketv. 6 vak. iki 9 vak. 
Penkt., 8:30 vak. iki 9:30 vak. 

šeštad., 6 vak. iki 9:30 vakare. 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartj.

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Vaikas ima ir žvakės 
liepsną, kad graži.
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rrtENmttS DRAUGAS, CHTC2K5©,

HEI.P WANTED — VYRAI H EI .P WANTED VYRAI HELP WANTED MOTERYS

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTJfEST 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HEIJP WANTED — VYRAI

FREIGHT 
HANDLERS

NUOLATINIAM DARBUI
Mokam aukščiausią visam mieste 
mokestį. Viršlaikis virš 40 valandų

LABAI SVARBUS DARBAI
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

Door No. 5, House No. S. 
13th & Clark Sts.

HELP WANTED — VYRAI

SPRAYERS
Nereikia Pritaikyti 

Spalvų
Water Curtain—Stationery Booth.

100% KARO DARBAI
SVARBIAUSI KARO DARBAI 

Vidur-Vakarinėse Valstijose

PO KARO ATEITIS
MATYKIT MR. HEALY,

9:30 ryto iki pietų ar 2:30 iki 
5:30 pp. bet kurią dieną išskiriant 
Sekmadienį.

FIRECRAFT DOOR CO.
3319 S. Wallace

PIRKITE KARO BONUS! SKELBKTTfiS "DRAUGE”

100% DEFENSE DIRBTUVĖJE
— Reikia —

MOLDERIŲ — MOLDERIAMS PAGELBININKŲ 
Prie ALUMINUM ir BRESO

PASTOVUS DARBAI 
GERA MOKESTIS SU VIRŠLAIKIU 

Atsišaukite į

OSCAR W. HEDSTROM CORP.
4836 W. DIVISION

PO PERGALES
Ar jūs vAM ieškote darbo? Mes norim nuolatinių, darbininkų darbams 
dabar ir po karo. Randasi dabar kaikurių gerų darbų berniukams ir 

suaugusiems vyrams.—Patyrimo nereikia.

Uždarbis Laike Mokinimo.
MIRROR FITTERS PORTERIŲ
ORDER FILLERS TROKERIŲ

WAREHOUSE PAGELBININKŲ
GERA TRANSPORTACIJA

Madison, Milwaukee, Division, Halsted, Ogden, Randolph, Lake St. 
gatvėkarių linijoms. Lake St. “L,” VVashington Blvd. Motor-Couches. 

Netoli Northwestem ir L'nion stočių.

HOOKER GLASS 8C PAINT MFG. CO.
659 WASHINGTON BLVD.

KLAUSKITE MR. VIAL

DIRBTUVĖS DARBININKŲ

JOKIO PATYRIMO NEREIKIA
PRIE ŠIŲ DARBŲ

TURI BŪTI FIZINIAI TINKAMI

(NEAPRIBUOTO AMŽIAUS) 

$145.00 iki $172X0 į Mėnesį
Pamatuojant Valandine Rata

KIEK TAI VIRŠLAIKIO MOKANT LAIKĄ IR PUSE
« '

Geras Valgis Paruošiamas Mūsų Canteen
GĘROS DARBO SĄLYGOS—APMOKAMOS ATOSTOGOS

GERAS HOSPITALIZACIJOS PLENAS
Nereikia Laukti Dėl Pasitarimo

ATSINEŠKITE PRIRODYMUS PILIETYBES

EMPLOYMENT OFISAS ATDARAS:

PIRMADIENIAIS PERDEM ŠEŠTADIENIAIS 
Nuo 8 Ryto iki 4 :30 Vai. Popiet. 

SEKMADIENIO RYTAIS 
Nuo 10 Ryto iki 1 Vai. Popiet.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

Hurley Machine Company
2145 S. 54th AVĖ. CICERO

REIKTA KLERKO
Maliavos ir Hardvare krautuvėje. 

Turi būti patyręs.

GREENHUT & CO. 369 E. 61st St.

VYRŲ REIKIA

i
I

SU AR BE 
PATYRIMO

NUOLATINIAI DARBAI
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTWELL CANDY CO. 

3501 Potomac
VIDUR-AMŽIAUS VYRO. Trimming 
stock klerko dėl išdirbėjo vyrams 
drabužių ir militarinių uniformų. 
Turi mokėt rašyt ir skaityt angliš
kai. Rašykite: Klauskite Bolas W. 
Palutsis.
M. BORN * CO. 1060 W. ADAMS

REIKIA TUOJAUS
TROKAMS MEKANIKU — Aukš
čiausia mokestis, geriausios darbo 
sųlygos. svarbūs darbai. Pašaukite 
HARRY MATSON—CHESAPEAKE 
3883. ,

VIDUR-AMŽIAUS VYRO dėl lengvų 
Porterio darbų, dienomis. 50c J vai. 
40 vai. savaitėj, laikas ir pusė už 
viršlaikį. SEEley 6306.

M. BORN & CO. 1060 W. Adams

Foundrės
Darbininkų

MUMS REIKIA 
KELETĄ VYRŲ 

PILNO LAIKO DARBAMS 
GERA MOKESTIS

100% KARO DARBAI

2742 W. 36th Place

BRASS ir ALUMINUM 
FOUNDRĖ
Reikalauja

BENCH, SQUEEZE IR 
FLOOR MOLDERIŲ 

COREMAKERS 
GRINDERS IR 

PAPRASTŲ DARBININKŲ 
Taipgi nekuriu pripratusių prie 

‘Tabor Rollover Machines.”

DELTA STAR
ELECTRIC CO.

FOUNDRY DIVISION

2701 W. FULTON
LENGVI PORTER DARBAI

40 vai. į savaite. Valandos nuo 4 
popiet iki 12 vidurnakčio. laikas ir 
pusė virš 40 vai. už viršlaikį. Klaus
kite Bolas W. Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

FOŪNTAIN PORTERIŲ 
IR DIŠIŲ PLOVĖJŲ

Gera mokestis—geros valandos. 
KESSEN DRUGS 

901 Wilson Avė.
Tel. ARDmore 1900.

PORTERIŲ
DIENOMIS DARBAI

SCHWEFER'S BAKERY
939 Armitage

WOOLEN STOCK KLERKŲ. Cut- 
ting room Woolen Klerkų. Nuola
tiniai darbai. Klauskite Bolas W. 
Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Diena Ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai
5 popiet.

CHICAGO
4200 S.

nuo 8:30 ryto iki

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

ar J Employment Ofisų nuo 9 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

ryto

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

DIRBTUVES DARBININKU — 
MATERIAL HANDLERS—KAR
TONŲ UŽKLEJUOTOJŲ — SLIT- 
TERS — SĖT UP VYRŲ — MA- 
CHINISTŲ — TOOL MAKERS. 
Geros dabar ir po karo progos. 

Bonai dirbantiems naktimis. 
Darbai arti jūsų namų.

THE ARIDOR CO.
3428 W. 48th PI.

LATHE OPERATORIŲ 
MILLING MACHINE 

OPERATORIŲ 
DRILL PRESS 
OPERATORIŲ 

BENCH HANDS 
TURRET LATHE 

OPERATORIŲ

100% KARO DARBAI
56 VAL. SAVAITĖJE

PLANERT MFG. CORP.
2256 W. Ualnut

2nd Floor.

PLATER’S HELPERS 
KARO GAMYBAI 

Lengvi, Švarūs Darbai 
VIRŠLAIKIS 

PATYRIMO NEREIKIA 
Arti North Sidės 

Dieną ir Naktį šiftai
OAK MFG. CO.

550 Scott St. 
(Blokas į šiaurę nuo Division 

550 Vest)

HELP AVANTED

st.

MOTERYS

KARŲ VALYTOJŲ
SVARBUS KARO DARBAI

PATYRIMO NEREIKIA
Matykite Pullman Foreman.

NICKEL PLATE
COACH YARDS

93rd & Blackstone Avė.

BISMARCK HOTEL
Randasi

Pastovių Darbų
TARNAITĖMS

$80.00 j Mėnesį.
Atsišaukite į 

PEPSONNEL DEPT.
ROOM 200

134 N. LASALLE ST
RADIO

I

Jūs dabar 
gresyvės 
puikių po 
pramosi. Užsidirbkit kol išsimokin- 
sit

galite prisidėti prie nro- i 
kompanijos nuturėdami 
karo ateitį. 100c?, karo

kaipo:

ASSEMBLER 
INSPERTORKA 

TESTER 
Taipgi dalinio laiko vakarais 

5—9 vai. vak.

MOTERŲ
100% Karo Darbams

Amžiaus 20 iki 45
Svarbi proga pagelbėti laimėji
me karo atliekant svarbų darbą

Atsišaukit

2742 W. 36th PLACE
MERGINŲ AR MOTERŲ

Prie lengvų darbų mažoj maisto 
išdirbystėi. švarūs ir lengvi dar
bai. Arti gatvėkarių ir Illinois 
Centrai R.R. Gera mokestis 
viršlaikiu.

KIDD & COMPANY
2249 Calumet

su

TARNAIČIŲ
IR VALYMUI "MOTERŲ. Jei jūs 
domėtės nuolatinės vietos dirbant su • 
draugiškais aukštesnio tipo žmonė- j 
mis. pilnų ar dalinį laikų—atsišau- ' 
kitę prie Housekeeper.

GEORGIAN HOTEL
422 Davis St. Evanston, III.

Greenleaf 4100.

MERGINŲ — MOTERŲ
Dieną ir naktimmis. Patyrimo ne
reikia. Mes išmokinsim jumis prie 
mašinos ir bench darbų.

BOXAR TOOL & .MFG. CO.
2240 W. Ogden Avė.

80c Į VAL.
Mokama

CASING SELECTORS
Taipgi

CASING STRIPPERS
Mokama truputį mažiau

MEAT INDUSTRIES 
SUPPLIERS, INC.

4432 S. Ashland

REIKIA
Naktiniam Šiftam

Iš SSSR išlaisvinti tremtiniai, kilę iš 
Lietuvos

(Tęsinys) Gamcarek Stasys, 1896,
Federovič Zofija, 1926, 

Ašmena — Teheranas.
Fermentovič J-uzė, 1915, 

Lyda — Teheranas.
Fermentovič Kristina, 

1937, Švenčionys — Tehera
nas.

Frolov Jadvyga, 1896, 1 
Švenčionys — Teheranas.

Furmanek Tomas, 1902, 
Švenčionys — Teheranas.

HELP WANTED — MOTERYS

Commonwealth 

Edison Company

NEEDS W0MEN
for

EMPLOYE CAFETERIA

5-day week

4 to 514 hours
in the middle of
the day

Meals and Uniforms 
fumished free

Apply
Employment Office

Room 1800
72 West Adams Street
Monday through Friday
8:30 a. m. to 4:30 p. m.

VAL.: 4 pp. iki 12 vidurnakčio, 
12 vidurnakčio iki 8 ryto. 

ASSEMBLERS 
SEWING MACHINE 

OPERATORIŲ 
INSPEKTORKŲ

Pastovūs darbai su gera mokesčių 
ir proga įsidirbimo. 100 nuoš. karo 

i darbai. Patyrimo nereikia. Gausite 
mokėt laike mokinimo. Transnorta- 
cija veltui nuo ir iki gatvėkarių. 
Geriausis valgis ruošiamas mūsų 
air-conditioned Cafeterijoje.

Johnson & Johnson
GAS MASK DIVISION

4951 W. 66th ST.
Malonėkit atsinešti gimimo prirody

mus ir sočiai sccurity kortų.

MERGINŲ IR 
ŠEIMININKIŲ

LENGVIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS 

Dienomis ar vakariniais šiftais. 
60c Į VALANDĄ 

PASTOVUS DARBAI

Centrai Envelope & 
Lithograph Co.

426 S. Clinton St

šiltas

MOTOROLA
Galvin Mfg. Corp. 4545 W. Augusta

SEWTNC. vichtve oper4TORTU 
ir RANKOMIS STT’Vft.TTT su ar be 
natvrimo. Išdirbėjai militarinių uni
formų ir civiliniams drabužių. Klau
skit Bolas W. Palutsis.
M. BORN g- CO. 1060 W. Adams

MERGINŲ. 18 iki 35 metų, ope
ruoti Spccialty Paper Goods maši
nas. Dienų ir nakti. labai gera mo
kestis. pastovūs darbai.

932 WRIGHTWOOD AVĖ.

DRABUŽIU INSPEKTORIŲ prie 
Navy Oficieriu uniformų ir civiii- 
niems siūtu ir overkotų. Klauskite 
Bolas W. Palutsis.
M. BORN * CO. 1060 W. Adams

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbu Innkstvtl popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Diena Ir naktj šiftai. A»«tš?>n. 
kitę asmeniškai
5 popiet.

CHTCAGO 
4200 S.

nuo 8:30 ryto iki

ar 
iki

I

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

J Emplovment Ofisų nuo 9 ryto 
12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 802

MERGINA

Už knygvede 
būti patvrusi. 
south sidėje.

GREENHUT &

(bookkeeper). Turi 
Patogu gyvenančiai

CO. 369 E. 61st St.

MOTERIS
SALAD MAKER reikalinga. Paty
rusi Cafeterijose. gera mokestis, 
valgis. Sekmadieniais dirbti nerei
kia.

NATIONAL CAFETERTA
312 S. Wab*.sli.

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

MOTERŲ

★★★★★★★★★ 
★
★
★
★
★

For Help! 
For Sale!
For Rent!
For Service!
For Results!

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

Į LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★★★★★★★★★

Nedėkingumas — tai silp
nabūdžių žmonių ženklas. 
Goethe pasakė, kad niekuo
met nematęs, jog doras žmo
gus būtų buvęs nedėkingas, j das

Naktimis. Bei kurio amžiaus prie 
Canteen darbų Defcnse dirbtuvėje. 
Turi būt pilietės. Atsišaukite į 
feteri jų.

CROTTY BROS.
FOOTE GEAR U'ORKS

5335 S. Western

Ca-

Ne tas vyre, kure prade
da, bet kurs pabaigia.

Koks paukštis, toks ir liz-

Laimė yra ne kas kitas, 
kaip tik sveikata ir proto 
tobulumas.

Palaikykite tuos biznie
rius, kurie skelbiasi “Drau
ge”

Kas tikėjimo nustoja, 
didesnio dalyko nustoti 
gali. (Seneca)

tas
ve-

P.ARDAVIMIY

PARSIDUODA MARQUETTE PARK 
—5 fletų mūrinis namas. 4 po 3 ir 
1 flctas beismente 4 kambarių. 2 
karam mūrinis garadžius. Atsišaukit 
prie SAVININKO: 6842 S. TALMAN 
AVĖ. (ant 2-tro aukšto užpakaly).

PARSIDUODA
Du lotai. No. 7216-18, ant rytinio 
krašto S. California Ava Padarykit 
pasiūlijimų.

E. HENWOOD. North Wcbstcr, Ind.

PARSIDUODA — DVIEJŲ FLETŲ 
medinis namas, 6 ir 6 kambarių, 
geras pamatas. pečiu apšildomas. 
Turi būt parduotas. Kaina tik — 
$6.200. Pašaukite SAVININKĄ — 
LAFayette 5477.

TIKRAS BARGENAS!
DIDELIS 2 AUKŠČIŲ 9 kambarių 
medinis namas, geroj padėtyje par
siduoda. Karšto vandens šiluma, sto- 
keris, modemiška maudynė antram 
aukšte, ekstra lavatorija pirmam 
aukšte. 2 karam medžio garadžius. 
Arti Katalikų bažnyčios ir mokyklos. 
Netoli 55th ir LaSalle St. Savinin
kas parduoda už tiktai $5.000. Sų- 
lygomis galima susitarti. Pašaukite 
pasitarimui

JOHN R. O’CONNOR CORP.
2145 E. 79th St

Tel.; South Shore 7300.

— PARSIDUODA —
MŪRINIS NAMAS 2 fletų. 4 ir 2 
kambarių. Karšto vandens šiluma. 
Arti vienuolyno. Kaina $5.500.
45 AKRŲ ūkis, arti Chicagos. 8 
kambarių namas. Be gyvulių. Kaina 
$7.500.
5 FLETŲ mūrinis namas. karšto 
vandens šiluma. Kaina $17,000.

Kreipkitės prie

J. VILKISIUS
4038 ARCHER AVENUE 

Tel.: Republic 6548.

RENDrOJASI
«■■■

RENDUOJASI — Fumished kamba
rys privatiniuose namuose vyrui. 
Lietuvis katalikas pageidaujamas. 
Reikia references. Yra ir garadžius. 
Atsišaukite: HEMLOCK 1077, 6510 
S. WASHTENAW AVĖ.

Veliuona — Teheranas. 
Grablevska Marija, 1903, 

Vilnius — Afrika.
Galas Marijona — Tehe

ranas.
Galčinskis Stasys, 1933, 

Jakštai — Afrika,
Gaštold Irena, 1932, Jele- 

niavas — Afrika.
Gaštold Marija, 1930, Je- 

leniavas — Afrika.
Grudzinskis Stasys, 1936, 

Lyda — Afrika.
Glovinska Lydi ja, 1913,

Vilnius — Teheranas.
Gomulka Jadvyga, 1922, 

Krosna — Afrika.
( Glodzik Andrius, 1932, 
Vilnius — Teheranas.

Galko Jadvyga, 1879, Sma
lininkai — Teheranas.

Garlo Marija, 1913, N. 
Trakai — Teheranas.

Gierach Lach, 1928, Vil
nius — Teheranas.

Ginsburg Rita, 1916, Vil
nius — Teheranas.

Golebioski Česlovas, 1926, 
Vilnius — Teheranas.

Gordon Jokūbas, 1914^ 
Vilnius — Teheranas.

Gorynievska Danutė, 1936, 
Vilnius — Teheranas.

Gorski Boleslovas, 1895, 
Vilnius — Teheranas.

Gorski Česlovas, 1927, Vil
nius — Teheranas.

Grabinska Irena, 1915, Ly
da — Teheranas.

Gradis Narcizas, 1916, 
Daugpilis — Teheranas.

Gabarska Kristina, 1924, 
Švenčionys — Teheranas.

Gabarska Marija, 1904, 
Švenčionys — Teheranas.

Gabarska Venslova, 1936, 
Švenčionys — Teheranas.

Gailikovska Zofija, 1916, 
N. Švenčionys — Teheranas.

Giedroyc Stefa, 1897 — 
Teheranas.

Giedroyc Ona, 1894, Vil
nius — Teheranas.

Giedroyc Ieva, 1926, Vil
nius — Teheranas.

Giedroyc Teresė, 1922, 
Vilnius — Teheranas.

Gienievska Jadvyga, 1902, 
Ašmena — Teheranas.

Gies Šiom, 1924, Vilnius 
— Teheranas.

Gister Ieva, 1896, Lyda — 
Teheranas.

Glovackis Tadas, 1905, 
Krosna — Teheranas.

(Daugiau bus)

Gaisro nuostoliai
Pereitą penktadienį kilo 

gaisras Shandling Brothers 
Gift ir Linoleum krautuvė
je, 1389-91 Milwaukee avė.. 
Gaisras sukėlė $10,000 nuo
stolių.

Sėkmingas karo bonų 
vajus

Trečiosios karo paskolos 
bonų vajus sėkmingai pavy
ko. Buvo numatyta sukelti 
15 bilijonų dolerių. Pereito 
penktadienio (Oct. 1 d.) va
kare trečios karo paskolos 
bonų pardavimas pasiekė 
$16,220,000,000.

z PIRKITE KARO BONUS!
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FKIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, Dlinois
Published Daily, except Sundays,

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY
A member of the Catholic Press Association

56.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Drangas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ........................................................    $7.00
Pusei metų ........................................... w................ 4.00
Trims mėnesiams .................................................... 2.00
Dviem mėnesiams .................................................... 1.50
Vienam mėnesiui .............................................................75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ..................................................................... $6.00
Pusei metų ............................................................... 3.50
Trims mėnesiams .................. '.................................. 1.75
Dviem mėnesiams ..............................   1.25
Vienam mėnesiui ......................................  75

Užsieniuose:
Metams ........................................................................ $8.00
Pusei metų .................   •................. 4.50
Trims mėnesiams .................................................... *. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, jei neprašo- 

r- tai padaryti ir neprisamčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
I :laiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
l espondencijas sulig sįvo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
t opai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
t: pus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
k espondencijos laikraštln nededamos.

Sntered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, HL 
I der the Act of March 3, 1879.

raitijos tautos mažos, bet jų byla didelė
Rugsėjo 22 dienos “Nowy Swiat” tilpo Ig. Matu- 

szewskio straipsnis “Išklibusio akmens ieškojimas”, ku
ri sutrauktai ir atpasakojame. Neapolis ir Kaunas. — 
Š' jo metu ne tik karas yra svarbus — lygiai tiek pat 
svarbi taika. Nuostabu, kiek mažai visuomenė supran
ta, kad taikos derybos jau prasidėjo. Mūšių laukas taip 
pagavo visuomenės dėmesį, kad derybų stalas beveik 
r "pastebimas. Tuo tarpu ir ten ir čia vyksta lygiai 
svarbūs Įvykiai. Ir ten ir čia eina kova; sprendžiama 
ar bus laimėta ir kas bus laimėta.

Per keturiolika mėnesių po Molotovo vizitų Londone 
ir Washingtone tarp Rusijos iš vienos pusės ir Angli
jos ir Amerikos iš kitos pusės nebebuvo pasitarimų 
Tų keturiolikos mėnesių laikotarpy vyko propagandinė 
ir diplomatinė kova, kurioje “agresorių” buvo Sovie
tai, gi apsigynėjais anglosaksų valstybės. Sovietai pa
kišdavo Reikalavimus: kariškoje srityje — “antrojo 
franto” atidarymas Prancūzijoje; nesikišimas j Bal
kanus: gi politinėje srityje — pripažinimas Stalinui te- 
ri orialinio ir politinio sutvarkymo teisių rytų ir vidu
rį ėję Europoje pagal jo nuožiūrą. Po keturiolikos mė
nesių “stygų tempimo” Stalinas apsisprendė pradėti 
dc-ybas.

šis faktas yra nemažiau svarbus už Italijos pasida
vė įą. Spalių mėn. Maskvoje turi įvykti Sovietų, Didžio- 
si 3 Britanijos ir Amerikos Jungtinių Valstybių užsie- 
n o politikos vadovų susitikimas. Derybų stalo kovos 
laimėjimas, svarbesnis negu kovos ties Neapoliu laimė- 
ji -įas išsprendimui ar Jungtinės Amerikos Valstybės 
išloš šį karą. Vienas mūšis karo dar nelemia, tačiau 
pilė derybų stalo atsisakymas nuo vieno kurio karo 
til.slo, gali reikšti pralošimą taikos.

Tokiu “išklibusiu akmeniu” Maskvos pasitarime ga
li būti Baltijos valstybių klausimas,

SVARBUS KLAUSIMAS

Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybė yra 
grynai idėjinis klausimas. Nei Anglija, nei Amerikos 
Jungtinės Valstybės dėl Lietuvos, Latvijbs ir Estijos 
neturi jokių teisinių prievolių; bet jos turi lygią moralę 
pavergėjui — ar jis ateis iš rytų ar iš vakarų. Vieno
di i vertina jėgas, atimančias nepriklausomybę laisvoms 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos tautoms, kaip ir laisvę 
tekioms pat laisvoms jugoslavų bei graikų tautoms.

Lietuva, Latvija ir Estija neturi kitokių gynimosi 
priemonių, kaip vien teisingumą. Kaip tik todėl ant 
to 3 bylos išsispręs karo ideologinė pusė.

Nėra abejonės, kad Baltijos valstybių byla bus pir- 
m’.oju apkasu, kurį ‘‘šarvuoti marksistai” pirmiausia 
bandys paimti.

Bandys dėlto, jog nemano, kad tą apkasą kas nors 
pr '.orės ginti. Realinio materializmo gerbėjų supratimu 
dėl idealinių vertybių bendrai niekuomet nieks neko
voja. Tad komunistams,įbaugintiems erezijos apkalti
nimais, nevalia tikėti, jog anglai ar amerikonai ka
ri uja dėl tautų laisvės; jie turi tikėti, jog tos tautos 
kevoja dėl rinkų apgynimo ar praplėtimo.

Sovietų ataka Baltijos valstybių gavimui bus ypa
tingai atkakli. Todėl teisingai įkainuojame sakydami, 
je’ tai visų karo tikslų bandymo punktas.

Ar tai pavienis žmogus, ar tauta, nusidėdama tiems 
devyzams, ir paneigdama tikslus dėl kurių ėjo į kovą, 
nustos svarbiausio kiekvienoje kovoje ginklo: savo žy
gių teisėtumo pajautimą.

Todėl šiandien mūšis už Talliną, Rygą bei Kaimą — 
atrodo svarbesnis nei už Neapolį ar Romą. Ties Nea
poliu išsispręs tik vieno mūšio likimas, gi mūšyje už 
Rygą, Talliną ir Kauną — viso karo idėjų likimas.

Kad gauti Baltijos valstybes, Sovietai pateikia ketu
ris pretekstus; tačiau tikrumoje teturi tik vieną argu
mentą.

NORINTIEJI ANEKSUOTI BALTIJOS VALSTYBES 
YRA IMPERIALISTAI

Susipažinsime su jais. Nėra mažiausios abejonės, kad 
noras aneksuoti Baltijos valstybes yra grynai imperia
listinis. Iš tų valstybių pusės Rusijai nieks negrėsė ir 
jokio pavojaus būti negalėjo. Atbulai, tų valstybių a- 
neksija sudarys pavojų Skandinavijai bei Lenkijai. Ant
ras — ekonominis pretekstas irgi neišlaiko kritikos. 
Jei didelė valstybė mažesnei valstybei uždaro priėjimą 
prie jūros, tai tuomet mažesnei valstybei gresia ūkiš
ka priklausomybė nuo to didelio kaimyno. Tačiau jei 
mažoji valstybė skiria milžiną (kuris ir be to turi tiek 
ir tiek uostų ir išėjimų į kelias jūras bei vandenynus) 
nuo vieno kurio uosto, tai kaip tik toji mažoji valstybė 
yra užinteresuota suteikti didžiąjai valstybei kuo dau
giau lengvatų ir jokiu būdu ne atvirkščiai.

Baltijos valstybės per 25 metus savo egzistavimo tą 
nekartą įrodė. Tad ir atėmimas lietuviams, latviams 
ir estams laisvės dėl to. kad jie gyvena ties Nemuno 
ir Dauguvos žiotimis, lygus atėmimui laisvės Olandijai, 
kadangi pastaroji užima Reino žiotis.

/

BALTIJOS TAUTOS NIEKUOMET NEPRIKLAUSĖ 
RUSAMS

Trečias argumentas — istorinis. “‘Rusija nenori dau
giau nei turėjo prieš pirmąjį karą”. Ir čia Rusija ne
turi nei mažiausių teisių, kadangi rusų valdymas Bal
tijos pakraščiais visais laikais buvo tiktai okupacinis. 
Be rusų kariuomenės, valdininkijos, kareivinių ir ka
lėjimų, tuose kraštuose nieko daugiau rusiško nebuvo. 
Lietuvių, latvių ir estų tautos niekuomet nesusiliejo 
ir nieko bendro neturėjo su rusais, bet gyveno savo 
nuosavu gyvenimu. Tos tautos gyveno atskirais nuo 
rusų interesais, turėjo atskirą istoriją, religiją, papro
čius ir kultūrą. Ta nuosava istorija per dešimts šimt
mečių paruošė iš lietuvio, latvio ir esto laisvą žmogų, o 
per tai ir žmogų bendros didelės vakarų kultūros ir vi
suomenės narį. Per tą patį tūkstantį metų istorija pa
gamino iš baltųjų ar raudonųjų carų pavaldinių sutvė
rimą, kuris pasidavė Uranijai kaipo likimui. Taigi, tas 
žmonių galvosenos ir būdo skirtumas kaip tik ir teikė 
istorinę teisę Baltijos tautoms į nepriklausomybę. Tik 
neišmanėliams Europos istorija prasideda 1914 metais.

ŽMONIŲ VALIA — LAISVĖ IR NEPRIKLAUSOMYBĖ

Ketvirtas ir paskutinis pretekstas, tai “žmonių va
lia”. Tokia valia buvo pareikšta ne per plebiscitus So
vietų pravestais “a la Hitier” 1940 metais, bet kelis 
kart daug ryškiau įrodyta, būtent: per kovą ir kraują. 
Lietaiviai kovojo prieš Maskvą kelis kart sukilimuose 
drauge su lenkais. Visos trys tautos kova ir krauju iš
kovojo sau-laisvę 1918 metais. Ir nustojusios laisvės 
tos tautos prie tinkamos progos griebiasi ginklo ir 
prieš vieną ir prieš kitą okupantą. Tas svarbiau nei 
sufalsifikuoti plebiscitai. Jie nepajėgia apginti nepri
klausomybės prieš milžinus, bet jie atkakliai despera
tiškai pasipriešina vienam ir kitam okupantui — tame 
tai tikra žmonių valia. Beveik dešimties nuošimčių vi
sų gyventojų išvežimas, sušaudymas arba sugrūdimas į 
kalėjimus šviesesnės visuomenės liudija, kad tų kraštų 
žmonės nori tik vieno — nepriklausomybės.

Tad atmetus pretekstus, lieka tik vienas Sovietų ar
gumentas. Tas jų argumentas yra šaltas ir sunkus kaip 
akmuo ir trumpas — “Taip noriu”.

Jeigu prieš tą argumentą nusilenktų galvos — tuo
met karas galima išlošti; taika gi būtų pralaimėta ir 
sekantis karas tebūtų laiko klausimas.

Baltijos tautos mažos tautos, bet jų byla — didelė 
byla. Tai yra mūsų, vakarų kultūros, žmonės, laisvi 
žmonės. ,

Pirkite Trečiosios Karo paskolos bonus

Pirkite pas tuos biznierius, kurie 
skelbiasi "Drauge"

(Pabaiga)
KRISTOCENTRINĖ ŠV. 
PRANCIŠKAUS DVASIA

(Kristus — Pasaulio Val
dovas).

Kristus šv. Pranciškui nė
ra humanizmo Valdovą^ ku
riam reikia pavergti pasau
lį, bet jis yra jam tas vidu
rinių amžių Pateptasis Ka
ralius, kuriam valdiniai tar
nauja ne tiek priversti jėga, 
kiek patraukti meile ir val
dovo kilnumu. Tą Kristocen- 
triškumą šv. Pranciškus į- 
spaudė ir savo įkurtuose Or
dinuose. Ir jei šv. Pranciš
kaus Ordinus laikome ypa
tingai Kristocentriškiais, tai 
todėl, kad jie savo religin
gume yra išlaikę tą savo
tišką šv. Pranciškaus san
tykiavimą su Kristumi, tą 
savotišką trubadurizmą tą 
nekaltai vaikišką pasitikėji
mą Kristaus globa ir Jo ap
vaizda.

Šv. Pranciškaus askezė — 
dvasios mokslo ir lavybos- 
centru yra taip pat Kristus. 
Pranciškonizmas yra visų 
pirma, pozityvus gyvenimo 
būdas, siekiąs ne išsižadėti 
ir pamesti, bet įsigyti mei
lės ir džiaugsmo. Pranciš
konizmas nori apgyvendinti 
žmogų tik Dievaje ir tik 
Dievui skirti visą savo bū
tybę. Pranciškonas negalvo
ja apie tai, ko jis netenka, 
bet galvoja tik apie tai, ką 
gauna.. Pranciškoniška aske
zė yra Dievo meilės ir Die
vo garbinimo askezė, todėl 
sykiu ir džiaugsmo askezė. 
Svarbiausia pranciškoniško 
džiaugsmo šaltinis yra savo
tiškas gamtos pergyvenimas. 
Gamtos grožis, kaip jau bu
vo minėta — šv. Pranciškui 
buvo Dievo grožio išraiška, 
todėl ir gryno bei skaidraus 
džiaugsmo šaltinis. Savo 
sunkios ligos metu šv. Pran
ciškus guosdavosi ir gėrė
davosi gėlėmis, medžiais, 
žvaigždėmis, vandenimi, ug
nimi, tekančios saulės spin
duliais. Nemigos naktimis 
jis trokšdavo išgirsti gita
ros garsų. Pranciškus nuo
lat giedojo džiaugsmo ir gar 
bes himnus ir šitą nuolati
nę giesmę užbaigė tik savo’ 
mirties valandoje.

Ir šiandien, vietoj skun
dęsis ir dejavęs dėl savo kan 
čių, pranciškonas pasineria 
visatos harmonijoje, bet ne 
kaip gamtos dievintojas, tik 
kaip Dievo regėtojas kiek
vienoje gėlelėje, kiekviena
me paukštyje. Jis grožisi 
gamta, kaip begalinio Gro
žio atspindžiu ir taip ją per
gyvena.

šis pranclškoniškas 
džiaugsmas, tai grynų ir 
nužemintų širdžių džiaugs
mas, širdžių, kurios jaučia
si esančios mažos ir men
kos visatos — pasaulio di
dybėje ir kurios šitoje savo 
menkystėje regi ir savo di
dybę, nes jaučia ir save kaip 
dieviškos meilės ir garbės 
išraiška. Skausmas nedrums

Šv. Pranciškaus Asyžiečio misija 
dvidešimtame amžiuje

(Šv. Pranciškaus šventės proga 
spalių 4 d.)

čia jam džiaugsmo, nes jis 
pergyvena jį kaip ateinan
čio gyvenimo vigiliją, žemės 
gyvenimas pranciškonui y- 
ra amžinos Sabathos išva
karės, kuriose yra daug dar
bo ir nuovargio, bet kurios 
yra sykiu savotiškai malo
nios ir džiaugsmingos.

Prancišk o n i z m a s kaip 
džiaugsmo askezė krypsta į 
tokius dalykus, kurie yra 
tarsi apčiuopiami ir prieina
mi žmogaus fantazijai. Iš
viso, vaizduotė pranciškoniz- 
me vaidina labai didelę ro
lę. Pranciškoniškas religin
gumas ypatingai mėgsta 
Kristaus žmogystę. Pranciš
kaus stigmatai — žaizdos, 
yra simbolis visam pranciš
koniškam religingumui. Stig 
matai yra tai susijungimo 
su Kristumi paseka. Kai 
žmogus pergyvena Kristų ne 
tik kaip Dievą, bet sykiu ir, 
ypatingu būdu, kaip žmogų, 
jis išryškina Kristaus vaiz
dą savyje ne tik dvasiniu, 
bet ir kūniniu atžvilgiu. 
Stigmatos duodamos tiems, 
kurie ypatingai pergyvena 
Kristaus žmogiškumą. Dėl
to pranciškoniškas gyveni
mas taip daug dėmesio ir 
kreipia į žemišką Kristaus 
gyvenimo supratimą, į Jo 
Kryžiaus Kelius, Vardo gar
binimą, į Kristaus kraujo 
ir žaizdų garbinimą.

Savo Kristoce n t r i z m u 
pranciškonizmas darosi arti
mas mūsų laikams. Šiandien 
mes einame bendruomeninio 
religingumo tarpsnį, kada 
kiekvienas asmuo jau pra
deda jausti esąs Kristaus 
mistinio Kūno narys, turįs 
ankštų ryšių su kitais as
menimis, dalyvaujančiais ši
tame mistiniame Kristaus 
Kūne. Mokslas apie Bažny
čią, kaipo mistinį Kristaus, 
Kristaus Karaliaus šventės 
įvedimas, liturginis 
sąjūdis, visa tai ro-

d o, kad bendra religinė są
monė vis didėja, šis religi
nės sąmonės — dvasios vi- 
suotinėjimas savo centre tu
ri Kristaus asmenį. Kristus 
darosi ne tik pasaulio At
pirkėjas, bet ir tikras Va
das, jo Karalius ir Viešpats. 
Štai dabar kaip tik ir atei
na pranciškonizmo valanda. 
Kristaus Karaliaus šventės 
amžiuje Didžiojo Karaliaus 
šauklys pradeda apreikšti 
visą savo galią.

Šv. Pranciškaus iškeltas 
Kristaus žmogybės garbini
mas šiandien turi didelės 
reikšmės, švenč. Jėzaus Šir
dies garbinimas yra moder
niškas. Dabartinio amžiaus 
Žmogus yra pasiilgęs žmo
giškojo Kristaus gyvenimo. 
Humanizmo įtaka ir šiandien 
nėra išnykusi.

Šiandien žmogus yra su
vokęs save kaip žmogus ir 
šis suvokimas, šita, žmogiš
kumo sąmonė pasiliks visuo
met. Ji turės didelės įtakos 
ir religiniame gyvenime. 
Kristaus žmogybės garbini
mo plitime ši įtaka kaip tik 
ir apsireiškia.

— Reikia tikėti, kad Jė
zaus Širdies garbinimas jei
gu ateityje bus daugiau krei 
piama dėmesio į Viešpaties 
gailestingumą, maloningu
mą, sielos grožį, suteiks ka
talikų pamaldoms daugiau 
paraginimo prie sielos kul
tūros ištobulinimo. Prakil
nios ir šventos sielos įsigi- 
lindamos į mūsų Išganyto- 
jaus žemės gyvenimą, pajus 
savyje didesnio noro jį sek
ti. — A. Rademacher.

Pranciškonizmas, platin
damas Kristaus žmogybės 
garbinimą, darosi ypatingu 
būdu artimas mūsų laikams.

Pranciškonizmas yra pil
nai įgyvendinta Evangelija. 
Tai meilė, kilusi iš konkre
tumo ir aukos. Kiek ji yra 
konkreti, ji virsta veiklu
mu, kiek ji yra auka, ji virs
ta neturtu.

Pranciškonizmas yra gy
va istorinė jėga. Jis gali 
keistis amžių bėgyje, bet jo 
esmė yra visuomet ta pati. 
Pranciškonizmas yra kon-

(Nukelta į 5 pusi.)

STATEMENT OF THE OWNERSHIP, MANAGEMENT, 
CIRCULATION, ETC., REQUIRED B YTHE ACTS 

OF CONGRESS OF AUGUST 24, 1912, 
AND MARCH 8, 1933

Of ‘'DRAUGAS'’ (The Lithuanian 
Daily Eriend) published daily ex- 
cept Sundays at Chicago. III. for 
Oet. lst, 1943, SUte of III., Coun- 
ty of Ceok.
Before me, a Notary Public in 

md for the Statė and ocunty afore- 
said, personally appeared Rev. Pe- 
ter P. Cinikas who having been 
dūly sworn according to law, de- 
poses and says that lie is the busl- 
ness nianager of the "Draugas" and 
that the folowing is, to the best of 
his knovledge and belief, a true 
sutement of the owncrship. manage- 
inent, circulation. etc.. of the afore- 
said publication for the date shown 
in the above eaption, required bj 
the Act of August 24, 1912. as a- 
mended by the Act of March 3. 1933 : 
embodied in aeetion 53*. Postai 
and Regulations. printed on the re
verse of this fortn. to vit:

1. That the narnės and addresses 
of the publuheis, editor. nianaging 
editor. and business managers are

Publteher: Lithuanian Catholic
Prese Society, 2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, Illinois.

Editor: Leonard Simutis. 6915 So. 
Maplewood Avė., Chicago, Illinois.

Managing Editor: None.
Business Managcr: Rev. Petcr P. 

Cinikas. 2334 So. Oakley Avė., Chi
cago, Illinois.

2. Yhat the ovner is: Lithuanian 
Catholic Press Society, 2334 S. Oak
ley Avenue, Chicago. Illinois; 
as a non-prorit corporation, Ineor- 
porated in the Statė of Illinois in 
1941. The Lithuanian Catholic Press 
Society is a religioua corporation 
incorporatvd in the Statė of Illinois 
for non-proflt actlvities.
Rev. I. Albaviclus. Pres.. 1515 So. 
50th Avenue. Cicero. Illinois; Rev. 
G. PaAkauskas. Vicc-President. 10809 
So. Statė St.. Chicago, III.; Rev. 
John Jaučius, M. I. <*.. Trcaa, 2334 
S. Oakley Avė.. Chicago. III.; Peteri’. 
Cinikas. M I. C. Secretary. 2331 So. 
OsJMey Avė., ClU<-ago, 111.

3. That the known bondholdcrs. 
mortgagees, and other security hold- 
ers ovning or holding 1 per cent 
or more of totai amout of bonds, 
mortgagei, or other securities are: 
none.

•
There are no stock holders and 

no bonds are sold for this corpo
ration and all the profits go for 
educationat and religious purposes.

4. That the two paragraphs next 
above. giving the naines af the own- 
ers, stockholders. and security held- 
era if aay, contain not only the lįst 
of stockholders and security holdedrs 
as they appear upon the books of 
the company būt also, in cases where 
the stockholder or security holder 
appears upon the books of the com
pany as trustee or in any other fi- 
duciary relation. in the name of the 
person or corporation for whom such 
trustee is actin, is given; also that 
the said two paragraphs contain 
statements embracing affiant's full 
circumstances and conditions under 
vhich stockholders and security 
holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees. 
hold stock and securities in a capa- 
clty other than that of a bona flde 
ovner: and th<s affiant has no rea- 
son to belleve that any other person.

. association. or corporation has any 
lnterest direct of indlrect in the 

i said stock, bonds. or othar securi
ties tnan as so stated by htm.

5. That the average number of 
coples of euch issuc of this publi
cation sold or distributed through

1 the malls or othervise, to paid sub- 
•crlbers duriag the tvelve months 
preceding the data shovn above 
is 37,165.

Petcr P. titulas.
Bua. Manager

Sworn to and subscribed before 
me this first day of October, 1943.

Vincciit Ed. Pavis.
| (ily tena eipireg Feb. 30,
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Moterų Są-tįos 2 kp 
pradeda darbuotę

Pasilsėjusios poCicero.
vasaros atostogų, 2 kp. są
jungietės na.uja energija 
pradeda vėl darbuotis.

Nutarta suruošti bunco 
party lapkr. 3 d., parap. sa
lėje. Komisiją 
čios: pirm. B. 
Šatkienė, B. 
šnpaukštienė
Pastaroji nors ir išsikraustė 
iš Cicero, bet nepasitraukė 
nuo veikimo.

sudaro sekan- 
Jakaitienė, A. 
Daunienė, O. 
ir V. Ma’tuJ.

i 
f

Surengta jaukios išleistu-i 
vės M. Šneiderienei, kuri 
žiemai išvažiavo į saulėtą 
Kaliforniją sveikatos sustip 
tinti. Narės linkėjo laimin
gos kelionės ir įteikė dova
ną.

Kuopa nudžiugo sužino
jus, kad iždininkės O. Zau- 
rienės sūnus, sirgęs vaikų 
paralyžium, kasdien eina ge
ryn. Zaurienė nepamainoma 
kp. veikėja, jau treti metai 
eina ižd. pareigas, ir jas są
žiningai atlieka, taipgi pri
sideda prie kiekvieno veiki
mo.

Linkim jūsų brangiam sū
neliui greit pasveikti.

Koresp.

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draugą”.

X«-------------------- - ---------
Didžiausia Lietuvių

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik- 
rodėliua, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A U S1 AS t 
KAINAS.
Turine didelį 

p a s i r in karną
MuziRališkų Lnstrumntų, Muzi
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taūjoni Laikrodžius, Laikro
dėlius, 2iedus, Rašomas Plunk
snas tr Muzikalius Instrumen
tus.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 5
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PADEKONE

(Atkelta iš 4 pusi.)Iš Politikos Lauko

Pirkite Karo Bonus.

I

19 4 3

wa>

i

*1

I

į

PETRAS
Sekretorius

D AB ARTINS
DIVIDENTŲ
RATA

reikšti Jo garbę ir didybę 
Jis turi tapti pranciškoniš
kas. Dr. A. Maceiia

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
P. KEZON 
ir Iždininkas

Gaučiui už palydėjimų j kapus
I. C., už atsilankymų į šermenis, 

p. G. Giedraitienei ir parapijos

A
ŽILINSKAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

»■

L. BUKAUSKAS

Phone YARDS 4908

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVE. Phone YARDS 1138—39

% /

2515 
5765 
1270

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

P. J. RIDIKAS
3354 SO. IIALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 HEST 23rd PLACE * 
10756 S. MICHIGAN AVE.

10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

I. J. ZOLP
1646 MEST 46th ST. Phone YARDS 0781

j. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAF. 3572

TN K "D fi *D Yr> Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Šėmomis Kainomis!

Atvykite | mūsų jardą ir apžiūrėkite sta
bą ir aukštą rūšĮ LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IK NAMŲ MATERIJOM — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAV1MAS IK PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DY’KAI !

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo S vai. ryto Iki 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto Iki 1:30 valandos popiet
J

po tėvais Kaula-
3 dukteris Berni-

PETRAS
mene 839 VVest 34th St.

Mirė spalio 1. 5,o0 vai. vak., 1943 m., sulaukęs pusės

Paliko nuliudime moterį Barborą,

Laidotuvių Direktorius G. Gamboney, Tel. Yards 1419.

Cicero lietuviai nejuokais* 
yra susidomėję savo koloni
jos reikalais. Anksčiau jau 
laikraščiuose buvo minėta, 
kad Ciceros Lietuvių Im- 
provement Pol. klubas iš
rinko komitetą politikos rei
kalu veikti. Matyti, komite
tas nesnaudžia. Pasitaręs, 
pradėjo atsiklausti vietos 
organizacijų ir išsiuntinėjo 
kvietimus, kad visos imtų 
dalyvumą sekamuose rinki
muose — balsavimuose, kad 
bendrai veikdami galėtumėm 
lietuvį išrinkti į miestelio 
valdžią. Kaip girdėti, klubo 
komitetas jau susilaukė iš 
stambių vietos organizacijų 
pritarimo tame reikale, bū
tent Raud. Rožės klubas iš
rinko tris atstovus, draugys
tė Lietuvos Kareivių irgi tris 
atstovus.i

Kaip ten nebūtų, Cicero 
lietuviai sekamuose rinki
muose turi pasistengti iš
rinkti lietuvį į miestelio val
džią, nežiūrint kokios jis ne
būt partijos. Tinkamų kan
didatų turim savo tarpe. Ki
taip mes savo kolonijos tin
kamai negalėsime sutvarky- 
u- * 5 *4

Visi, nežiūrint ar tiesio
ginis ar dalinis taksų mo
kėtojas, kuriam patinka šioj, 
kolonijoj gyventi, turi pasi
darbuoti, kad savo tikslą 
atsiekus, t. y. išrinkus lie
tuvį, kuris mus atjaus ir su 
mumis darbuosis. Pilietis

ŠV. PRANCIŠKAUS 
ASIŽIEČIO MISIJA

(Atkelta iš 4 pusi.) 

krečios meilės ir aukos dva
sia. Kartais ši dvasia atro- i 
do atitrūkusi nuo gyvenimo 
ir neturinti nieko jam pa
sakyti. Bet kai gyvenimas 
pasiilgsta konkretumo, ši 
dvasia tampa moderniška, j 
nes joje glūdi gyvenimą at
naujinanti jėga. Jei mūsų J 
amžius yra pasilgęs konkre 
tumo — apčiuopiamumo, la 
biiatu negu kitas, ir iš kitos 
pusės — jeigu pranciškoniz 
mas kaip tik yra tokia kon
kretumo pasauližiūra, tai iš j 
to aiškėja jojo išvidinis san { 
tykis su mūsų amžiumi, i± 
sykiu gyva šv. Pranciškaus* 
misija moderniajame XX 
amžiuje.

— Atverk akis, palenk sa
vo dvasios ausis, atverk lū
pas ir pakelk savo širdį, kad 
sutvėrimuose galėtumei ma
tyti, jausti, garbinti ir my
lėti Viešpatį ir kad visi su
tvėrimai nesusitelktų prieš 
tave. Pasaulis sukyla prieš 
neišmintinguosius, tuo tar
pu išmintingiesiems jis tam
pa garbinimo padėjėju.

. I 
Šis šv. Bonaventūros kvie- I 

timas ir perspėjimas patai
ko į pačią mūsų amžiaus šir
dį. Jeigu modernusis pasau
lis nenori, kad visi sutvėri
mai sukiltų prieš žmogų, jis 
turi juose visuose matyti 
savo Dievą ir su jais ap

Naciai siaurina tikybos 
dėstymą Lietuvoje

(LKFSB) Aukštesnėse ir 
vidurinėse Lietuvos mokyk- į 
lose būdavo po dvi tikybos 
pamokas savaitėje. Mus pa
siekė žinios, kad nuo šių 
mokslo metų paliekama tik 
po vieną tikybos pamoką 
savaitėje, ir tai dar nežinia, 
ar visur patys kapelionai 
galės ją dėstyti.

Geizeriais yra vadinami 
šaltiniai, kurie patys ver
žiasi iš žemės ir kurių van
duo yra. karštas, turįs sa
vyje ištirpusių druskų ir 
tinka gydymui. Didžiausias 
tokių geizerių buvo Naujoj 
Zelandijoj.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

A. "p A.
KAZIMIERAS MATULIOKAS

kuris mirė Rūgs. 5 d.. 1943 m. ir tapo palaidotas Rūgs. 11 d., 
1943. o dabar ilsis sv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinj patarna
vimu ir palydėjo jį į tų neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes. atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimų iš mūsų taupo, 
dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams: did. Gerb. Pralotui M. 
Krušui už tėviškų užuojautų: Kunigams J. Prunskiui. S. Gaučiui, 
ir Pr. Lukošiui, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielą, 
ir Kun. Brunskiui. kuris pasakė pritaikintą pamokslų.ir atlankė li
goninėje. Padėka tariama Kun. 
ir Kun. J. Dambrauskui. M. 
Tariame ačiū komp. A. Pociui.
chorui už giedojimą bažnyčioje. Reiškiame padėkų p. Grinienei ir 
jos dukrelei Mrs. Michaels už motinišką atjautimą. Reiškiame 
ačiū vietinėms Seselėms Kazimierietėms už šv.
atkalbėtas su parapijos vaikučiais. Dėkojame šv. Mišių ir gėlių 
aukotojams. Dėkojame laidotuvių direktoriui Antanui M. Phillips 
už mandagų ir nuoširdų patarnavimą. Dėkojame p. Vaišvilienei 
ir Jackienei už patarnavimą. Dėkojame grabnešiams ir visiems, 
kurie paguodė mus nuliūdimo 
visiems dalyvavusiems laidotuvėse 
zimierai linkime Ilsėtis Dievo globoje.

Nuliūdę lieka:

motinišką atjautimų.
Mišias ir maldas 

vaikučiais. Dėkojame šv. Mišiv.
Antanui M. 

Dėkojame p.
' — ’• visiems,

valandoje ir pagalios, dėkojame 
žmonėms: o tau mielasai Ka-

Mcteris, Dukteris ir Sūnai.

amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Capiškių
parap., Tauragės apskr.

Amerikoje išgyveno 40 metu.

kaitė, sūnų Antaną, marčią Barborą,

kaime, Kvedainės
t

ce Maslauskienę. žentą Kazimiera. Barborą Ramasauskie-
nę, žentą Kazimierą ir Estelle Kilinskas, 7 anūkai ir
kiti giminės jr draugai, Lietuvoje 2 seserys.

Priklausė prie eisybes Mylėtojų Dr-jos.
Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioj, 33o4 S. rials-

ted St. Laidotuvės įvyks antrad., Spal. o, 8:30 vai. ryto
iš kopi, bus nulydėtas i Sv. Jurgio par. bažnyčią, o po
gedulingų pamaldų bus nulydėtas i Sv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro Kilmskio giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiam,'- dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą ir atsisveikinmą.

Nuliūdę lieka: Moteris, Sūnus, Dukterys, Marti, Žen
tai, Anūkai ir Gimines.

£

Zi

l;

I
f

NULIŪDIMO VALANDOJE

I

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI;

1410 South 50th Avenue* Cicero
Telefonas CIChlKO 2109

6812 So, VVestern Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinama*.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MA U ŽOLE J AI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Rankose 1

Skolinam Pinigus 
-Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.
SUVIRS 200 PAMINKLŲ 

RANDASI PAS MUS JŪSŲ W 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materiolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri- į'i 
davė daugeliui mūsų Lietuviams ',>> 

klientams pilną patenkinimą. 10

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:
VENETIAN I

MONUMENT CO.Musų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVE.
(Netoli Grand Ave.)

PHONE: SEELEY 6103

PASKUTINIS

I i PAGERBIMAS
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

JOHN A. KASS 
JEWELRY — HATCIIMAKEB 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Piione: LAFAYETTE 8617

I

i

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną tr Naktj

4605-67 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

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

U stoties WGES (1390), su Povilu fialtimieru.

PERSONALIZED MEMORUL8 AT NO ADDITIONAL COST! 
l’ARTICLLAR PEOl’LE PKU’ER PACHANKIS PRODCCTIONS 

D1STR1BLTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
• Most Beautiful—Most Emduring—Strongest—Best In The World.

BU Y U. S. WAR BONDS W1TH THE SAVINGS
’ /j ? »

KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

ra MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
& 4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 
$ Tel. ESTebrook 3645 Tel. BEPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

NARIAI
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE.

Phones: CANAL 
COMMODORE 

PtLLMAN

Split by PDF Splitter
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Du vaizdai iš karo lauko

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEUNOIS Pirmadienis, spalių 4, 1943

MASONŲ AUKŠČIAUSIO LAIPSNIO NARYS įdomūs skaičiai

žmonių gyvenimo

106,590,-

*

valstijos 
(income)

X Kun. P. P. Cinikas, M. 
I.C., “Draugo” adm., porai 
savaičių pasiKuosuoja nuo 
pareigų ir išvyksta iš Chi
cago poilsio.

Vienas jūrininkas išgelbėjo sužeistąjį

U. S. Merchant marinai i 
yra šaunūs vyrai, šiuo kar
tu noriu papasakoti apie du 
jaunus marinus, kurie pasi
žymėjo kovos lauke. Ensign 
William M. Thomas, 22 me
tų. Alameda, Calif., buvo 
nesenai prezidento Roose- 
velto apdovanotas Merchant 
Marine Distinguished Serv- 
ice medaliu. Jam buvo duo
tas pasižymėjimo ženklas, 
kai dar buvo kadetu, Ensing 
Thomas buvo pirmasis gy
vas merchant marinas ku-J
ris gavo tokį pasižymėjimą.

Ensing Thomas rugsėjo 
30 dieną buvo atvykęs į Chi- 
cagą. Su juo kartu buvo 
oficeris kandidatas, kadetas 
midshipman William E. 
Sigman, 21 metų, Flat River, 
Mo.

daug žaizdų. Thomas išgir
do jo šauksmą, jis nužengė 
į patamsę. kur garas buvo 
suardytas, ir sužeistąjį vyrą 
atnešė ant denio. Tuo laiku 
visi nesužaloti gelbėjimosi 
laiveliai (lifeboats) buvo nu
leisti. Thomas nuleido ma
žąjį baisa life raft, pririšo 
saugiai sužeistąjį vyrą prie 
to rafto. Thomas paskui 
plaukė jūroje prie raft šono 
apie 20 valandų iki jie buu® 
paimti į išgelbėjimo laivą!; 
Tai yra gražus pasišventi
mo ir heroiškumo pavyzdys.

VĖL PAKILO VĖLIAVA

IŠGELBĖJO SUŽEISTĄ 
VYRĄ

Ensign William M. Tho- 
mas gavo medalį už nepa
prastai heroišką pasižymė
jimą, kuris viršijo pareigos 
reikalavimus.

Laive buvo Thomas. Lai
vas buvo prikrautas sprogs
tamos kariškos medžiagos, 
kai iš priešo submarino bu
vo paleista torpeda. Torpe
da sudavė į laivo vidurį, su
gadino inžiną, suardė visą 
garą ir aliejaus paipas.

Inžinerių ir gaisrininką 
tuojau ištiko mirtis. Alie
jaus tepėjas (oiler) buvo už- į 
blokštas viršuj ant cilinde- 
rio galvos, jis gulėjo ir ne
galėjo pajudėti, nes turėjo

Kadetas William E. Sig- 
man buvo ant prekinio lai
vo Guadalcanale, pereitą 
birželio mėnesį kai 150 ja- 

i * ’ponų lėktuvų pasirodė pa
dangėje ir atakavo jo ir ki
tus prekinius laivus. Bešau- 
dant iš laivo vienos trijų co
lių patrankos į dive bombe- 
rius, kadetas Sigman paste
bėjo, jog Amerikos vėliava 
buvo numušta laivo užpaka
lyje. Siaučiant kulkosvai
džio kulkoms, Sigman nubė
go į laivo užpakalį ir pririšo 
vėliavą prie stiebo. Paskui 
jis grįžo prie patrankos ir 
numušė du japonų lėktuvus.

Artilerija
metais išrasta arti

1578 
rasta.

I

metais Meksika at-

Ulinois gubernatorius Dwight Green (kairėje) ir Ohio 
gubernatorius John W. Bricker (dešinėje) susitikę ma
sonų ložoje Buffalo, N. Y., kur gub. Green’ui buvo suteik
ta aukščiausiai masonų 33 laipsnio narystė. Viduryje 
masonų ložės 33 laipsnio viršininkas. (Acme-Draugas Te- 
lephoto)

%

Camp Claiborne kareivių nuomonės

Kareiviai mato nacių kritimą prieš 
1945 m. batalijono balsavimuose

I

Illinois mainos pagamino 
(shipped) 57,487,000 tonų 
anglies 1942 metais, o 1938 
m. buvo pagaminta 38,443,- 
000 tonų.

Aliejaus produkcija buvo 
7,426.000 bačkų (barrels) 
1937 metais. 1940 metais bu
vo 147,647,000 bačkų, ir 1942 
metais nukrito iki 
000 bačkų.

Iš viso Illinois 
piliečiai pajamų 
1929 metais turėjo $6.890,- 
000.000, 1933 metais $3,313,- 
000.000, ir 1941 metais $12,- 
000.000.000.

X Kaz. Šimkus, pastaruo
ju laiku gyvenęs Dowiagac, 
Mich., šaukiamas į kariuo
menę. Seniau jis gyveno Chi- 
cagoj ir buvo žinomas kank
lininkas lietuvių vakaruose.

Baisus vaizdas

Prie motinos kapo

X Bruno Gedminas, “Jau
nosios Lietuvos” draugijos 
pirmininkas, šio mėnesio 8 
dieną išvyksta į kariuome
nę. Iš amato jis yra virėjas 
ir nėra abejonės, kad ir ka
riuomenei tokių reikalinga.

X Šiandie šv. Pranciškaus 
— vardinės visų Pranų ir 
Pranciškų, kurių aplink mus 
yra gana daug ir kurių tar
pe yra žinomų veikėjų: Gu- 

. das, čižauskas, Pumputis, 
Maskolaitis, kun. Lukošius, 
kun. Juškevičius ir kiti. Vi
sus sveikiname ir linkime 
sveikatos.

Šeimoje kilo ginčas 
nuosavybės. Tas ginčas 
pinigų pereitą penktadienį 
baigės Ridgewood kapuose, 
netoli Desplaines, šūviais 
Paul Topp, 50 metų amžiaus.

dėl 
dėl

v —KĄ SAKO CAMP CLAIBORNE KAREIVIAI APIE KA
RO PABAIGĄ. SAKO, JOG JAPONAI MAŽIAUSIA 

ŠEŠIS MĖNESIUS ILGIAU
Camp Claiborne, La. — Prieš 

Dauguma kareivių tiki, jog 12% 
Vokietija kris prieš 1945 
metus, pagal nuomones, ku
rios buvo surinktos Camp 
Claiborne laikraščio, 793-čio 
kariško policijos batalijono 
balsavimuose.

Balsavimai parodo, jog ei
linis kareivis tiki, jog japo
nai kovos apie šešis mėne
sius ilgiau, negu vokiečiai, 
nežiūrint kada naciai pralai
mės.

Balsavimo rezultatai pro
centais taip atrodo:

Vokiečiai kris
Prieš

17%
Prieš

34%
Prieš
Laike 1945 metų 9% 
Vėliau negu 1945 m. 1% 
Be nuomonės 12% 
Japonai pasiduos 
Prieš sausio 1 d., 1944 m.

3%

LAIKYSIS 
liepos 1 d., 1944

1945 metus 36%

i

sausio 1 d.

liepos 1 d.,

1945 metus

1944

1944

27 %

m.

m.

| KLAUSYKITE- ’ ~ 1
H VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ H

Per Mėgiamiausią šeimininkių

| SOPHIE BARČUS ryt,nęp=ama I 
fti Iš Radio Stoties
H W. G. E. S. — 1390 Kilocycles i 
| KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15, *£££ i

X Taipgi Pasiklausykit Populiaraus ‘'
Rj VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT $ 

; “TACKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus M
W Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak. B

Prieš
Laike 1945 metų 23% 
Vėliau negu 1945 m. 10% 
Be nuomonės 16%.
Įdomus dalykas, kad dau

gelis kareivių mano, jog ka
ras baigsis prieš ateinančius 
metus.

Vienas procentas mano, 
jog Hitleris dar laikysis 
daugiau kaip du metus, ir 
dešimt procentų mano, jog 
karas su japonais užsitęs 
dar už 1945 metų nugaros.

Šios žinios gautos rugsėjo 
26 dieną.

Illinois universiteto eko
nominio ir biznio gyvenimo 
tyrinėjimo biuras išleido 
knygelę. Toje knygelėje yra 
įdomių faktų.

Tarp kitų faktų yra šie 
dalykai:

Illinois valstybėje 1940 
metais buvo 7,897.241 gy
ventojas, o 1900 metais buvo 
4,821.550 gyventojų ir 1840 
metais buvo 476,183 gyven
tojai.

Daugiau kaip 83 procentų 
valstijos piliečių gyveno 
miestuose 1940 metais.

Cook kauntė yra tirščiau
siai apgyvendinta, 4,063,342 
asmenys randasi 954 kvad
ratinėse myliose, kai Pope 
kauntėje gyvena 7.999 asme
nys 381 kvadratinėje mylio
je, yra mažiausiai apgyven
dinta.

Farmų cash pajamos pa
kilo nuo $496,306,000 1938 
metų iki $954.372,000 1942 
metų.

Naujų keleivinių automo
bilių registravimas pakilo
nuo 133. 914 1938 metų iki elevatorių linijos kondukto- 
274,142 1941 metų, nukrito rius, prie savo motinos ka
lki 13.626 1942 metais pa- po, kai ji buvo laidojama, 
gal karo laikmečio racioną- peršovė savo brolį Arthur 

i vimą. Topp, 40 metų amžiaus, ir jo
________________________ _ žmoną Annyce. 40 metų. Ir 
4-toji knygelė______ paskui jis sėdo į savo auto

mobilį ir nuvažiavo.
Drariflac rtrt 1Q rl Mrs Topp buvo Peršauta 
I i yJlUCj Uvl« 17 U> per smilkinį. Ji buvo nuvež- 

|^ ■ g ■■ ta į Evanston ligoninę, kur
R6GIStr3CIJd buvo PadarYta operacija.

* Jos padėtis kritiška. Arthur
Ketvirtajai karo racioną- Topp’ui padarė žaizdas pil- 

vimo knygelei gauti regis- ve. Ligoninėje jis papasako- 
tracija Chicago metropoli- j0 apie šį įvykį kapuose, ku- 
tan area vyks per tris die- ris įvyko prie motinos kapo, 
įnas. Apie tai parnešė perei
tą penktadienį Michael F. 
Mulcahy, kainų administra
cijos direktorius.

Registracija dėl 4-tos ra
cionavimo knygelės vyks 
miesto pradžios mokyklose 
spalių (October) 19. 20 ir 21 
dieną, antradienį, trečiadie- 

inį ir ketvirtadienį, ir bus 
laikomasi alfabeto tvarkos. 
Asmenys, kurių pavardės 
prasideda A, B. C ir D raide 
registruojasi spalių 19 die
nos. antradienio, ryte. E, F, 
G ir H antradienį po pietų; 
I, J, K ir L spalių 20 dienos, 
trečiadienio, ryte; M. N ir O 
trečiadienį po pietų; P, Q, R 
ir S spalių 21 dieną, ketvir
tį. ryte, ir T, U, V, W. X, Y 
ir Z kpfvirtadipni nn nipfii

X Ateitininkų draugovės 
savo valdybos ir komisijos 
posėdyje, rūgs. 20 d., priė
mė ŪSO kvietimą išpildyti 
vienos valandos programą 
Army ir Navy kariams High 
land ŪSO salėje spalių 24 
d. Programa bus nuo 7:30 
iki 8:30 vakare.

Chesnul, 
reikalų 

išvyko į

Chas.
legalių
šeimo 
naujoms parei-
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X Adv.
“Draugo” 
vedėjas, su 
California
goms Alien Properties Cus- 
todian Boarde Los Angeles 
mieste. Adv. Chesnul yra 
daug pasidarbavęs Lietuvos 
nepriklausomybės reikalams 
per pirmąjį pasaulinį karą.

GINČAS DĖL PINIGŲ
Topp, kurio namas yra 

4405 N. Rockwell str., pasa
kė, kad jo brolis ir jis turė
jo ginčą dėl pinigų pasidali
nimo, kurie buvo gauti par
davus seną šeimos namą, 
5325 Warwick avė. Namas 
buvo parduotas po jų tėvo 
Herman mirties, kuris mirė 
prieš du mėnesius.

Pereitą penktadienį Paul. 
2514 Beranrd str., kuris dir
ba Logan Sąuare linijoje, 
ir yra narys coast guard 
auxiliary atrodo, kad visus 
nepasitenkinimus atidėjo į 
šalį ir nuvyko į laidotuvių 
koplyčią dalyvauti savo 
tinos Bertos laidotuvių 
maldose.

Į kapines Paul Topp 
vyko savo automobiliu,
dintieji susirinko prie atda
ro kapo. Sukalbėta trumpos 
maldos. Kai lavonas buvo

Paul iš- 
pradėjo

leisti ugnį, — pasakė jo bro
lis Arthur.

Atrodo, jog pirmoji kulka 
palietė Arthur Topp's 
kulka palietė Arthur Aopp’s 
diržą ir jį sužeidė lengvai. 
Arthur Topp negalėjo pasa
kyti kiek kartų buvo šauta, 
bet kai jis ir jo žmona per- 
krito, Paul Topp nubėgo į 
automobilį ir nuvažiavo.

Arthur Topp pasakė, jog 
jo brolis Paul buvo viengun
gis.

Lietuvis Edison kom
panijoje dirbo 33 m.

Mr. Joseph Sliazas. 6943 
So. Maplewood avė., Com- 
monwealth Edison kompani
joje ištarnavo trisdešimt 
tris metus. Pereitą penkta
dienį (October 1 dieną) Slia
zas išėjo į pensiją. Jis gavo 
nuo savo draugų darbininkų 
karo boną kaipo dovaną.

Mr. Sliazas yra gimęs Lie
tuvoje 1883 metais, jis į 
Jungt. Amerikos Valstybes 
atvyko kaipo jaunas vyras 
ir tapo Amerikos piliečiu. 
Jis pradėjo dirbti Common- 
wealth Edison kompanijoje 
vielų (dratų) taisymo sky
riuje, kaipo paprastas dar
bininkas 1910 metais, ir pa
siekė cable eplicer (vielų 
skirstymo) pozicijos.

i
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Joliet, III.— Roger Touhy, 
William Stewart ir Matew 
Nelson, kurie išsilaužė iš 
Stateville kalėjimo, perei
tais metais, spalių mėnesį, 
rasti kalti pereito ketvirta
dienio vakare, kad jie padė
jo pabėgti Edwardui Darla- 
kui.

Nėra įstatymo dėl pabėgi
mo bet kokio kalinio, bet įs
tatymas numato griežtą 
bausmę už padėjimą pabėg
ti. Pagal tą mintį yra 199 
metų, tokiam laikui Darlak 
buvo nubaustas kalėjiman.

Touhy, kuris pirmiau bu
vo nubaustas 99 metams už 
pagrobimą John “Jake Bar- 
ber” Factor, ir jo draugai 
pirmiau buvę nubausti už 
plėšikavimą kiekvienas po 
20 metų, sprendimą priėmė 
šaltai.

Ką padaro centas
Los Angeles. — Vienas 

jaunuolis, 20 metų amžiaus, 
yra kaltinamas, jog jis už
puolė vieną daržininką su 
peiliu ir iš jo atėmė vieną 
centą. Daržininkas turėjo 
tik vieną centą. Jaunuoliui 
gręsia už vieną centą kalė
jimas nuo vienų metų iki menis, reikia turėti trečiąją 
gyvos galvos.

ir Z ketvirtadienį po pietų. 
REGISTRACIJA REMSIS 
WARD BAZE

Ryto metu registracijos 
laikas skaitomas nuo 8 vai. 
iš ryto iki 2 vai. po pietų, ir leidžiamas į kapą, 
popietinis periodas skaito- traukė ginklą ir 
mas nuo 2 vai. po pietų iki 
8 vai. vakaro.

Registruojantis reikia pri
silaikyti Ward’o linijų. Ap- 
likantai gali kreiptis dėl 
ketvirtos knygelės į mokyk
lą, kuri yra arčiausia jų na
mų, reikia žiūrėti, kad jų na
mai butų tame pačiame 
Ward’e.

Bet kuirs suaugęs gali re
gistruoti name esančius as-

racionavimo knygelę.

mo-
Pa-

nu-
Liū-

X Juozas Vaičiūnas, sū
nus J. ir M. Vaičiūnų, 1927 
So. 49 Avė., Cicero, šiomis 
dienomis parvyko penkioli
kai dienų poilsio. Jis tar
nauja merchant marine. A- 
tostogų gavo grįžus į Ame
riką iš ilgos ir pavojingos 
kelionės.

X Ed. J. Kubaitis, buvęs 
“Vyties” red., taip pat kiek 
laiko dirbęs “Draugo” ad
ministracijoj, nors pats ne
rūko, bet cigarų turi pilnas 
kišenes. Ir nebe priežasties: 
spalių 3 d. jo žmona Julija 
Šv. Kryžiaus ligoninėj pa
gimdė sūnų. Džiaugiasi ir 
Brighton Park veikėjas J. 
Encheris ir jo žmona susi
laukę anūko.

X B. Palubinskienei, 4936 
W. 14th St., kuri savo krau
tuvę (Dress Shop) neseniai 
perkėlė į naują ir patoges
nę vietą, biznis gerai eina. 
Langas taip dailiai prekė
mis išrengtas, kad prilygsta 
net didžiųjų Grant Works 
krautuvių langams. Krautu
vėj yra didelis pasirinkimas 
rudeninių suknelių. Be to, 
B. Palubinskienė užsiima ir 
pertaisymu senų ir naujų 
suknelių.

Į

Pirkite U. S. Karo Bonus
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