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NACIAI TRAUKIASI NUO VOLTURNO!
AUSTRALIECIAI VAROSI PIRMYN 

DVIEM N. GVINĖJOS SLĖNIAIS 
Lėktuvai puola visas japonų bazes 
SĄJUNGININKŲ ŠTA-

BAS pietvakarių Pacifike, 
spalių 17 — Australiečiai 
kareiviai, kurie varosi į ja
ponų Madang bazę, pasis
tūmėjo Uri ir Faria slėniais. 
Mitchell bomberiai padėjo 
pėstininkams apšaudydami 
japonus nuo Šio iki Saidor, 
ir numesdami 35 tonus bom
bų.

Liberator bomberiai ata
kavo japonų laikomus Aroe 
salas ir nušovė vieną japo
nų lėktuvą. Sąjungininkų 
lėktuvai šiuo metu nuolat

JAPONŲ OFENSYVA i 
ATSTUMIA KINIEČIUS

I
CHUNGKING, spalių 17 

— Prie įėjimo iš Burmos į 
pietvakarinę Kiniją, 10,000 
japonų kareivių dviem ofen- 
syvom stumia kiniečius at- j 
gal. Japonų biuletenis, tran
sliuotas per Berlyno radio, 
sakė japonų nesenai pradė
ta ofensyva, “kad sustab
džius kiniečių vajų atsiimti 
Burma,” progresuoja iš

puola New Britam salą. Ca- Tengyueh, Yunnane, ir Myi 
pe Hoskins aerodromas ap
gadintas pačiam jo centre, 
o Cape Gloucester aerodro
mas buvo apmėtytas 42 to
nais bombų.

Ketvirtadieny, Mitchell 
bomberiai kulkosvaidžiais 
apšaudė japonų laikomus 
miestelius tarpe Cape Glou
cester ir Sag Sag. ir bom
bomis apgadino japonų tran
sporto laivus. Liberator 
bomberiai atakavo ir pade
gė Gasmata aerodromą.

Japonų lėktuvai atakavo 
amerikiečių pozicijas Velia 
Lavella saloje. Vienas jų 
buvo sunaikintas, o kitas 
apgadintas. Japonų bombe
riai silpnai puolė Finschha- 
feną ir Cape Sudest, Nau
joj Gvinėjoj.

Pietų Pacifike, lengvieji 
karo laivai nušovė priešo 
lėktuvą virš Choiseul.

tkyina, šiaurės Burmoje.
Domei žinių agentūros 

pranešimas iš Tokyo radio 
sakė japonai pradėjo puoli
mą prieš 10 Kinijos divizi
jų, kurios aprūpintos Ame
rikos ginklais, ir kurioms 
vadovauja amerikiečiai ka
rininkai.

v •

Atvyko "Gripsholm''' 
parvežti amerikiečius

MORMUGAO, portugalų 
Indija, spalių 17 — čia va
kar atplaukė švedų laivas 
“Gripsholm,” vėžinąs 1,500 
japonų iš šiaurės Amerikos, 
kurie bus įkeisti už tiek pat 
šiaurės Amerikos civilių 
gyventojų iš japonų oku
puotų teritorijų. Manoma 
apsikeitimas užims 
daug savaitę laiko.

maž

r

U. S. lėktuvai apgadino 
didelę japonu 

dirbtuvę Burmoje
U. S. AVIACIJOS ŠTA

BAS, spalių 17 — Vienuoli
ka Liberator bomberių ket
virtadieny sunkiai apgadi
no japonų laikomą Irrawa- 
ddy Flotilla dirbtuvę Ran- 
goone, kuri yra didžiausia 
Burmoje, ir nušovė 3 priešų 
lėktuvus, iš 12 pakilusių 
prieš juos. Amerikiečiai pra
rado vieną bomberį.

Susimušė du blimpai; 
astuoni vyrai žuvo
PHILADELPHIA, spalių 

17 — Laivynas *vakar pra
nešė, kad tirštoj migloj du 
jo žvalgybiniai blimpai su- 

' simušė ore virš New Jersey 
pakraščio. Vienas jų krito 
jūron, o antras mažai apga
dintas, grįžo į savo bazę. 
Tik vienas kritusio blimpo 
įgulos narys tebuvo išgel
bėtas.

I

i
Jaunieji komunistai

Angliakasiai gaus 

didesnes algas: Lewis
WASHINGTON, spalių 

17 — Prašydamas jų grįž
ti darban, John L. Lewis 
vakar pranešė jiems, kad jis 
manąs jog karo darbo fa

UŽTVANKĄNACIAI IŠSPROGDINO DNIEPRO

i
j
t

Vieno didžiųjų visoj Europoj Dniepro užtvankos išs
progdinimu, duodama suprasti, kad vokiečiai ruošiasi 
bėgti iš Krymo. Be to, ir kitose vietose vokiečių spaudi
mas iš rusų pusės nesustoja. (Acme-Draugas Telephoto) 

ŽŪTBŪTINES KOVOS MELITOPOLYJ

SĄJUNGININKŲ ŠTA-Į mija galų gale išvarė vo- 
BAS Aldžyre, spalių 17 — į kiečius ir tvirtai užėmė tą 
Sąjungininkų kariuomenės miestą. Amorosi, 5 mylias 
veržiasi pirmyn visu Itali- į rytus nuo Caiazzo, taipgi 
jos frontu ir užėmė du svar- teko penktąjai armijai, kuri 
bius susisiekimo centrus ir dabar valdo 
10 kitų miestų. Raportai 
sako vokiečiai smarkiai 
kontratakuoja, nenorėdami 
artimai sukibti su sąjungi
ninkais, ir bandydami truk
dyti sąjungininkams, taip, 
kad naciai galėtų tvarkin
gai pasitraukti, bet Ameri
kos penktoji armija skubiai 
ir stipriai atmuša, tuo su
gadindami priešo planus.

Radio France Aldžyre 
pranešė, kad vokiečiai į 
šiaurę nuo Volturno visiš
kai traukiasi.

Penktoji armija vakaruo
se ir britų aštuntoji armi
ja rytuose, atstūmusios 
priešą, gręsia apibėgimu 
nacių Volturno linijai.

Penkias mylias į šiaurę 
nuo Calore, penktoji armi
ja užėmė Cerreto. Aštunto
ji armija, 25 mylias į šiaur
ryčius, pralaužė priešo opo
ziciją, pasivarė 6 mylias ir 
užėmė svarbius susisiekimo 
centrus Campobasso, ir Vi- 
nchiaturo.

Užėmė kalnus 
f i ■ ■ii Kelies priešo didžiausios
trontį pirmon vieton kontratakos įvyko Caiazzo 

MASKVA, spalių 17 — apylinkėj, bet penktoji ar- 
Rusų vyriausybės laikraštis I “ ;----------------
Izvestia rašo, kad F ” 
apsiima kalbėti pokariniais _ _ _
politiniais ir ekonominiais 
reikalais ateinančioje trijų 
valstybių konferencijoj Mas-

vartoja 
partiza- 
Jugosla- 
susisie-

von Weichs.

naciai rariojs n 1SAJUN6ININKAI UŽĖMĖ I! MIESTŲ 
diviziją prieš serbus ■ 5-toji armija užėmė Amorosi kalnus 
LONDONAS, spalių 17 —

Čia sakoma naciai
21 diviziją prieš 
nūs, kurie gręsia 
vijos svarbiausiom
kimo linijom, ir paskyrė du 
žymiu generolu vadovauti 
tom jėgom, maršalą Erwin 
Rommel, ir po juo maršalą 
Maximilian
Svarbiausia tų divizijų už
duotis bus išvaryti ‘ partiza
nus iš tvirtovių Dalmatijos 
pakrašty, kur sąjungininkų 
kariuomenės galėtų išlipti, 
ir apsaugoti Sava upės slė
nį ir geležinkelį.

Yra įrodymų, kad Gen.
Broz vadovaujami partiza
nai deda pastangas išardy
ti arba užimti tą slėnį ir ge
ležinkelį.

Dabar kovojama už gele
žinkelio tiltą virš Sava u- 
pės, prie Sevnica. Sakoma 
geležinkelis perkirstas prie 
Zidanimost. Zenica mieste 
kovojama gatvėse.

Pietinėj Jugoslavijoj, Gen. 
Mihailovich kariuomenės

Rusai atmuša vokiečių kontratakas j valdo didesnę dalį Montene-
LONDONAS, spalių 17 — 

Vokiečiai jau šešta diena 
desperatiškai kovoja Meli
topoly vis puldami rusų ka
riuomenes savo tankais, ne
žiūrint didelių nuostolių. 
Vien pietvakarinėj to mies
to daly rusai sunaikino 40 
nacių tankų, šiuo laiku į tą 
miestą skuba nauji daliniai 
rusų ir vokiečių kariuome
nių. Manoma, kad tos ko
vos dar labiau paaštrės, ka
dangi vokiečiai siunčia re
zervus iš Krimijos, o rusai 
skuba iš šiaurės.

Rusų pagelbinis dalinys, 
kuris užėmė Zaporozhe, pa
sivarė nuo 3 iki 6 mylių 
Krimijos geležinkeliu ir už
ėmė šešias apgyventas vie- 

: tas.
Prie Dnieperio, rusai pra

plečia savo pozicijas vaka
riniam krante, kur pasiva
rė iki 6 mylių ir užėmė ke
lis kaimelius, žemiau Go-

mėlio, pietinėj Baltrusijoj, 
rusai sakė jų kariuomenės 
žygiuoja pirmyn po sunkių 
kovų.

Melitopoly kovojama dur
tuvais ir granatomis, nors 
rusų artilerija nuolat ap
šaudo stipriuosius nacių 
punktus.

Britų radio transliavo ra
portą iš fronto, kuris sakė 
pusė Melitopolio jau rusų 
rankose.

Vokiečių pranešimas sa
kė rusai smarkiai atakuoja 
Baltrusijoje į Gomel, Orsha 
ir Mosilev miestus, ir Neve- 
lio sektory šiaurėje.

Londono radio pranešė 
apie Reicho “protektoriaus” 
Kari Frank kalbą Pragoję, 
kurioje jis sakė jeigu vokie
čių linijos rytuose 
laikytų, vokiečiai 
paversti Čekijos ir 
jos (Čekoslovakiją) 
tančius griuvėsius.

gro ir Herzegoniną, o vie
nas Tito generolų okupavęs 
Andrijevica.

kalnus tame 
svarbiame sektory.

Kiti miestai, kurie teko 
sąjungininkams, buvo Cas- 
tel Campagnano, Telese, San 
Giuliano, Cerepiccole, Mat- 
rice, Morrone, ir Cąmpolei- 
to.

Apdaužyta, mažėjanti na-♦ 
cių aviacija vakar pasiro
dė, ir bandė padėti vokie
čiams pėstininkams sulai
kyti sąjungininkų žygiavi
mą. Vienas dalinys 15 lėk
tuvų bandė atakuoti naujai 
pastatytą tiltą, bet sąjun
gininkų priešlėktuvinės pat
rankos septynis jų nušovė 
ir kelis kitus sužalojo.

Sąjungininkų vidutinieji 
bomberiai atakavo kryžkelį 
prie Venafro, 32 mylias į 
vakarus nuo Campobasso, o 
mažesnieji lėktuvai puolė 
motorinius transportus ir 
tiltus į šiaurę nuo Capua ir 
amunicijos krovinį ir - gele
žinkelio stotį arti Petaccia- 
to. Bomberiai nakties metu 
puolė Marcigliana aerodro
mą, į šiaurę nuo Romos. Ori
nėse kovose nušauta šeši 
priešo lėktuvai. Sąjunginin
kai prarado tris lėktuvus.

Rusųa Etiopia nepriima Italiją Ekskomunikuos tuos, 
kaipo karo talkininkę kurie naciams išduo- 
LONDONAS, spalių 17 — i t .« r v. 4 

da anti-fasistus

neatsi
turėsią 

Moravi- 
į rūks-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

persiorganizuoja
NEW YORKAS, spalių

17 — Jaunųjų Komunistų 
Sąjungos seimas šiandien 
likvidavo Sąjungą. Komu
nistėliai dabar organizuos 
naują organą, iš tų pačių 
žmonių, tik nauju “anti-fa- 

ryba ateinančią savaitę už- vardu. __
girs darbo dienos pailgini-_____________________
mą ir algų pakėlimą, maž
daug $1.75 dienai, visiems NASHVILLE, Tenn., spa- riai visi negyvi. Lėktuvas i 
angliakasiams. pįų 17 — Vakar tirštam nesudegęs. Linijos oficialai

miške rastas nukritęs Ame- sakė nelaimės priežastis dar skaičiai sąjungininkų lėktu- 
rican Airlines lėktuvas, še- nežinoma. vų skrido virš kanalo į
ši keleiviai ir 4 įgulos na- . Bus daroma investigadja. Prancūzijos pusę.

ORAS

Giedra. Truputį gilčiau.

kvoje, bet tvirtina, kad pir- ^thiopijos imperatorius Ha- 
mon vieton turi būti stato-, 
mas antro fronto klausi
mas.

Komunistų partijos laik
raštis Pravda anksčiau ra
šė, kad militariniai reikalai 
turi būti diskusuojami pirm 
kitų problemų. Nors Prav
da rašė, kad nebus tariama
si apie Rusijos sienas ir 
Pabalčio valstybių likimą, 
Izvestia tų punktų neminė
jo. Izvestia pabrėžė rusų 
nuomonę, kad svarbiausias 
dabarties reikalas yra kuo- 
greičiausias karo baigimas.

Premjeras Stalin užvakar 
matėsi su Donald Nelson.

ile Selassie pareiškė, kad 
jo kraštas, dabar kariaująs 
prieš ašies valstybes, atsi
sakąs suteikti Italijai karo 
talkininkės statusą ir skai
tys ją kaipo priešą kol ne
bus galutinos taikos sutar
ties.

17

BERNAS, spalių 17 —
i Milano Arkivyskupas. Kar
dinolas Alfred Schuster, sa
kė visi, kurie nepasirašytais 
laiškais praneša naciams o- 
kupantams apie anti-fašis- 
tus, bus ekskomunikuoti. 
Kardinolo pareiškimas tilpo 
katalikiškam Italia laikraš
ty, ir sekė areštus ir depor
tavimą daug italų, jų tarpe 
ir kunigų, kurie pareiškė 
pasitenkinimą Mussolinio ir 
fašistų vyriausybės nuverti
mu.

Egipte įvyko žemės

drebėjimas
CAIRO, Egiptas, spalių ' Graikijoj, matomai pirm ne-

17 — Mažas žemės drebėji- g» pradės pogramą, kaip Amerikos karinės produkci 
mas vakar supurtė pastatus dar^ Danijoj. jos viršininku,
čia, bet nepadarė didesnių į Iš BALKANŲ — Jugos- 
nuostolių.

Raporte taipgi neminima, ■ maršalo Rommel kareivius
kad būtų buvęs sužeistas ar; prie Split uosto, 
užmuštas nors vienas asm.

i lavai partizanai atmetė Tuoj pasirašys naują

garnizonus prie 
Ispanijos pasienio
STOKHOLMAS, spalių

— Žinios iš Šveicarijos sa
ko vokiečiai sustiprino sa- UIMICTEDIC
vo garnizonus prie Ispani- jUUMIŲ MINIjIlKIj 
jos sienų Prancūzijoje, ir 
kad padidintas skaičius ma
žųjų1 laivų patroliuoja įėji
mą Biscay įlankoj, prie va
karinės Prancūzijos.

TF

IŠ PACIFIKO — Sąjun- I 
ginlnkai randasi tik 40 my-

RADO DINGUSĮ LĖKTUVĄ; 10 ŽUVO lh> nw> japonu Madang ba-l

IŠ LONDONO — Dideli

lend-kase" sutartį
i LONDONAS, spalių 17 — 
Amerika, Anglija, Rusija, ir 
Kanada pasirašys naują 

i“lend-lease” sutartį Londo
ne antradieny. Manoma ši 
sutartis sudarys . geresnę 
atmosferą greit įvyksiančiai 
trijų valstybių konferenci
jai Maskvoje.

i Lenkų submarinas 
nuskadino 2 laivus

NENUMATO TAIKA
STOKHOLMAS, spalių 17 

— Suomijos finansų minis- 
teris Vaino Tanner pasikal
bėjime Copenhagene sakė 
jis nenumato, kad Suomija 
susitaikysianti su Rusija 
pirm negu Europoje įvyks

LONDONAS, spalių 17— bendra taika. Anot jo, Suo- 
Lenkų submarinas “Sokol,” i mija nori taikos, bet neži- 

i no ką Rusija galvoja, o tai
ka turinti užtikrinti Suomi
jai laisvę, dėl kurios Suomi
ja kariauja prieš Rusiją.

veikdamas kaipo britų lai
vyno dalis, Viduržemio jū
roj nuskandino du priešo 

.transporto laivus.
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Šv. Onos draugijos 
susirinkimas

DTFNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS ' Pirmadienis, spalių 18, 1943
7T

‘ Rūtos posėdis
London. — Rugsėjo 5 d. 

įvyko “Rūtos” draugijos po
sėdis, kuriame išaiškinti a- 
teities darbai. Choras mie
lai apsiima patiekti meti
nėms šventėms koncertinę 
programų dalį, bet kaip at
skira dainos draugija nuta
rus įeiti į Londono Lietu
vių Federaciją, išrinkus tam

Pusmetinis draugijos su
sirinkimas įvyko rugsėjo 5 
d. Pasirodė, draugija nusto
jo vienos savo narės — O- 
nos Barulienės, ji mirė, šiais 
metais pasitaikė daugiau li
gonių, todėl iždas ištuštėjo, 
nors draugija turi atsargų 
taupomojoj kasoje.

Craigneuk 12 d. rugsėjo j ir Šv. Juozapo draugijų. Bu- 
po pamaldų moterų draugi- vo joms nemažai pasidarba- 
jos narės suruošė koncertą vęs ar kaipo pirmininkas, ar 
sąjungos svetainės palaiky- spaudos platintojas. Kilęs iš 
mui. Taip pat buvo parink- Girnių parapijos. Škotijoj 
ta aukų Lietuvai Gelbėti išgyveno 36 metus. 
Fondui.

Mirtis skina senesnę 
kartą

' Lithuanica” choro 
darbai

Redakcijos atsakymai *£ S £; 4

Bellshille mirė Pranas Ur
banavičius, 62 metų. Jis dve
jus metus išsirgo po ieiai- 
mės po žeme*, kur jam buvo

savo atstovą ir stengsis prie Pirm. O. Liudžiuvienė pa- suskaldyta koja. Ligoje daug 
dainos ir giesmės sutraukti pasakojo savo įspūdžius iš kartų buvo atlankytas ku- 
vitras geriausius kolonijos kelionės Škotijoje. Ji labai nigų, aprūpinamas šv. Sak- 
balsus. Dramos sekcijos se- džiaugėsi- sutartinu lietuvių ramentais, 
kretore M. Kalinauskaitė su- škotiečių darbu, jų ruošia-! 
airinkiman neatvyko, bet y- mais subuvimais ir teikia- 
ra žinoma, kad artimiau- ma parama L. G. Fondui, 
šiam koncertui yra racšia- “Iš. Draugui” ir kitiems rei- 
mi vaidinimai. Moksleivių kalams. Jos gali būti pavyz- 
sekretorė Rozalija Bulaity- dys londonietėms. 
te moko vaikučius lietuvių 
kalbos kas šeštadienis. Moks 
leivių susirenka į pamokas 
apie 17-18, nors yra užsira
šę daugiau. Sumanyta ati
daryti suaugusiems lietuvių 
kalbos pamokas. Čia pat su
sirinkime paaiškėjo, jog y- 
ra. penki žmonės, norintieji 
pasimokyt. Mokytojaus St. 
Prapuclenytė. Susirinkimas 
pageidavo ir mok. St. Pra- 
pruolenytė apsiėmė patarpi
ninkauti ir sudaryti “Rū
tos” Mokslo sekciją. Kas 
kartą daugiau atsiranda vie
šųjų reikalų, kuriuos gali

• atlikti tik šviesuomenė. Ko
lonijoje yra būrelis moks
las baigusių lietuvių. Reikė
tų, kad jie panorėtų pasida
linti žiniomis ir darbu su 
kolonija.

Visą laiką besitariant nuo 
lat kildavo reikalas surasti 
sau bent laikinas patalpas, 
kur būtų galima vakarais 
susieiti pasikalbėt, pasiskai
tyt gaunamų iš Amerikos 
lietuviškų laikraščių, įtaisy
ti savo knygynėlį. Galop iš- rapijinės dr-jos ’ ir t.t. 
rinkti J. Pumeris ir J. Pa- Lietuvos yra kilusi iš Nor 
rulis suieškot skaityklai pa-, kūnų kaimo, Krakių parapi 
talpas. jos, Raseinių apskričio.

Į susirinkimą atsilankęs 
choro vedėjas* J. Pumeris 
pakvietė Šv. Onos draugiją 
į talką koncerte. Draugija 
priėmė kvietimą ir nutarė 
duoti už atlyginimą arbatos, 
ar kavos su užkandžiais vi
siems, kurie tik norės kon
certo metu. '
Koncertas

London. Choras įgauna 
kas kartas daugiau pasiti
kėjimo savimi ir užsibrėžia 
naujus darbus, žygius dai
nos srityje. Choras gražiai, 
pagieda bažnyčioje per pa
maldas, šauniai pasirodė 

| Lietuvos Dienos iškilmėse ir 
suruošė koncertą. Programa 

• skirta pagerbti mūsų karius. 
.Nors chore vienos mergai-

Šv. Pranciškos Rymietės 
draugijos valdybai. Prane
šimą apie draugystės susi
rinkimą gavome per vėlai, 
dėlto negalėjom įdėti į šeš
tadienio numerį.

A. T. (Cicero). Dėkui už 
rašinėjimą žinių “Draugui”, 

Į tiktai prašome rašyti ant 
vienos lapo pusės, kad ne
reiktų redakcijai perrašyti.

tai savo 
adresą.

Piktas 
vo akis,

vardą, pavardę ir,
*

žmogus uždaro sa- 
bet atidaro burną

Res. 6958 So. Talman Ate.
Res. Tel. GROvehiU 0617
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS DR CHIRURGAS

Velionis buvo kilęs iš Gra
žiškių parapijos, Škotijoj iš- tės, bet sekantį kartą bus ir 
gyveno 43 metus. Visą lai- vyrų. Choras turi paruošęs 
ką buvo Šv. Kazimiero ir naujų iki tol negirdėtų dai 
Šv. Juozapo draugijų narys, 
turėjęs įvairių pareigų val
dybose. Paliko žmoną ir du 
sūnų, vieną britų, kitą A- 
merikos kariuomenėse.

> Reikia palinkėti, kad 
choras laimingai vystytųsi

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
TeL Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

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

I

DR. VAITUSH, OPT.

t

OptometricaDy Akšą 8peei*Ii8tM
Palengvina akiu įtempimu kuria

Taip pat mirė J. Mikolai- 
nis, 75 metų, aprūpintas šv. 
Sakramentais, iš sirgęs apie 
metais. Sveikas visą laiką 
dirbo po žeme. Kilęs iš Laz
dijų parapijos. Buvo Šv. Ka
zimiero dr-jos narys. i priežaslimi skaudėjimo,Londono lietuvių kariams 

pagerbti ir Lietuvos Kons
titucijos šventei paminėti, 
choras “Lithuanica” suruo
šė didelį koncertą rugsėjo 
19 dn šv. Monikos par. sa
lėje. Programoje buvo cho
ras, du vaidinimai, vaikų Prieš pora, metų buvo nete- 
šokiai, magijos dyvai. Pusė - - - -
pelno paskirta “Išeivių 
Draugui” paremti.

Rugsėjo 13 d. staiga mi
rė Pr. Kulbašauskas, sulau
kęs 67 metų. Velionis buvo 
kilęs iš Skriaudžių parapi
jos. Visą laiką buvo Šv. Ka
zimiero draugi jos nary s.

kęs žmonos, gi pereitais me
tais mirė jo vienatinis su 
nūs. Pasiliko tik marti.

I
Glasgowe aprūpinta lietu

vio kunigo paskutiniais šv. 
Sakramentais, mirė Elzbie
ta Dalbokienė, po tėvais 
Zenkaitė, sulaukusi 68 me
tų. Velionė priklausė prie 
Šv. Kazimiero lietuvių pa 

E

Motherwelle mirė Petras 
Križionis, sulaukęs 67 me
tų. Velionis visą laiką pri
klausė prie Šv. Kazimiero

cvaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, akaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystK 
Prirengia teisingai afciniūs. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia m»> 
liausiąs klaidas. Speciali atyda afe> 
kreipiama į mokyklas vaikui

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

■mb be akinių. Kainos pigiaa kaip 

4712 South Ashland A v.
Pb0M YARDS 1373

Jaunuoli*.. Kurie neonimaim 
karo aviacijos skyr"- priežas 
ties spalvų neregčjūzto — (eolo 
blindneas), kreipkitės prie mane> 
Apsiimu išgydyti.

Didžiausia Lietuvių 

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, T Ai k 
rodėlius, Auksinius u- Deiman 
timus Žiedus, Rašomas Plunks 
nas ir Kitus 
visokius suk
simus daiktus 
už PRIENA- 
MlAUSiASl 
KAINAS.

Turime dideli 
p a s i r inKimų
Muziaališkų lnstrumntų, Nluzi 
šališkų Knygų, Stygų, Rekor 
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taiuom Laikrodžius, Laikru 
oeUu., Žiedus, Kasomas Pluas 
stias tr Muzikalius Instrumen 
tus.

ibukit Malonūs 
SAVO AKIMS l 

Tik runa pora aklų visam gy- 
reniną nl lelBd&ml

įSeCsamlnuoti jas moa«ml*kl*.uM* 
metodą, kuri* rusėjimo mokais* 

gali sutelkti.

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

A

MlRACLE WHiP! 
ts' difterent” Aavor 
aiways makes a h it.

MltllOMf AG*U—Mirade Whip does work uondert 
with salads! A uniąue combination of old-fashioned 
boileri dressing and fine mayoonaise, Mirade Whip is 
by far America’s favorite salad dressing.
*«******«* *** * * * * *

IBARGUTiJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

H 6755 S. Westein Avė., Chicago, III. 
m Telefonas — GROvehiU 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

JOHN A KASS
1IC.W>CI.RV — hatchmakek 

— MUS1C

421« ARCHER AVENUE 
Fuune: LAFAYETTE 8617

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKTŲ GYDYTO ’ 
® metu patyrimas

TeL: Yards 182L 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Aku- 
Ištaiso.

DR. STRIKOL’JS
PHYS1CLAM AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
0F180 VALANDOS: 

.Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai.
Neaeiiomis pagal sutarti 

Offic* teL YABde 4737 
tei KBUipect 1930

m YARda 3946

DR. C. VEZELiS
DANTI8TAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47tk Street

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

TeL OANal 6122

DU. BIEŽIS

v&a

GYDYTOJAS £B CBTRURGAd 

2201 W. Cermak Road 
valandos; 1—3 popiet ir 7—8 ♦. • 
Sekmad., Trečiad irx Šeštadieni* 

vakarais ofisas uždarytas

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

TeL KEPublie 7868

Permainyta* 
' vardas lr 

adresas

UetuvtSkaa 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

i

I

I

Mums Valdžia SAKO
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai Jie PER
DIRBS ir pa
darys j| kaiy 
NAUJĄ save 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan> 
galų.

EXTRAl EXTRA!

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIU1
REMONTĄV1MU1 ARBA REFINANSAVIMUI 

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
?4NAtiDU*fTR PBOOĄ OABABTINRtab CEMOMh 

NDORIMOK «ATDM»

lr Aktorių Dfrbtev* 

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

vatanrioM nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
Nedalioj pagal autartp

Ofiso tel. VIEginia 0080 
Rendenojos teL: BEVerly 824a

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRUEGA8 

4157 Archer Avenue
Ohio vaL; 1—8 lr 6—8:30 P. M 

Trečiadieniais pagal sutarti

Tek lARda 6K1.
Rea; KENvood 5107.

DR. A. J. 8ERTASH
GYDYTOJAS ik CHIRURGAIS 

e
OtiBO vaL. ano 1-3; nuo 6:30-0 34

75b VVest 35th Street

ŠMOTŲ 
Kainos

SPRINGSAI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt

Telefonas SEElEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

LIBUAl EAGHiHG'.

Cm
B*

. KANTER, ssv

MONARCH LIQUOR
3529 So Halsted SL

f

! —

y

9

f

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE nritenj ištaigoje. Jfteų indėliai rūpestingai globo
dami ir ligi 35.000.00 apdrausti per Pedemi Savings and Loan In 
sorance Corporation Mokame 3% Jtteu pinigai greitai iftmoka 
ni ant pareikalavimo.
ENIAU8IA IB 3YM1AU8IA LiETUVIŲ fTNANSlNR (BTAIGa 

— « Metai ftekmtago Pataraavtmo

KE1STUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
TEL CALrMCT *1|« M, Monrto. 3®C> .. BM BO HALSTED ST

GYDYTOJAS IK LMLK.Uxi.UAs: 
1821 Su. Halsted btreet 

lieaiuenoja; owu So. Arteauui Ate 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 p.p 

S Iki vax VBJUura.

£eL YARds 3146

DR. V. A. 5IMKUS
•YDYTOJA8 LB OKLKUBGA8 

IK AKINIUS PRITAIKO

744 VVest 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4; tr 6:30-0.30 
Pirmadieniaia — 2-4 ir 6:30-8:30 

Svemaiteniaia — 11-12.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTI8TAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniai*, Ketvirtadieniais 

ir
Valandos; 10-12 ryte, 2-€, 7-9 P.1L 
3147 S. Halsted SL, Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieninis 

Valandos; 3 — 8 popiet.

DR. CHARLES SEfiAL 
•TDYTOJAS IK UklKUdu . 
1729 So. Ashland Avė.

(2-troe inboej
Ofiso telefonas: YARds 0554 

Jei nea.tsuiepia Sauktte — 
Res. tel.; MIDway 2880

OFISU V ALA 1\ LM1&
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
»ML ^Atpiel u BUu i n. »«>. ,a*.
Nedėliotai* utie 1U iki i2 vai. dieną

Telefonai:
Ofiso — HEllIock 5849 
Kezid. — HEMlock 2324

DR. PE1ER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR OHIRUKGAn 

6767 So. Westena Avė. 
OFISO VALAKDOB;

Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-6; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti-
Ufleo Tei................ VUtgmia HM*

DR. AL. RAČKUS
• YDTTOJAS IR OHIBURGAr 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien no 2:06 Iki 8:00 vai.
1 Tnčtad. b Saka, tfk KMUarina

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

414ti Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Res. Tet LAFayette 0004

Jtagu NestsOtopama — 
Saukite KEDno 2868

VALANDOS:
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 sutartį.

Išmintis yra širdyje tą 
kuris turi supratimą.

Vaikas ima ir žvakes 
liepsną kad graži.

Split by PDF Splitter
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BOMBARDAVIMAS NE KAUBOJAUS JODINĖJIMASHELP WANTED — VYRAI HELP VFANTED HELP WANTED — MOTERYSMOffcRYS

MAŠINOMS
vai.

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS DALINIO LAIKO DARBAI

KRAIGAS" HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 8488-9489

HELP WANTED — VYRAI

FREIGHT

HANDLERS
LABAI SVARBŪS DARBAI
Mokame aukščiausi* visame mieste 
mokestį. Mokame laika ir pusę po 
8 ir po 40 valandų darbo.

NUOL ATINI AM D ARBUI
Atsišaukit asmeniškai i

NATIONAL CARTOADING 
CORPORATION

Door No. 5. Honse No. S.
13th & Clark Sts.

Ar galite dirbti 4 ar 5 vai. i dienę 
tarp 7 ryto ir 3 pp. nuo pirmad. 
perdėm penktad.? Lengvi darbai 
55c į valandą.
Guzik Press. 412 S. Peoria, Hay 1288

DARBININKŲ ir PAGELBININKŲ 
reikia pagelbėti su remontavimu ir 
pertvarkymu štoko: porterio darbai.

W. T. GRANT & CO. 
__________ 828 W. 63rd St.________

WAREHOUSE 
DARBININKŲ

SVARBIOJE PRAMONĖJE
Geri Darbai Dabar 
Ir Taikos Laikais

GERA MOKESTIS — BONAI
Dviejų savaičių apmokamos atosto
gos ir kiti patogumai. Viršlaikis 
reguliariai mokant laiką ir pusę.

MATYKIT MR. NELSON

Operatorių
TURRET LATHE 
ENGINE LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL

VERTICAL 
IR HORIZONTAL

GEAR CUTTING 
MACHINES, 
GRINDERS

INTERNAL IR EKTERNAL

D.O. James Mfg>_Co.
1140 W. MONROE ST.

merginu — Moterų
17 IKI 45

Comigated ir mediniu bak«u dirb
tuvėje. Patyrimo nereikia 55c J 
Laikas Ir »u«ė už viršlaiki.

MAXWĖLL BROS.
22nd ir Morgan

■ i ■ ' .

RFfKTA MOTERŲ
*»*lk1» nrie de’dm 1sn1r«tv41 nonle*- 
Mnit bAkwnn n iena nekA
’<ma« Diena Ir naktį Kttnl AtatŠpv, 
kitę asmeniškai nuo 8:30 ryto 
S poniet

CHTCAGO CARTON CO. 
4200 S. Pnlaakt Rd.

ar J Emplovment Ofisą nuo 9 ryto 
iki 12 popiet.

3959 W. OerdeH — Room 302

JAUNŲ MOTERŲ
Patyrimo nereikia. $24 pradinė 

mokestis. Geras įsidirbimas. v 
Atsišaukit asmeniškai.

MUITE CASTT.E SYSTEM, INC. 
6960 Vincennes Ave.

Iki

LAUNDRY PRESS MERGINŲ
Moderninės oro prosymo mašinos 
kautams ir žiurkštams. Išmokinsim: 
gera mokestis 
netoli “L” ir 
ar pašaukite—

MR. W1LLS

su boąais. Dirbtuvė 
gatvėkarių. Matykite

DELAWARE 4080
849 N. FRANKLIN

REIKIA

PACKERS & TRUCKER 
SHIPPING ROOM HELP

Pleasant Working Conditions 
Good Wages.

Standard Transformer Corp. 
1500 N. Halsted St.

DALINIO LAIKO DARBAI
25 Mereinu ar Motėm. Lengvi 
darbai snaustuvėie. Patvumn ne 
reikia. 55c i vai. Valandos: p rvtc 
iki 3:30 no. ar 10 rvto iki 4:30 pp. 
nuo pirmad. perdėm penktad.
Guzik Press. 412 S. Peoria..Hay 1288

MOTERŲ
18 IKI 50

VAIKINTI ir VYRŲ
17 IKI 65

CorrHgated ir mediniu baksu dirb
tuvėle. Patvrimo nereikia. Laikas ir 
pusė už virJ’Aiki.

MAXWELL BROS.
22nd ir Morgan

MINNESOTA MTNTNG 
& MFG. CO.

1500 S. VVestern Ave. 
Tel. Monroe 6126

BAR PORTERIO 
Reikia. Pastovus darbas. 

Gera mokestis.
ETTEL RESTAURANT 

14 W. Randolph St.

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ 

SHIPPING ROOM HELPERS 
PATTERN STORAGE VYRŲ 

CRANE OPERATORIŲ

DŽANITORIŲ
Loop bankos name. Dieną ir naktį 
šiftai, gera mokestis, atostogos ir 
visos banku holidavs apmokama.

Kreipkitės Employment Ofisan

164 W. JACKSON BLVD.
—THE GOSS —

MERGINŲ
Dirbtuvės darbams. 55c { valandą 

W. T. FRANKTIN CO. 
5340 S. LaSalle St.

MOTERIT PRIE
SKAT.BYKIX)S DARBU

$20.24 J sav 
ga didesnio 
po 30 dienų.

FRENCH

Cutting Press Operatorių ir 
abelnų dirbtuvės darbininkų. 

58c I VAL. PRADEDANT 
68c PO 30 DIENŲ 

Geros darbo sąlygos.
Patyrimo nereikia.

MATYKIT MR. MITSCH

Thos. Moulding

Vieno Amerikos bomberio įgulos nariai, kaubojai iš 
karinių valstybių, prieš pat ekspediciją spalių 5-6 d. į 
Wake salą japonų bazėms bombarduoti, klausosi komen
danto instrukcijų. (Acme-Draugas Telephoto)

.už 5 U dienas su pro- 
uždarbio. 5% bonai Floor Mfg. Co.

PRINTING PRESS CO.

100% KARO DARBAI

HAND LAUNDRY
2163 N. Clark St

4528 W. 51st St

VIRĖJO PAGELBININKAS
VYRAI IR MOTERYS

REIKIA
Pullers. Wrir>germen lr Packers. 
Aukščiausia unijos mokestis lr bonai.

CASCADE LAUNDRY 
7930 S. Racine

Svarbioje pramonėje karo ir 
taikos laikuose. 

PASTOVUS DARBAI 
Puiki mokestis. 

Pilno ar dalinio laiko.

ELECTROCAST 
STEEL FOUNDRY CO. 

4701 W. 15th PI. — Cicero
REIKIA

WAREHOT'SE VYRU. Gera mokes
tis. ketvirtainiai bonai. 2 savaičių 
atostogos, andrauda ir kiti patogu
mai. Labai gera vieta dirbti, šaukit 
Monroe BĮ 26 Ir prašykite kalbėti su 
Mr. Nelson.
MINNESOTA MTNTNG & MFG. CO. 

1500 S. Westem Ave.

PORTERIO
Reikia tuojaus. Atsišaukite i

160 E. ILLINOIS ST.. 3rd FLOOR

REIKIA TUOJAUS!
★ RADIAL DRILL HANDS
★
★
★
★
★
★
★
šie
blueprints. set-ups, 
ing ir operavimą..

MUMS TAIPGI REIKIA
★ PAPRASTŲ DARBININKŲ
★ Machinist’s Helpers
★ Rough Grinder Hands

BENCH-FLOOR HANDS
Abelnų Macbinistų 
Horizontal-Vertical
Mill Hands
Tool Grinder Hands
Tool Makers
Tool Lathe Hands
darbai reikalauja žinojimo 

tool grind-

Pageidaujamas su patyrimu. Va
landos nuo 11:30 ryto iki 8 vak.

Sekmadieniais dirbti nereikia. 
Valgis ir uniformos duodama.

HARDING’S, 68 W. MADISON

VYRŲ IR MOTERŲ 
viduj. Gera mokestis 
darbo sąlygos.

DIKIE HIGHGRADE
7247 S. Racine

prie darbu 
ir malonios

I

ŠEIMININKES

LAUNDRY 
Ave.

Į kovą už laisvę!
„ , ’ Vf
Nors dar tamsu, 
Bet bus šviesu, 
Jei trokšime šviesos, 
Suprask, brolau, 
Pastok tuojau

v

Mokėt Angliškai

Nereikia
i Lengviems naktimis darbams. Va 

landomis tarp 4 popiet ir 12 vidur 
naktį.

VYRŲ
SU AR BE 
PATYRIMO

NUOT>ATTNTAT DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTWFLL CANDY CO

3501 Potomac

*

VYRŲ
Dirbtuvės darbams. Pressmen Pa
gelbininkų, Paper Handlers. ir tt. 
Patyrimo nereikia, gera valandinė 
rata. laikas ir pusė už viršlaikį. 
Kreipkitės prie Mr. Kessler.

TRANSO ENVELOPE CO.
3542 N. Kimball Ave.

* REIKIA
Stockroom ir Recelving Vyrų, 
tovūs darbai, gera mokestis.

S. S. KRESGE CO. 
6300 S. Halsted

Pas-

REIKIA VYKŲ
teikia prie darbų lankstyti popieri
aus baksus. Reguliaris algos pakė- 
• mas. Dieną ir naktį šiftai. Atsišau

kite asmeniškai
5 popiet.

CHICAGO
4200 S.

nuo 8:80 ryto iki

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

ar į Employment Ofisą nuo 9 ryto 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

REIKIA 
PATYRUSIŲ VYRŲ 
DRESSING PAINT 
MILL STONES

Priimsim vyrus su bile 
kokiu akmens piaustymo 
patyrimu.

Atsišaukit j

ILLINOIS PAINT WKS.
1034 S. Kostner 

Kedzie 1520

Klausyk gerai, atsakyk 
atsargiai, spręsk greitai.

MOTERYS
Tai jūsų patriotinė pareiga stoti prie svarbių 
darbų, kad sutrumpinti karo laiką.

♦ 
Patyrimo nereikia prie darbų čionai.
Mes išmokinsime ir mokėsime nemažiau kaip

$120 į Menesį
pagal 

x kada
valandinę ratą. Aukštesnė mokestis 
pilnai būsit išsilavinę.

dirbtuvė operuoja 6 pilnas dienasMū3ų
į savaitę. Mes paruošiam gerą valgį. Mes 
duodam veltui slack siūtus. Puikus apdrau
dos ir hospitalizacijos pienas vykdoma.

ATSINEŠKITE PILIETYBĖS PRIRODYMUS

Employment Ofisas atdaras: Pirmad. perdėm 
šeštad. nuo 8 ryto iki 4:30 popiet

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th Ave.

1.
2.
3.
4.
5.

DIRBANT DfiL
G O S S

REIŠKIA JUMS 
Pastovų Darbą 
Pokarinę Ateitį 
Geras Darbo Sąlygas 
Apmokamos Atostogos 
Unijos Sąlygos

. Kreipkitės Employment Ofisan .
8 RYTO IKI 4 PP.

—THE GOSS —
PRINTING PRESS CO.

1535 S. PAULINA ST.

HELP WANTED MOTERYS

DŽANITORKŲ
Vidurmiesty ofisų name. Nereikia 
mazgoti, gera mokestis. Atostogos 
ir banku holidays apmokama.

Kreipkitės Employment Ofisan

164 W. JACKSON BLVD.

Snsitarldt su. savo kaiminka— 
Kiekviena po 3 dienas dirbkit.

Sophie dirba Pirmad.. 
Trečiad. O Marv prižiūri vaikus. 
Po to Marv dirba Ketvirtadieni, 
Penktad., šeštad., o Sophie tada 
prižiūri vaikučius.
Karo darbininkams ir Ūkininkams 
reikia drabužių ir namams reik- i 
menų, bet neturi laiko turgauti. j 
SPIEGEL gali pasiųsti jiems rei

kalingus daiktus per paštą.
SPIEGEL reikalauia moterų prie 
vynioiimo ir išsiuntimo paketu ir 
prie daug kitų švarių lengvų darbų

GERA MOKESTIS
Ateikit ir Pagelbėkit!

Kreipkitės Employment Ofisan
8 ryto ild 8 vak.

SPIEGEL INC.

MOTERŲ
Antrad., inspektorių — siuvimo maši

nų OPERATORIŲ — RANKOMIS 
SIUVĖJU— UTILTTY FLOOR DAR- 

į BININKIŲ ir EXPEDITORS.

PATYRIMO NEREIKIA 
MES IŠMOKINSIM

Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų
Klauskite

BOLAS W. PALUTSIS

M. Born & Co.
Vyrų drabužiu išdirbėjai gamintoiat 
Militarinių uniformų ir civiliams 
siūtu ir overkotų.

1060 W. ADAMS ST.

1038 W. 35th St

★★★★★★★★★ 
★
★
★
★
★

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

ADVERTISE -
In America** Greatest 

Lithuanian Dailv Newspaper 
— FSTART.TSinm 19AO — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSITIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADTNG LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★★★★★★★★★

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ. 
KURĮ NORITE GAUTI!

MOTERŲ '
Nepatyrusiu- prie abelnų dirbtuvės 
darbų. 3 dienas į savaitę. Aukščiau
sia mokestis. geros darbo sąlygos.

DURKEE FAMOUS FOODS
2670 N. Elston

REIKIA VYRŲ
Medžio Išdirbėjų — Band Savyers 

Trim Sawyers ir Assemblers.
IRGI MOTERŲ

Prie Shipping ir Pakavimo 
abelnų Ofiso Darbų.

FROST WOOD SPECIALTY
1710 N. Winchester

ir

CO

SKELBKITfiS "DRAUGE”

VYRŲ 
IR

MOTERŲ
Dirbti Defense Dirbtuvėje

Patyrimo Nereikia
★

★

★

VYRAMS — 65c į valandą ir mokama 
laikas ir pusė virš 40 valandų.
MOTERIMS — 55c į valandą ir mokama 
laikas ir pusė virš 40 valandų.
MEDŽIO DARBININKAM — Patyrusiem, Band resaw, 
92>/2c į valandą. Laikas ir pusė virš 40 valandų.

Užtenkamai Viršlaikio
Nežiūrint ar patyrę ar ne, štai proga jums jsidirbti ir padidinti 

savo įplauką pagal jūsų išsilavinimą.

ATSIŠAUKIT DABAR

NESIVELUOKITEI
ŠIAME DARBE PALIKSI IR PO KARO

Edward Hines Lumber Co.
2431 S. WOLCOTT

ATYDA:— KAVOS DUODAME VELTUI MUSŲ VALGYKLOJE. 

PUIKI TRAN8PORTACIJA IKI MU8Ų DIRBTUVES IR ATGAL.

Vilnonių ir Trimming Stock Klerku 
mokanti skaitvti ir rašvti angliškai

PORTERIO

X

Kam Kentėti
nesmagumus

UŽKIETĖJIMO
Kai jums prikimba veiksminis už

kietėjimas ir Jūs jaučiatės nuvar
ginti. nervuoti ir blogoje nuotaiko
je ir nuo tų reiškinių kenčiate — 
galvos skaudėjimą, jaučiate nemalo
nų kvapą’, vidurių suirimą, nevirš
kinimą, nemigą, neturėjimą apetito 
lr jūs skilvis jaučiasi apsunkintas 
dėl gazų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas. jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudary
tas iš 18 pačios Gamtos gyduolių 

i šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas: pa- 

I gelbsti prašalinti užkietėjimo «"--”is.
ir suteikia skilviui malo
nų šilumos jausmą. Var- 
tokit tikrai kaip nurodo
ma ant bonkutės 
Jei jūs vėl nori
te jaus‘1 džiaug
smą m a lo n i o s 
pogelbos nuo už- 

' kietėjimo v a rgi- 
. nimų ir tuo pat 
1 laiku palengvin- 
| ti jūsų skilvį, 
I įsigykite Gomozo 

šiandien.
Jeigu jūs negalite nusipirkti savo 

apylinkėj, siųskit prašymą dėl mūsų 
“susipažinimui” pasiūlymo Gomozo 
ir gausite —

nYTTKT 60c vertės
■*’ Bandymui Bonkutės

DR. PETER’S OLEJO LINIMENT__
antiseptikas — kuris suteikia greitą 
palengvinimą nuo reumatiškų ir ne- 
uralglškų skausmų^ muskulinio nu- 
garskausmo, sustingusių, ir skaudžių 
muskulų, pafempimų ir nykstelėji- 
mų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas 
— palengvina laikinai nekurtuos 
skausmingus 3kilvlo sutrikimus kaip 
pavyzdžiui rūkšties nevirškinimas ir 
rėmuo.

užrašo 1

I

SIŲSKIT ŠĮ “SPECIAL 
PASIŪLYMO” 

Kuponą—Dabar
() Įdėtas $1.00. Atsiųskit man 
apmokstą 11 uncijų GOMOZO lr 
dykal--60c vertės—bandymui bon- 
kutes OLEJO IR MAGOLO.
() C. O. D. (Ulaldoa pridėto*) 

Vardas ......................... .. ..............................

Adresas .......................................................

Pašto Ofisas ...........................................
DR. PKTF.R FAHRNKY * SONS CO.

Dm. 871-2
ŽMl U uMhlnrton Blvd.. Chleaur* lt. IIL
».M stHHley St., Wlnnlp««. Man.. Can.

Ginėju Lietuvos! 
Tiesos vardu, 
Kovoj kardu 
Nuo priešų gintis eik! 
Drąsiai stovėk, 
Budriai žiūrėk, 
Silpniems pagalbą teik! 
Nors žmonės peiks, 
O priešai keiks, 
Lavybos nepamesk, 
Galvok rimtai, 
Stovėk tvirtai — 
Lietuvai pasišvęsk! 
Tiesa, jauni, 
Dar mes silphi, 
O priešų turim daug. 
Einant išvien 
Kovon kasdien 
Išvysim priešus lauk! 
Verčiau jauniems 
Jėgų pilniems 
Kovos lauke pražūt, 
Bet nesiduot 
Save parduot — 
Pavergtu priešo būt! 
Taip mums seniai 
Kalbėj tėvai, — 
Tiesa negal pasent. 
Dvejais keliais 
Lietuvis neis — 
Numirt arba gyvent! 
Draugai jauni, 
Mes ne vieni: 
Mus liaudis palaikys, 
Spėkų pasems, 
Kiek galint rems — 
Ir priešas n’išlaikys! 
Bet gali būt, 
Kad teks ir žūt 
Už garbę Lietuvos. 
Tokia mirtis — . 
Nebaido mus tautos. 
Draugų darbai 
Mums Švies ilgai 
Ir šviesti nenustos.
Jų pavyzdys 
Tik padrąsins 
Kovojant nesustot, 
Bet žengt tvirčiau, 
Kovot greičiau 
Ir mirti nebijot! 
Mažiau kalbų, 
Daugiau darbų 
Tėvynei paaukok, 
Tai bus geriau 
Ir naudingiau, 
Drąsiau į darbą stok! 
Tat Lietuva
Paliks laisva, 
Tikrai laiminga bus. 
Gražiai prašvis 
Jos ateitis — 
žydės tėvynė mūs. —

Palaikykite tuos biznie
rius, kurie skelbiasi "Drau
ge”

J. Naruševičius

I PLATINKITE "DRAUGĄ”
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• Pirmadienis, spalių 18, 1943

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Publisbed Daily, except Sundays, 

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

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy. i

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

Jtfhgtinėse 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 negražiname, jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam .tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti ’ visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei .galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Nietzsches antžmogio iškėlimas su Richardo Wagne- 
rio senovės germanų stabmeldiško kulto išaukštinimu 
teikia nacionalsocializmui tą antspalvį, kad jis iš tarp
tautinės socializmo arenos nužengia į atskirą naują — 
išrinktąją germanų tautą, kuri, kaip tobuliausiai išsi
vysčiusi iš visų kitų, esanti pašaukta vadovauti pasau
liui. Anot jų teorijos, toje išrinktoje nacijoje, jos atski
ruose individuose turi tekėti grynas, nesuterštas germa
niškas kraujas. Šioji pažiūra ir veda nacienalsocializ- 
mą prie pagoniško rasės aukštinimo, atgimdo senovės 
stabmeldišką Cezario-dievo, dabar — pašaukto vado — 
“Fuehrerio” garbinimą. Tuo pačiu įvedama į) socialinį 
gyvenimą nauja dvilypė moralė žmonių atžvilgiu: iš
rinktųjų piliečių arba grynosios rasės ir atmestųjų ar
ba suteptųjų—žemesnės rasės. Pats asmenybės klausi
mas dedamas ant nekrikščioniškų ir--nelygių svarstyk
lių: aukštosios rasės ir kitų rasių.

Meskime žvilgsnę į politinį, socialinį-ekonominį ir kul
tūrinį gyvenimą toje šalyje, kur nacionalsocializmas 
tvarko visuomenės gyvenimą, ir pamatysime, kaip stovi 
žmogaus asmenybė.

Politiniame gyvenime nacionalsocializmas tepripažįs
ta vieną vienintelę programą—nacionalsocializmo. Po
litinis laisvas apsisprendimas užgintas, tėra viena par
tija, turi būti viena pažiūra visų piliečių ir vienodi no
rai—klausyti ir vykdyti Vado programą. Politiškai to
kioj santvarkoj žmogus nėra laisvas ir jo asmenybė des
potiškai suvaržyta.

Medžiai revoliucionieriai

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

Ispanijos šventė
Spalių. 12 d. buvo Ispanijos šventė. Tas kraštas turi 

arti 26 mil. gyventojų ir užima 196.607 kvadr. mylių. 
Naudojamos žemės yra apie 90 nu oš., bet didžioji jos 
dalis — ganyklos ir kalnai, daug kur apaugę mišku. 
Daugiausia Ispanijoje auginama kviečiai, miežiai, avi
žos, rugiai, alyvos, vynuogės, orendžiai ir kiti vaisiai. 
Ispanijoje gana daug žemės turtų, kaip geležies, vario, 
cinko, švino, net gi sidabro ir karo pramonėje taip rei
kalingų sieros junginių. Ispanija — katalikų kraštas, 
ten arti 25 milijonai katalikų. Kraštas nepaprastai daug 
nukentėjo per civilinį karą. Ir dabar dar daug kur ma
tyti griuvėsių. Kaip šių metų pradžioje pranešė laik
raštis “Pueblo”, raudonieji Ispanijoje nužudė 20 vys
kupų, 17,000 kunigų ir vienuolių, sunaikino, apiplėšė ar 
išniekino 20,000 bažnyčių.
REIKŠMINGOS SUKAKTYS

Šiemet sueina 25 metai, kaip buvo įkurta “Saulės" 
mokytojų seminarija, per eilę metų paruošusi daug 
Lietuvos mokytojų. Ši graži katalikų įstaiga, £uri bu
vo įsikūrusi Amerikos lietuvių pinigais statytuose pui
kiuose rūmuose, paskutiniu laikotarpiu Lietuvos val
stybiniame gyvenime įsigalint diktatūros veiksmams, 
buvo uždaryta.

Spalių 16 d. sueina 35 metai nuo to, kaip išėjo pir
mas numeris lietuviškojo, Vilniuje leidžiamo laikraščio 
“Viltis”. Be kitų jos redaktorių buvo ir Tumas-Vaiž
gantas. Tą besikuriantį lietuvišką dienraštį gausiai sa
vo pinigais parėmė Lietuvos dvasiškija. Tarp jos (pir
mųjų bendradarbių, šalia Basanavičiaus, Jablonskio, 
buvo ir kunigai: Balvočius-Gerutis, Bajorinas, Gaigalas, 
Gustaitis, Kaupas, Maironis, Ragaišis, Mąrgalis, Tilvy
tis, Turauskas ir daug kitų. Vėliau visa eilė “Vilties” 
nuomonių nebesutapo su katalikų nusistatymu, tačiau 
lietuvybės srityje “Viltis” savo reikšmę turi.

★

Asmenybė nacionalizme ir fašizme
Norėdami žinoti kokią pažiūrą nacionalsocializmas 

turi į žmogaus asmenybę, turime surasti tą filosofinę 
sistemą, kurią nacsoc. paima kaip pamatą savo san
tvarkai. Kurią gi filos. sistemą mes randame nacional- 
socializme? — Ne vieną, bet tikrą mišinį įvairiausių 
filosofinių pažiūz*ų į žmogų, valstybę ir visuomenės 
santvarką. Jame mes randame Platono, Markso. Engel
so socializmo, Heckelio materializmo, Kanto “prūsiš
kos’’ moralės su jo kategoriškuoju imperatyvu: tu pri
valai—‘<u sęjBst!” Dar ten randame Hėgelio panteiz
mo, Wagnerk> svajonių ir ugnies kulto, Nietzsches ant
žmogio garbinimo ir’Rosenbergo krikščionybės neapy
kantos. ’ ' p t*«i*w*w

Kaip stovi asmenybės klausimas nacionalsocializme, 
kurs, kaip matome, savo santvarkai tiek įvairių filo
sofinių pažiūrų yra pasiskolinęs?

Imant Markso ir Engelso socializmą ir Heckelio ma
terializmą, kuris žmogui tiek vertės tepripažįsta, kiek 
jis yra naudingas visuomenei ir kuris neturi pats sau 
aukštesnio paskyrimo, kaip tik žemiškąjį, atrodytų, kad 
tada asmenybės klausime nacionalsocializmas stovėtų 
tokiame pat laipsnyje, kaip įr materialistinis komuniz
mas. Tačiau nacionalsocializmo doktrinoj ir jos vyk
dyme randame daugiau elementų, kurie liečia asmeny
bę. Hėgelio pantrizmą^ Fįchtės nacionalizmas ir ypač

— *

Socialinėj ir ekonominėj srity teikiama daugiau lais
vės: nuosavybės principas pripažįstamas (nors ne vi
siems vienodas), tačiau nuosavybės valdymas, ypač že
mės ūkio vaisių ir industrijos dirbinių suvartojimas, 
yra griežtoj nacionalsoc. valstybės kontrolėje. Sociali
niai gi įstatymai apie psichinių ligonių kastraciją, drau
dimas moterystės su kitos rasės asmenimis, praktika
vimas neišgydomiems ligoniams pagreitintos mirties, 
priverstinas pavienių asmenų ir ištisų šeimų apgyven
dinimas prieš jų norą palinktose vietovėse, visa tai 
rodo, kaip su žmogaus asmens teisėmis Valstybė nesi- 
skaito- ..

Kultūrinėj srity nacionalsocializmas žmogaus asmens 
laisvę labai apkarpo. Tiesa, jis čia neina tuo revoliuci
niu keliu, kuriuo nuėjo materialistinis komunizmas, iš
leidęs pačioj pradžioj įstatymus ir visą viešąjį gyve
nimą ir patį privatų žmogaus gyvenimą monopolizuo
damas. Nacionalsocializmas kultūrinėj srityj prie mo
nopolizavimo eina pamažu. Jo rankose visos priemonės, 
kurios pasiekia plačias žmonių mases: radio, spauda, 
mokslo įstaigos ir priaugančios kartos auklėjimas. Jis 
taip pat suvaržė religinį auklėjimą ir religijos prakti
kavimą, ypač krikščioniškąjį auklėjimą, kuris pasmer
kė nacionalsocializmo klaidinguosius dorovės įstatymus 
ir kurs savo universalumu nesutaikomas su rasistine
programa. Tačiau nacionalsoc. dar įstatymais neuž
draudė išpažinti kurią nors religiją, nes jis pats dar 
nesurado sau nuoseklios filosofinės doktrinos, kurią 
galėtų paskelbti savo santvarkos religija. Nacionalso
cializmas dar tebesvyruoja tarp atgaivinto neopagoniš- 
ko kulto su germanų rasės garbinimu (savotiškas pan
teonas) ir grynai materialistinės pasaulėžiūros. Tas 
svyravimas tarp materializmo ir savotiško panteizmo 
ir neturėjimas valdžios įstatymais pripažintos aiškios 
filosofinės sistemos ir sudaro tai, kad kultūriniame ir 
dvasiniame gyvenime žmogus dar gali prasiveržti pro 
politinius ir ekonominius laisvės varžtus, išpažinti teis
tinę religiją ir kurti dvasinių vertybių. Tačiau, apskri
tai kalbant, nacionalsocializmo santvarkoj žmogaus as
menybė yra labai suvaržyta, jos laisvas pasireiškimas 
apribotas ir politikos monopolizuotas.

ASMENYBĖ FAŠIZME

Nacionalsocializmas dažnai siejamas su fašizmu. Jie
du turi šį tą bendro, bet skirtumų daugiau, ypač liečiant 
asmenybės klausimą. Istoriškojo materializmo, Hėgelio 
panteizmo. Nietzsches antžmogio teorijos mes neranda
me fašizme. Nors jis priskiriamas prie totalitaristinas 
valdymo formos, bet savo santvarka neapima pilnai 
žmogaus su jo asmenybe. Jis tėra totalitaristinis tik 
politikos srity — tepripažįsta vieną valdančią partiją 
ir fašistinę diktatūrą, bet kitose srityse asmens atžvil
giu jis yra arčiausiai liberalizmo.

Socialinėj ir ekonominėj srity jis palieka nuosavybės 
principą lygų visiems, jis net paskatina privačią nuo
savybę. nenacionalizuoja žemių nė industrijos įmonių, 
tik jų produkciją kreipia bendrai valstybės gerovei, bet 
ne kapitalo ar valdytojo.

Kultūrinėj srity fašizmas varžo radio ir spaudą val
diška cenzūra, tačiau visiškai kultūrinio gyvenimo ne
monopolizuoja. Nevisos mokslo įstaigos yra monopoli
zuotos. Universitetai, kolegijos ir kitokios mokyklos 
gali būti ir yra ne vien valdžios, bet privačių asmenų, 
įstaigų ar Bažnyčios kuriamos ir palaikainos.

Kadangi fašizmas religijos atžvilgiu yra liberalus, tai 
jis ir nesirūpina, kokią religiją jo valdiniai išpažįsta. 
Matydamas kiek teigiamos naudos religija atneša tautos 
moralei ir jos dvasiai, jis net stengiasi padėti religi
nėms įstaigoms, tačiau, kaip totalitaristinis politinis

Lieknas aukštas topelis — 
pasakoja Jorgensonąs — su
galvojo didingą mintį. Bro
liai, kalbėjo jis miško me
džiams, jūs žinote, kad visa 
žemė priklauso mums. Nuo 
mūsų pareina taip žvėrys, 
taip žmonės. Be mūsų jie 
negalėtų gyventi. Mes mai
tinamu karves, avis, paukš
čius, bites, mes esame cent
ras, apie kurį viskas suka
si. Net ir pati miško žemė 
susidaro iš pūvančių mūsų 
lapų. Tik viena galybė yra 
iškilusi aukščiau mūsų tai 
saulė. Atrodo, kad mūsų gy
venimas nuo jos pareitų. Vis 
dėlto aš esu įsitikinęs, bro
liai, kad visa tai yna tik pa
saka, kuri nori mus įbau
ginti. Argi mes negalėtu
me gyventi be saulės? Iš 
tikro tai tik sena kvaila 
pasaka, neverta mokyto, mo
demiško augalą..

Topelis truputį nutilo. Se
ni ąžuolai ir vinkšnos šniokš
tė nepatenkinti, bet jauni 
medeliai pritarė iš visų pu
sių.

Topelis kalbėjo toliau:
‘Žinau, kad tarp augalų 

yra bailių .partija, kuri dar 
tiki šitoms auklių pasakoms. 
Bet aš pasitikiu jaunosios 
augalų kartos savarankišku
mu. Mes augalai turim galų 
gale nusimesti saulės jun
gą. Tuomet kils nauja, lais
va medžių karta. Tad į kovą 
už laisvę! Sene saule, tavo 
viešpatavimas jau pasibai
gė!’

Topelio žodžiams buvo 
garsiai pritariama. Jaunuo
liškam susižavėjime prany
ko senųjų murmėjimas.

‘Mes pradedame streiką 
prieš saulę!’ — kalbėjo to
liau topelis. — “Dieną su- 
stabdysime visas gyvybės 
funkcijas, palikdami jas

tamsiai, slaptingai nakčiai. 
Naktį mes augsime, naktį 
žydėsime, kvepėsime ir vai
sius nokinsime. Mums nerei
kia jau saulės! Mes norime 
būti laisvi!’

Rytą žmonės pamatė nuos 
tabu reginį. Saulė spindėjo 
visu puikumu, skleisdama 
savo gaivinančius spindu
lius po visą padangę, bet 
gėlės išdidžiai nulenkė savo 
galvas į žemę, medžiai nu
svarino savo lapus ir visi 
nusigrįžo nuo saulės. Tuo 
tarpu vakare atsidarė užda
rytos žiedų taurelės, mar
gos gėlės ištiesė savo kak
lus į blankią mėnulio švie
są ir silpną žvaigždžių mir
gėjimą.

Taip huvo keletą dienų.
Bet po kurio laiko auga

lai pradėjo kaž kaip ypatin
gai keistis. Javai buvo pri
gulę prie žemės. Pirmiau 
jie tiesėsi į saulę, bet dabar 
saulė buvo paniekinta. Gė
lės išbalo, žiedai sudžiūvo, 
lapai pagelto. Atrodė lyg bū
tų ruduo atėjęs.

Tuomet prasidėjo murmė
jimas prieš topelį. Bet jis, 
nors ir pačio lapai buvo pa
geltę ir išdžiūvę, norėjo ir 
toliau įkvėpti drąsos.

‘Kęki jūs esate naiviški! 
Argi nematote, kad dabar 
jūs esate daug gražesni, daug 
laisvesni ir savarankiškes
ni, negu būdami saulės val
džioje. Sakote sergą? Anaip
tol! Jūs tik esate pakilnin- 
ti! Jūs pasidarėte asmeny
bės!’

Kai kurie nelaimingi au
galai įtikėjo topeliui ir nak
tis iš nakties kartojo: ‘Mes 
esame pakilninti, mes esa
me asmenybės!’ Bet daugu
ma kaip tik laiku liovė strei
kavę ir vėl atsigrįžo į gai
vinančią saulę.

režimas, jis nori, kad Bažnyčia jam tarnautų, nežiū
rint, kad fašizmo, kaip doktrinos, moraliniai nuostatai 
dažnai esti priešingi Bažnyčios skelbiamam dorovės 
mokslui.

Kaip matome, fašizmas, kaip politinė ekonominė ir 
socialinė santvarka, yra silpnesnė asmenybės panaigi- 
mo atžvilgiu. Taip yra dėl to, kad toji filosofinė socia
linė sistema, kuria remiasi jo vedama santvarka, nepil
nai pagauna žmogų į savo srovę, ir dar dėl to, kad ji 
nesiremia griežta materialistine pasaulėžiūra. Materia
lizmas kaip tik ir yra toji sistema, kuri paneigia dva
sią, fuo pačiu ir žmogaus asmenybę. Kuo daugiau mate
rializmas vykdomas praktikoj, tuo daugiau asmenybė 
apiplėšiama. Dr. Ą. Deksnys

★
Reikrfįngas glaudesnis kooperavinres

Praėjusio mėnesio Lietuvos Pasiuntinybės leidžiamo 
“Current News on the Lithuanian Situation” numeris 
davė daug vertingos medžiagos. Rašoma: apie antrąjį 
pasaulio karą ir Lietuvą; apie Jungt. Valst. sekreto
riaus Coręlell Hull kalbą; plačiai įvertinta Amerikos 
Lietuvių Konferencija, buvusi Pittsburghe ir paskelbia
ma jos svambesnieji nutarimai bei rezoliucijos. Biule
tenyje randame ir daugiau žinių iš lietuvių veiklos, iš 
okupuotos Lietuvos etc.

Ta pačia proga mes norėtume padaryti lyg pasiū
lymą: kokiu nors būdu sukoordinuoti mūsų pastangas 
informuoti Amerikos visuomenę apie Lietuvą. Ligšiol 
buvo leidžiami du anglų kalba biuleteniai: “Lithuanian , 
Bulletin” (Liet. Taut. Tarybos) ir “The Lithuanian 
Situation“ (Lietuvos Pasiuntinybės). Dažnai pasitai
ko juose tų pačių žinių ir net straipsnių pakartojimas. 
Kadangi dabar ir Amerikos Lietuvių Taryba, gavusi 
Pittsburgho konferencijos pritarimą, planuoja steigti 
lietuvių informacijų centrą, todėl turės susidaryti ko
ordinuojantis kūnas, kuris tiksliau sunaudotų leidžia
mus biuletenius ir kitus leidinius. Būtinai reikalingas 
kooperavimas ir tinkamas informavimo darbo paskirs
tymas,

WILLKIE PUOLA 
VYRIAUSYBĘ

Wendel L. Willkie, kuris 
šiomis dienomis kalbėdamas 
St. Louis, Mo., atsakė į res
publikonų jam pasiųstą eilę 
klausimų. Savo Raiboje jis 
taip pat puolė dabartinę ad
ministraciją. (Acme-Drau- • 
gas Telephoto)

Atėjus pavasariui, tope
lis stovėjo išdžiūvęs barš
kindamas sausomis savo ša- 
komis. Kvailas jo mokslas 
buvo seniai pamirštas. Ap
linkui skleidėsi atsivertusių 
medžių kvapas, kaip auka 
visa ugdančiai saulei.

Medžių revoliucionierių į- 
vykis pasikartoja daugelio 
dabartinių žmonių gyveni
me, kurie mano nusigręžę 
nuo Dievo — mūsų buvimą 
gaivinančios saulės — galė
sią gyventi.

Naciai pripažįsta, 
kad Lietuvoje yra 
opozicija

(LKFSB) Nacių pastaty
tasis generalinis Lietuvos 
komisaras, vienoje kalboje 
į Europos tautas, o ypač 
kreipdamasis į lietuvius, pa
smerkė tuos lietuvius inte- £ 
ligentus, kurie sukliudo dau
geliui jaunų Lietuvos' vyrų 
stoti į mobilizuojamus bū
rius.

Taipgi matyt, kad naciai 
nesirengia greit atidaryti 
aukštųjų Lietuvos mokyklų. 
Viename nacių kontroliuoja
mame Lietuvos laikraštyje 
vokiečiai rašo, kad “kai vo
kiečių kareiviai savo krau
ju apmoka pergalę, (lietu
viai) studentai turi supras- £ 
t i, kad jie turi užimti vietą 
prie gyvybinių karo postų, 
o ne sėdėti klausant pas
kaitų.”

Lietuviai darbininkai 
Vokietijoje

(LKFSB) Tiek daug Lie
tuvos žmonių yra išvežtų į 
Vokietiją, kad jų kai kurių 
dalinių pervežimui yra ski
riami net specialūs trauki- 
niai. Šią vasarą vienas .toks 
specialus traukinys atvežė 
500 lietuvių (įarbininkų į 
Tauragę. Darbininkai grįžo 
atostogų. Keletas prievartos 
darbams išvežtųjų būrių bu
vo grąžinta atostogoms 
anksčiau. Matyt jie darbo 
sąlygas turi sunkias, jėgos 
greit išsenka. ,
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PIRKITE PAS TUOS BIZ
NIERIUS. KURIE SKEL
BIASI “DRAUGE”

A. T.

CHICAGOJE IR APYIIMKESE

Kreditas Cicero moterų or-

Budriko Moderniška KrMtav*
ir

J.

0

I

i
i 
i

seseris ir 
giminių, 
namuese. 
Telefonas

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

WCTL 1000 k Sekmadienio va
kare 9-JtO ~ntaTM*~Į

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 —

Nežiūrint metų galo, 
klubą įsirašė keletas naujų 
narių.

NULIŪDIMO

f c

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washmgton Blvd. 5919 Soath Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

PERBONAL1ZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL GOST! 
PARTICLLAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCT1ONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Endurtag—Strongest—Best In Tbe World- 

BUf U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
KRI-.tPKITfS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of tbe Lithuaaian Chamber oi Commeree

Svetimšalių samdymas svarbiems 
karo darbams

Washington. — Dabar ne- tos buvo gautos. Didžiausia 
piliečiai gali gauti leidimą problema buvo tas anketas 
dirbti svarbiuose karo dar- persiųsti galutinam sprendi- 
buose per 48 valandas nuo mui į Provost Marshal Ge
to kai jų aplikacijos pasie- neral įstaigą. Yra reikalin- 
kia įstaigą, kuri tai spren- ga, kad būtų informuoti val
džia. Anksčiau prašymų pa- dininkai, kurie priskirti per- 
tvirtinimas imdavo keturias 
savaites.

Karo Departamentas tik 
ką pranešė apie šio proceso 
paskubinimą, pareikšdamas, 
kad tai decentralizacijos iš
davos.

gaaizacijoms ,už politikoj 
veikimą. Kaip teko girdėti, 
be jokio svyravimo jos iš
rinko atstoves, būtent Die
vo Motinos Sopulingos drau 
gystė ir Lietuvos Seserų Tau 
tiška draugystė. Kitaip ir j 
būti negali, nes moterims. 
daugiausiai tenka vietos a- 
pytinkėj dienas praleisti, o 
vyrai tik trumpą laiką na~ 
mie testovi. ‘

VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
i * » J.
sonalo saugumą liepiantiems 

j reikalams. Dėlto buvo reika
laujama, kad visos svetim
šalių anketos praeitų pro 
atitinkamus valdi n i n k u s. 
Procedūra buvo neišvengia
mai lėta ir anketų skaičius 
buvo toks didelis, kad ati
dėliojimai kritiškuose atve
juose buvo neišvengiami.

Daugiau kaip metai Pro
vost Marshal General tvar
kė šią programą Karo ir 
Laivyno Departamentas, im
damasis veiksmų daugumo
je atvejų laike 48 valandų 
po to kai svetimšalių anke-

Koks paukštis, toks ir liz 
das.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

PIRKITE KARO BONUS!

Bendrai imant nėra jokio 
apribojimo prieš svetimša
lių samdymą, nežiūrint ar 
jie yra piliečiai sąjunginin
kų, neutralių, ar priešo ša
lių. Tačiau tekiais atvejais 
reikalaujama, kad darbda
vys gautų Karo ir Jurų De- 
partmento sutikimą prieš 
samdydamas svetimšalį jū
rų aviacijos užsakymų dar
bams ir taipgi tų dviejų de- 
partmentų tiems užsaky
mams, kurie pažymėti kaipo 
slapti bei konfidencialūs.

Duodant teisę Tarnybų 
Komandoms ir Aviacijos 
Aprūpinimo rajonams veik
ti už Karo ir Jūrų Depart- 
mentus svetimšalių samdy
mo programoje, panaikina
ma ilga eilė įvairių valdinin
kų veiksmų. OWI

DVI MODEJKNL9K08 KOPLYČIOS 
JC8Ų PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

rrs NO G0t PAL- WE*LL HAVE TO GO 
_ . BACK, TO RAT CATCH1NG\

MARIJONA DUZINSKIENR
Mirė Spalio 15 d.. 1943. 10:34 
vai. vakare. sulaukus pusės, 
amžiaus.

Kilo iš Kėdainių apskr.. 
Druskavos parap., Okėniy kai
mo.

Amerikoje išgyveno 31 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Liudviką, 3 sūnus: Stan- 
iey, V. S. Navy, ir marčią 
Liudvysę; Victor, ir marčią 
Stefaniją, ir Paul. sesers sū
nų Walter Ginčanskas, U. S. 
Navy. 4 anukus, gimines, drau
gus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas I. J. Zolp 
koplyčioje. 1646 West 46th St

Laidotuvės įvyks antradienį, 
spalio 19 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka- 
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras. Sūnai. Mar- 
čios. Sesers Sūnus, .laukai 
Giminės.

Laidotuvių direktorius I. 
Zolp. Tel. Yards 0781.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams 

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl 

19 4 3
SUPREME 

8AVING8 and LOAN 
ASSOCIATION 

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas 
DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
RATA

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

1751 W. 47th Street

Asfhma Mikus 
Loosened First Day 
ForThousands of Sufferers 

M SSST ln°f 
credtmu In tha preaerlpt.on Meadsm q»KA- 
ly ctrcaULe thrsufk tha btood ao4 eomaion- 
ly help looaen the thiek stranglln* nateua 
tt* <i»y, Umm aMHag art—t Ta palatine
♦te terrMe recarring choklr.y spMas. and 
la yromotlnc tner breaUlr.y and yaatful 
skrp. Mandaea n net a anoke. depe. or lo- 
Jectlon. Just pkarant. taeteleas patllettnc 
tablete that have helped thousanoi ei auf- 
ferer,. Prlnted guarantee wlth eaek packaae 
—money back unitu ro«n pietely aaUatactory. 
Aak your drunuttorMeaJaeo today. Osly 40c.

les. F. Badrik, Ine.
3241 So. Halsted SI.
TeL Calumet 7237—4591

Klubas, kurs rūpinas 
miestelio švara.

Cicero. — Lietuvių Im- 
provement Politikos Klubas 
laikė susirinkimą spalių 12 
d. Neatsilankius pirm. J. F. 
Kimbarkui, susirinkimą ati
darė ir vedė pirm, pagelbi- 
ninkas J. Areška. Protoko
las pastarojo susirinkimo 
priimtas kaip skaitytas.

Kaip jau žinoma, daugelis 
klubo darbų yra sudėti ant 
veikiančios komisijos pečių. 
Komisijos raportai parodė, 
kad, po didelio spaudimo, 
miestelio valdžia jau pradė
jo tvarkyti 14 St. Per virš 
metus ji buvo betvarkėje, 
išgriautais šalygatviais ir t 
t. Reikale Cicero Ave. ir 15 
St., kur tūlas kentraktorius 
yra viskuo užvertęs, užter- 
šęs, bandyta gražiuoju rei
kalauti, kad Apšvarintų mi
nėtas vietas. Viskas buvo be 
pasekmių. Dabar paruošta 
peticija su daugeliu parašų, 
kuri bus įteikta miestelio 
rotušėj (City Hali) 8 vaL 
vakare. Komisija kvietė 
skaitlingai vietos gyvento
jus atsilankyti i miestelio 
tarybos susirinkimą ir pa
remti savo parašus reikalau 
jant minėtos vietos apšva- 
rinimo.

Politikos atstovai rapor
tavo, kad jau yra prisiren
gę pradėti veikti politikoj 
ir jau veik iš visų organi-

zacijų gavo tame užsimoji
me pritarimą ir atstovų var
dus ir adresus. Bendras at
stovų susirinkimas bus tre
čiadienį, spalių 20 d., 8 vai. 
vakare, Liuosybės svetainėj.* 
Primintina organizacijų at-! 
stovams, kad jei kuris per 
klaidą gali negauti pakvie
timo, kviečiamas atsilanky
ti. Taipgi kurias organizaci
jas nepasiekė kvietimas, ga
li valdyba atstovauti savo 
organizaciją, nedaugiau kaip 
iš trijų atstovų.

ttl
URŠULE JONAITIENE 

(po tėvais Klausė)
Mirė Spalio 16 d., 1943, 11:30 
vai. ryte, sulaukus 82 metų.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Panevėžio apskr., Klovainių 
parap.. Meilūnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 58 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

dukterį Bernice Barkus ir 
žentą Povilą; sūnų. Hippolyte 
ir marčią Vera ir du anukus, 
marčią Sophie Jonaitis ir 
daug kitų giminių ir pažįsta
mų.

O Lietuvoje 3 
brolį ir daug kitų

Kūnas pašarvotas 
3128 S. L’nion Ave. 
Vietory »215.

Laidotuvės įvyks trečiadienį. 
Spalio 20 d., 1943 iš namų
8 vai. ryto bus atlydėta j šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

N«Mntię; Dvdctė, žentas. Sū
nus, Marčios, Anūkai, Brolis 
Seserys ir Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Ma- 
žeika-Evanauskas, Yards
1118-3*.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZ1N FUNERAL HOME
GarfauRtM pataraavlmaa — Moteris patarnaaja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

JOHN F. EUDEIKIS

Latdotuvkj Direktorius
AMBULANCE Dienų Ir Rakt|

SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741.1742
4MM4 SOUTH CALIFORNIA AVENUE

TM. LAFayett. 8727

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Rekordas—

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime
Koplyčias 

Visose Miesto
Dalyse

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAI. 3572

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

Telephone YARDS 1419

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

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVE. Phone YARDS 1133—39

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WE8T 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVE.

l’hones: CANAL 2515
COMMODORE 5765

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
33*7 LITUANICA AVE. Phone YAKDS 4903
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PO AMERIKIEČIŲ AT AKŲ ANT WAKE SALOS

Lietuvis Dėdės Šamo kariuomenėje

Sgt. Stanley Norkus

Stanley Norkus gimė 1916 
metais, spalių 15 dieną, East 
Chicago, Ind. Baigė Dievo 
Apveizdos parapijos pradinę 
mokyklą. Jis yra baigęs ko
legiją. Baigęs mokslus dirbo 
E. Chicago, Ind., kaipo ma
šinistas.

Stanley Norkus į Dėdės 
Šamo kariuomenę išvyko i 
1943 metais, balandžio 26 
dieną. Jis yra lakūnų tarny
boje.

Jis yra kilnaus būdo vy
ras. Nupirko Šv. Jurgio baž
nyčiai arnotą. Jo -motina 
Julia Norkus Šv. Jurgio baž
nyčios jubiliejauas proga 
prisidėjo didele auka.

Stnley Norkaus motina 
Julia užprašė šv. Mišias už 
savo sūnaus sveikatą ir pa
sisekimą, šv. Mišios bus at
laikytos lapkričio 21 dieną.

Jo motina Julia Norkus 
gyvena Chicagoje 2948 So. 
Arch str. Ji yra žymi orga
nizacijų ir klubų veikėja.

■ 6/ ■:
A-

Dideli gaisrai sukelti Wake saloje nuo Amerikos lakūnų puolimo spalių 5-6 dieno
mis. Arčiau matosi pusiau paskendęs japonų laivas, kurį amerikiečiai nuskandino pra
eitų metų gruodžio mėnesį kuomet japonai okupavo tą salą. (Acme-Draugas Teleph.)

Gyveniman pažvelgus

Kas įvyksta kai alaus trokas apsiverčia
Surface Lines pranešė, 

jog daugiau kaip 20,000,000 
ginkluotų jėgų vyrų ir mo
terų gavo nemokamai važia
vimą. šiais metais per pir
mus devynius mėnesius už
simokėjusių keleivių buvo 
išviso 627,153,717. pakilo 
11.5%, palyginant tą patį 
laikotarpį 1942 metų.

*
Sam Viscogliofi, 60 metų, 

3233 Grenshaw ave., muzi
kas, valė šautuvą, šautuvas 
netikėtai iššovė ir muzi
kas buvo sužeistas į pilvą. 
Tai įvyko anos savaitės ga- pirkinėti Jungtinėse Ameri- 
le.

❖

field. John Kratorchvil, 32 
metų, 4817 N. Keelar ave., 
vairuotojas, nudegė veidą ir 
rankas. Tai įvyko šiomis 
dienomis.

Aukso byloje du rasti 
kalti

Ęwo svarstoma byla 
jų asmenų: Elbridge Gerry 
Bates, Frank J. Smith 
Kurt Erich Schimkus.
buvo kaltinami sąmokslu su-

ir
Jie

♦ s «

Alaus bonkų kamščiai 
pradėjo šokinėti, kai alaus 
trokas apsivertė ir užsidegė, 
Waukegan rd., netoli Deer-

kos Valstybėse auksą ir tą 
auksą siųsti į Vokietiją.

Pereitą penktadienį teis
mas pripažino, jog Schimkus 
nekaltas, o kiti du rasti kal
ti.

I 1_______
Trokas užmušė dukrą 
motinos rankose

Iškrito iš 8 aukšto

Sudegė E. Sf. Louis o lietuvių bažnyčia
VOS SPĖJUS KUNIGUI IŠNEŠTI ŠV. SAKRAMENTĄ, 

GRIUVO BAŽNYČIOS LUBOS. SUBĖGĘ ŽMONĖS 
DAR SPĖJO IŠNEŠTI PAS DURIS STOVĖJUSIAS 
STATULAS IR IŠ ZOKRISTIJOS KAI KURIUOS 
BAŽNYTINIUS KUBUS

(Telefonu)
East St. Louis, IU.

IR DAIKTUS.

šeš-

Patricia Horton, 6 metų 
amžiaus, pereito penktadie
nio vakare žuvo, kai trokas, 
vairuojamas Lawrence Ca- 
roll, 24 metų, St. Louis, pa
slydo į saugią vietą. Maža 
mergytė ir jos motina lipo į 
gatvėkarį, prie Ashland ir 
Waveland avės.

Motina, Mrs. Katherine 
Horton, 41 metų, našlė, 3710 
N. Ashland ave., paėmė Pa
tricia į savo rankas, kad pa
dėtų jai atsistoti ant gatvė- 
kario laiptų. Ir tuo tarpu 
trokas sudavė į motiną ir 
jos mažą dukterį. Duktė žu
vo, o motina buvo sužeista.

diena

Kaip gili yra jūra?
Didžiausias jūrų gilumas 

esąs pietų Atlantiko vande- 
■ nyne, vidurkelyje tarp Tris- 
tan d’Acunha salos ir Rio 
de Laplata įtakos. Dugnas 
ten buvo pasiekta už 40,- 
236 pėdų, arba septynių ir 
trijų penktadalių mylios.

Šiauriniame Atlantikos 
vandenyne, į pietus nuo Niu- 
faundlando, dugnas buvo pa
siektas už 4,580 sieksnių ar
ba 27,480 pėdų, o į pietus 
nuo Bermudos salų giluma 
surasta 34,000 pėdų giluma, 
arba šešių ir pusės mylios.

Vidutinis visų vandenynų 
gilumas yra nuo 2,000 iki 
2,500 sieksnių.

y
X E. Montvilas, S.J., M.A., 

kuris per tris metus moki
no Detroit universitete, šį 
mėnesį laimėjo $50.00 — pir 
mą dovaną “Queen’s Work 
Original Song Contest”. Da
bar jis studijuoja teologiją 
West Baden kolegijoj, ku
rioj yra paskirtas Teologi
jos “Bidellus”. Tai nepa
prasta scholastikų garbė. E. 
Montvilas yra kilęs iš Cice
ro.

Žmogus išgyveno
185 metus

| metu eina vikaro pareigas 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje. 
Chicago. Kun. A. Deksnys 
yra Šveicarijoj baigęs aukš
tus mokslus. Į Ameriką at
vyko prieš porą metų. Prieš 
paskiriant E. St. Louis’o lie
tuvių parapijos klebonu, bu
vo vikaru Visų šventųjų pa
rapijoj, Roseland, III.

Yra užrašyta, jog Vengri
jos kaimietis Petras Čartan 
gimęs 1539 metais, o miręs 
1724 m., vadinasi išgyveno 
185 metus.

X Pamatykite šio mėne
sio “Vyties” numerį. Tikrai 

’ pasigrožėsit ir užsisakysit. 
i Kaina metams tik du dole
riai ; už tą piačią mokestį 
skaitaisi ir narys Liet. Vy
čių organizacijos, turi spren
džiamąjį balsą visuose jos 
reikaluose.

X Pranciškus Jurgelas, ci- 
cerietis, brolis žinomų sce
nos ir radio dainininkų Jur
gelaičių, gautomis žiniomis, 
yra dingęs Italijoj. Reiškia, 
jis dar neskaitomas žuvusiu. 
Gal, kur nors paklydęs, o, 
gal, paimtas į priešo nelais
vę.

Rudos slampos
Rudųjų štampų C, D ir E 

galiojimas baigiasi spalių 30 
dieną.

Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Šv. parapijos bažnyčia 
statyta 1897 metais. Buvo 
medinė. 1928 metais apmū
ryta ir išrodė dailiai. Prieš 
du metus atnaujinti altoriai, 
įsigyta gražių bažnytinių 
rūbų. Viskas sudegė. Nuo
stolių, apskaičiuojama, sieks čiu laiku susinkta $11,420,- 
iki $50,000.

Buvusiam 
šiui išėjus 
kapelionus, 
buvo paskirtas kun. d. A. 
Deksnys, giminaitis: plačiai 
Amerikoj žinomo kun. A.! 
Deksnio (dėdės), kuris šiuo

i

tadienio (spalių 16'd.) rytą 
E. St. Louis’o lietuvius ka
talikus ištiko didelė nelaimė
— sudegė jų maldos namas
— Nekalto Prasidėjimo t 
neles šv. parapijos bažnyčia.

Gaisras, kaip pasirodė, ki
lio nuo sugedimo elektraHsi* 
! dų lubose virš didžiojo alto- 

T. Gaisras kilo klebonai, 
kun. dr. A. Deksniui, laikant 
šv. Mišias. Nei klebonas, nei 
susirinkę į bažnyčią virš dvi
dešimts žmonių nepastebėjo, 
kad ugnis plečiasi bažnyčios 
bokštelyje. Kada jau pasiro
dė dūmų kamuoliai, iš lauko 
pusės pastebėję žmonės įbė- 
go į vidų ir pranešė apie ne
laimę. Iššaukta gaisrininkai. 
Tuo metu klebonas per Pe
ter Noster nutraukęs Mišias 
šv. puolė prie Šv. Sakramen
to, kad jį išnešus. Kiti žmo
nės puolė į zokristiją, kad 
išnešus nors dalį bažnytinių 
rūbų. Kadangi gaisras greit 
plėtėsi, tad tik statulos ir 
kiti daiktai prie durų pavy
ko išnešti į lauką. Klebonui 
paėmus iš altoriaus Šv. Sa
kramentą. tuojau griuvo lu-

i

Orien R. Conrad, 50 me
tų, 1026 So. Waiola ave., La 
Grange, pereito penktadie
nio vakare, 10:30., iškrito iš 
aštuntojo aukšto, jo teplio- 
jimo (dažymo) firmos, 166 
W. Jackson blvd. jis žuvo. 
Conrad buvo Bennett Paint
ir Varnish Co. prezidentas, išsiplėtė.—

*csU dirbtuves tIES/4/

Kiek parduota vandens
Iš vandens pardavimo su

rinkta laike pirmųjų devy
nių mėnesių viso $11,890,- 
276. o 1942 metais tuo pa-

klebonui Tikui- 
į kariuomenės i 
hauju klebonu J

627. Apie tai praneša Com- 
missioner of Public Works 
Hewitt.

Ale ir apetitas
Čiulbantis paukštis per 40 

minučių sulesa 7,000 mažų 
kirmėlaičių nuo lapų.

Iš lakūnų gyvenimo

Šeši prancūzų lakūnai pabėgo iš nacių 
nelaisvės su vokiečių lėktuvu

LAKŪNAI ATVYKO Į ALGIERS. KAIP LAKŪNAI 
PABĖGO IŠ NELAISVĖS

radiją

Mėlynos stampos
Mėlynųjų štampų U, V

W galiojimas baigiasi spalių
20 dieną. Mėlynųjų štampų mo> tikietų jau galima garj- 
Ė, Y ir Z galiojimas baigiasi (ti visose kolonijose
lapkričio 20 dieną.

ir

Bailį pora
Batų stampa No. 18 

iki ateinančio pažymėjimo.
gera

Dažna pavardė
Jungtinėse Amerikos Val

stybėse ir Anglijoje yra as
menų su pavarde Smith dau
giau, negu bet kur kitur.

X “ Pajūrio aukos”, pir
mą syk Chicagoje vaidini-

Chicagoje spalių 27 dieną 
bus nepaprasta šventė. Tą 
dieną Chicago švęs Laivyno 
dieną. Apie 10,000 sailorų, 
marinų ir coast guard vyrų, 
iš įvairių laivyno stočių ir 
lavinimo mokyklų, žygiuos 
per miestą, laivyno dienos 
parade.

(pas 
veikėjus). Veikalas bus vai
dinamas lapkričio 21 d., Šv. 
Jurgio parapijos salėj. Vai
dins Ateitininkų draugovės 
scenos mėgėjų grupė.

X Kun. Zakarauskas, Gi
mimo Panelės šv. parapijos 
vikaras, kiek teko girdėti, 
kviečiamas būti vedėju L. 
Vyčių Chicagos apskrities 
choro. Kun. Zakarauskas y- 
ra žymus muzikas ir žinią 
apie kvietimą vadovauti tam 
chorui jaunimas sutinka di
deliu entuziazmu.Kur nėra lietaus?

Pasaulyje sausiausia vie
ta yra Egipto dalis, tarp 
dviejų žemutinių Nilo van- 
denpuolių. Sakoma, jog ten 
lietus niekada nėra kritęs iš 
debesų, todėl gyventojai ne
tiki keleiviams, kurie sako, 
jog vanduo krinta iš debe
sų. ’ r

X "Vyties” spalių mėne
sio numeris jau išėjo iš spau 
dos ir nariai bei skaityto
jai šiomis dienomis gaus 
tikrai gražų: techniškai, tu
riniu ir iliustracijomis lei
dinį. Džiugu, kad L. Vyčių 
organizacijoj sparčiai eina 
atgijimas.

X Marytė Žutautaitė, ne
seniai įsigijus piano, spalių 
17 d. pakvietė Ateitininkų 
draugovės choristus pada
ryti pas ją repeticiją. Spa
lių 24 d. choras išpildys ka
reiviams vienos valandos 
tautinių šūkių ir dainavimo 
programą Highland Park 
ŪSO teatre.

Kiekvienam žmogui laisvė 
brangi, todėl jis dėl jos ko
voja ir stengiasi pasprukti 
iž nelaisvės.

Šeši prancūzai lakūnai ofi- 
ceriai, kurie buvo nacių ne
laisvėje, pačiupo vokiečių 

bos ir ugnis dar smarkiau Meeaerschmitt lėktuvą iš be- 
į laisvių kempės ir atskrido į 

Algiers. Prieš atskrendant į 
Algiers prancūzai lakūnai 
tik nebuvo nušauti virš Ang
lijos.

Kaip prancūzams lakū
nams pasisekė pačiupti vo
kiečių lėktuvą pasakojo 
prancūzų pilotas. Jis pasa
kė:

“Vokiečiai mus pristatė 
taisyti jų Messerschmitt, ir 
mes naudojomės laiku. Nuo 
liepos 5 dienos mes šlepėm 
literis po literio gazoliną ir 
aliejų, iki mes turėjom aš
tuonis heetoliters” (biskį 
daugiau kaip 200 galonų).

RugBėjo 29 dieną mes visi 
įšokom į lėktuvą, ir saugiai nešęs apie vagystę, pareiškė 
nuvykom į Angliją”, — tęsė pereitą ketvirtadienį, jog de- 
savo pasakojimą prancūzų šimt batų, kurie buvo dėžė- 
pilotas. “Dvi valandas ir 15 je, yra visi kairės kojos. 

I minučių vėliau mes įskridom i 
[į baisią britų ugnį, virš

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 rakandu, vartojant

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

vo dirbtuvę pertaisėm
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą* vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.
DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

Croydon. Mes per 
pranešėme “nešaudykit, mes 
esame šeši prancūzų ofice- 
riai.”

“Liovės šaudyti, bet visas 
britų kovos lėktuvų squad- 
ronas mus sekė.”

Prancūzams buvo sunku 
įtikinti britus apie savo pa
bėgimą iš nacių nelaisvės, 
bet paskui prancūzams lakū
nams buvo leista skristi į 
Algiers, Gibraltaro ir Mo- 
rocco keliu, lydint britų ko
vos lėktuvams.

Ši įdomi žinia buvo gauta 
pereitą penktadienį, spalių 
15 dieną.

Poperio gamyba
Egiptiečiai poperių gami

no 200 metų prieš Kristaus 
gimimą.

Poperig iš medvilnės 1000 
m. gaminta. 1300 m. poperis 
iš skudurų gaminta.

Aukso pinigai
Herodotas sako, kad 

zas buvo pirmutinis kara
lius. kuris kalė pinigus iš 
aukso.

Kre-

Nepavykusi vagystė
Vagis pamanė, jog turės 

nemažai pelno, kai jis pavo
gė dėžę batų iš automobilio, j penktame amžiuje, prieš 

Kristų, grynytas varis buvo 
taip branginamas, kaip ir 
auksas.

Waukegan. Bet John A. i 
Schiek, 717 McAlister ave., 
Waukegan, pardavėjas, pra-

I

Skelbkitės “Drauge”.

Vario vertė

40 asmeng
Ant laisvės statulos 

vos gali tiesiai stovėti 40 as
menų.

gal-

X Mokslo ir Pramonės Mu 
ziejuje, Jackson Parke, šian
die bus iliustruotos paskai
tos šiomis temomis: 11 vai. 
ryto — parašutai, kaip jie 
padirbami ir vartojami; 11: 
30 vai. ryto — kas yra šilu
ma? — paskaita ir demons
travimas iš fizikos; 3 vai. 
popiet — paskaita iš fizikos; 
3:30 vai. popiet — demons
travimas ūkio mašinų, kaip 
jos vystėsi pradedant pjau
tuvu. Įžanga į muziejų lais
va.

Pirkite Karo Bonos.
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