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a it Rabaul!
PRALAUŽĖ VOKIEČIU POZICIJAS
Penktoji armija įsteigė kelias pozicijas 

šiauriniam Volturno upės krante
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

Aldžyre, spalių 14.—Smar
kioj naktinėj atakoj, penk
tosios armijos kareiviai per
ėjo per Volturno upę, pra
laužė nacių linijas, ir įstei
gė kelias pozicijas šiauri
niam Volturno upės krante. 
Ta naujoji ofensyvą pradė
ta antradienio naktį. Karei
viams padėjo smarkus arti
lerijos šaudymas, kuris su
aižė nacių linijas, ir sąjun
gininkų lėktuvai, kurie be 
pasipriešinimo skraidė virš 
priešo pozicijų, tuo sulaiky
dami tankus ir kanuoles, ku
riuos priešas norėjo naudoti 
kontratakoms.

Gen. Clark vadovaujama 
kariuomenė dėl didelio lie
taus per kelias dienas sto
vėjo ant vietos. Vokiečiai 
vienu kart bandė išardyti 
sąjungininkų planus pulda
mi Capua, šiauriniam kran
te.

Penktosios armijos bali
niai persikėlė per Volturno 
laivais ir vandeniniais sunk
vežimiais ir greit įsteigė sa
vo pozicijas, nežiūrint nacių 
šaudymo kulkosvaid ž i a i s, 
mortarais, šautuvais ir ar-

tilerija. Kareivius sekė tan
kai, kurie pervažiavo upę 
greit pastatytais tiltais, ži
nios iš fronto sako sąjungi
ninkų mechanizuotos jėgos 
greit varosi į visas puses ir 
gręsia vokiečiams abiejose 
pusėse izoliavimu.

Ten kovota per visą naktį 
ir visą vakar dieną. Vokie
čiai skubiai siunčia rezervus 
iš šiaurės, norėdami atmuš
ti sąjungininkų ataką.

Septynios nacių divizijos.
Naciai vartoja septynias 

divizijas skers Italijos atlai
kyti sąjungininkus.

Sąjungininkai šiaurryčiuo 
se pasistūmėjo pirmyn, ir po 
sunkių kovų užėmė Guar- 
dia, 14 mylių į šiaurvaka
rius nuo Benevento. 9 my
lias į rytus nuo Volturno.

Britų aštuntoji armija, 
dar toliau šiaurryčiuose, pa

sistūmė jo septynias mylias 
iš Ricca, arti linijos centro, 
ir užėmė Gildone miestą. 
Britai dabar randasi 6 my
lias nuo svarbaus kryžkelių 
centro Campobasso, ir tuoj 
gręs Vinchiaturo, dar svar
besniam susisiekimų cen
trui.

----------------------------------------------------------- -r---------------------------------------------------------------------------

MOTINA PAVADLOJ A KARŽYGĮ SŪNŲ

Admirolas R. E. Ingersoll, vyriausias Atlanto Laivyno komandierius, įteikia Kon
greso garbės medalį Mrs. Powers, kurios sū nūs leitenantas James Powers garbingai ka
riavo prieš japonus Coral Sea ir savo lėktuvu 1942 m. gegužės mėn. nuskandino japonų 
keturis karo laivus ir laivą, kuriuo vežami lėktuvai. Mrs. Powers priima medalį už he- 
roiškai žuvusį sūnų, šalia jos stovi duktė ir sūnus jūrininkas. Powers šeima yra ka- i 
talikiška. • ■ j

Rusai atsiėmė Zaporohoze miestą
Naciai nori išgelbėti kareivius Kieve
T AA’TUYV A £■ 14 —-------------------------- K-?-—  :---------------------LONDONAS, spalių 14.— 

Maskvos radio pranešimu, 
Premjeras Stalin specialiam 
dienos įsakyme pranešė, kad 
rusų kariuomenės 
Zaporozhe.

užėmė

BOMBAVO GOZZO

Badoglio sako italai 
pasiruošę kariauti

MARŠALO BADOGLIO 
ŠTABAS Italijoj, spalių 14. 
—Premjeras Badoglio sakė 
italų kariuomenė tuoj padės 
amerikiečiams ir britams iš
varyti vokiečius iš Italijos. 
Jis sakė italų karinės jėgos 
laisvoj Italijoj yra gan skait 
lingos ir tinkamiausios to
kioms kovoms, kokios vyks
ta Italijoj. Badoglio tvirti
no, kad jis turįs “daug” ka
riuomenės po savo koman
da, nors daug jos randasi ir 
vokiečių okupuotoj Italijoj. 
Maršalas tiki, kad jo pareiš-

!

Pašaukė Kesselring 
atgal i Berlyną 
LONDONAS, spalių 14.— 

Stokholme gauti raportai iš 
Šveicarijos sako maršalas 
Albert Kesselring, vokiečių 
kariuomenės Italijoj virši
ninkas, buvęs pašauktas at
gal Berlynan.

I

I

Areštavo 6 merginas 
už klastuofus čekius 
CHICAGO, spalių 14. — 

Stanton avė. policija šian
dien suareštavo šešias jau
nas merginas ir vyruką, ku
ris jas mokino kaip iškeisti 
' i atspausdintus negerus 
čekius. Anot policijos, tos 

padidins pasyvų priešinimą- Panelės per praeitus šešis 
įr mėnesius iškeitusios negerų 

čekių už $200,000 iki $250,- 
000.

Walter Pelka, 29 metų, 
buvo tas mokytojas. Jis turi 
savo spaustuvę, kur jis at
spausdindavo čekius pana
šius į tuos, kuriais Chica
gos karo dirbtuvės apmoka 
savo darbininkus, įteikdavo 
juos savo “studentėms” ir 
pamokydavo jas kaip juos 
krautuvėse, viešbučiuose, ir 
pinigų keitimo stotyse iš
keisti.

Anot policijos, merginos vis 
darbuodavosi poromis, ap- 
sirėdydamos, kaip darbinin
kės.

L

kimas patrauks ir pastaruo-,^0
A v

sius į sąjungininkų pusę, ir *—

si ir sabotažą centralinėj 
šiaurinėj Italijoj.

NUSKANDINTA DU 
AMERIKOS LAIVAI
WASHINGTON, spalių 14 

—Laivynas šiandien prane
šė, kad Viduržemio jūroj 
buvo nuskandinti Amerikos 
destrojeriai Buck ir Bristol, 
abu iš priežasties povande
ninių sprogimų. Buck nu
skendo spalių 9 prie Saler- 
no, o Bristol
kar. Laivynas nieko nesakė 
apie tų laivų įgulų 
likimą.

nuskendo va-

narių

14. — 
dabar 
ar net

I

. SALA
KAIRO, spalių 14. — Są

jungininkų lėktuvai iš vidur 
ryčių atakavo Gavdos (Goz- 
zo) salą, 22 mylias į pietus 
nuo Kretos, kur bombavo 
kareivines prie Ambelo. An
tradienio naktį keturmoto- 
riniai bomberiai ir vėl ata
kavo Maritza aerodromą, 
Rhodes saloje.

MASKVA, spalių 
Rusų kariuomenės 
randasi pakraščiuose 
pačiuose miestuose keturio
se vietose — Kieve, Gome
ly, Zaporozhe ir Melitopoly. 
Perėję per žemutinę Dniep
ro upę, rusai pralaužė vo
kiečių Molochna upės liniją 
ir įsibriovė į Melitopolio 
miestą.

Dniepro viduryrusai ran
dasi tik dvi mylias nuo Kie
vo ir skuba, kad tą miestą 
užimti pirm negu naciai jį 
visiškai sunaikins.

Šiauriniam fronto gale,
Gomelis jau virtįo karo lau- atakavo centralinę Vokieti-; 
ku.

Pietuose, rusai kovoja 
suspausti vokiečių septynio
liktą armija Krimijoj. Rapor 
tai iš fronto nemini jokio 
pasitraukimo. Vokiečiai te
turi vieną geležinkelį išėji
mui iš Krimijos.

Rusų komunikatas sakė 
rusų atakos buvo atremtos 
penkiuose sektoriuose.

LONDONAS, spalių 14.— 
Pranešimas iš Maskvos sako 
vokiečių aukštoji komanda 
skubiai siunčia naujus rezer 
vus Kievan, bandydami at
laikyti rusų ofensyvą prieš 
tą centrą tol, kol jie galės 
evakuoti nacius kareivius ir 
savo reikmenis.

ORAS
Ryte šalna. Giedra.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ Š. AFRIKOS — Ame

rikiečiai lakūnai bombavo 
nacių pozicijas Tirane, Al
banijos sostinėje.

IŠ LONDONO — Ameri
kos bomberiai dienos metu

Arkivyskupas smerkia 
''pasaulinę valdžią 
CHICAGO, spalių 14.

Kalbėdamas šv. 
gijos kalbėtojų 
rienėje vakar, 
pas Samuel A. 
reiškė, kad “pasaulinė val
džia nėra Dievo planuose. 
Tokia pasaulinė valdžia ne
gerbtų kiekvienos tautos su
verenines teises. Išrišimas 
pasaulio taikos problemos, 
tačiau, reikalauja, kad kiek
viena tauta pripažintų kitų 
tautų teises ir suverenumą.” 

Arkivyskupas smerkė pla
ną pavesti visas pasaulio 
tautas po kontrole keturių' 
didžiųjų sąjungininkų suda
rytos tarybos, kuomet karas 
bus laimėtas.

t f

Vardo Drau 
biuro vaka- 
Arkivysku- 

Stritch pa-

NETIKĖTAI UŽKLUPO JAPONUS TEN
Sunaikino 177 japonų lėktuvus, 123 laivus

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS pietvakarių Pacifike, spa
lių 14.—Naudodamas kiekvieną karinį lėktuvą po jo ko
manda, Gen. Dengias MacArthur antradienį užklupo ja
ponus jų didžiulėj Rabaul bazėj, ir apdaužė juos su 350 
tonų bombų. Pranešimas sakė sunaikinimas 177 japonų 
lėktuvų ir 123 jų laivų toj didžiulėj bazėj Naujos Britani
jos saloje atidaro kelią atakoms ant visų japonų apsigy
nimo pozicijų pietvakariniam Pacifike. Atakos metu taip 
gi sunaikinta gazolino, aliejaus, ir amunicijos kroviniai, 
priešlėktuvinių patrankų po
zicijos, pastatai, ir uosto 
įrengimai. Sąjungi n i n k St i 
prarado tik penkis lėktuvus.

MacArthur komunikatas1 
pavadino ataką priešo “mil-i 
žinišku pralaimėjimu,” ir 
sakė mums dabar duota pir
menybė ore virš Solomonų 
jūros, ir tuo gręsiama visam 
priešo linijų ratui.

Pilnai nusisekė.
MacArthur pareiškė karo 

korespondentams pirm negu 
lėktuvai išskrido, “jeigu 
man psisiseks, tai bus pa-1 
baiga japonų Rabaul bazei.”

Išklausinėjus suvirš 1,000 
atakoj dalyvavusių lakūnų 
sužinota jog ataka pilnai 
nusisekė. Už stebėtinai ma
žą kainą sunaikinta 60% 
japonų orinių jėgų Rabaule.

i

t

| MacArthur šiandien sakė 
“tai buvo milžiniškas ir 
lemiantis priešo pralaimėji
mas labai svarbiam punkte.

“Visagalis Dievas ir vėl 
palaimino mūsų ginklus.”

Šis didysis puolimas sekė 
eilę atakų ant Wewak, Nau
joj Gvinėjoj, kur nuo rug
piūčio mėnesio sunaikinta 
suvirš 500 japonų lėktuvų.

Daug laivų uoste.
Mažieji lėktuvai pradėjo 

ataką pietų metu, paskui 
vidutinieji bomberiai puolė 
priešo aerodromus, ir didie
ji Liberator bomberiai tuo
met numetė 1,000 svarų 
bombas ant uosto.

Vienas koresponde n t a s, 
kuris dalyvavo atakoje,“- ssr 
kė uostas buvo tuo laiku 
perpildytas japonų laivais.

Japonai puolė Altu
WASHINGTON, spalių 14 

—Laivyno pranešimu, 10 ja
ponų bomberių vakaę ataka
vo amerikiečių pozicijas 
prie Massacre pankos, Attu 
saloj. Tai pirmas japonų 
žygis šiauriniam Pacifike 
nuo liepos mėnesio, kuomet 
amerikiečiai atsiėmė Attu.

Japonai nepadarė nuosto
lių. Nepažeistas nė vienas 
priešo lėktuvas, nė vienas 
Amerikos lėktuvų, kurie pa
kilo japonams priešintis.

ją. Schweinfurte apgriauta1 
didelė karo dirbtuvė.

IŠ BOSTONO — Ameri-j 
can Federation of Labor 
seimas perrinko William 
Green pirmininko vietai. Tai 
dvidešimtas kartas, kad jis 
išrenkamas tai vietai.

IŠ ALDŽYRO — Pran- 
cūzų spauda sako nežiūrint 
sąjungininkų atsinešimo į 
Italiją, kaipo karo talkinin
kę, Prancūzija atsimena 
Italijos judošišką žygį 1940 
metais ir neskaito Italiją 
savo drauge.

IŠ ITALIJOS — Sąjungi
ninkų karo laivai bombar
duoja vokiečių pozicijas Vol 
tarno šiauriniam krante.

IŠ JUGOSLAVIJOS—Na
ciai įsteigė naują štabą Bel
grade. Patriotai atmušė na
cių ataką Tulca mieste.

Japonai daro Hirohito 
pasaulio imperatorium

NEW YORKAS, spalių 14 
— Japonijos imperatorius 
Hirohito šiandien gavo pa
aukštinimą. OWI gautas To- 
kyo radio pranešimas sakė 
“jeigu pasaulio žmonės pil
nai supranta imperatorių 
būdus, tai neturėtų būti jo
kių kliūčių pavadinimui mū
sų imperatoriaus pasaulio 
valdytoju.”—

______ Sudegė Norvegijos 

UŽDARE 17 KASYKLŲ į

BIRMINGHAM, Ala., spa
lių 14.—Bent 17 Alabamos 
anglies kasyklų, kuriose 
dirba apie 6,500 vyrų, buvo 
šiandien uždarytos. Unijos 
ir kasyklų savininkų žmonės 
abu sakė angliakasiai susto
ję dirbę dėlto, kad valdžia 
paleido tas kasyklas atgal 
jų savininkams.

MANOMA UŽGIRS 
TAIKOS PLANĄ

WASHINGTON, spalių 14 
—Senatorius Tom Connally 
šiandien pateikė Senatui 
kompromiso rezoliuciją po
karinės taikos reikalu, ir 
spėjo, kad Senatas ją už- 
girs. Tuo būdu Fulbright 
bylius, kurį atstovų rūmai 
priėmė, ignoruotas.

Connally manymu, naujo
ji rezoliucija pareiškia A- 
merikos žmonių nuomonę.

130 Amerikos lėktuvu 
puolė Kahili airportą 
AMERIKOS ŠTABAS pie

tų Pacifike, spalių 14.—Dau 
giau negu 130 Amerikos lėk
tuvų smarkiai puolė Kahili 
aerodromą Bougainville sa
loje. Tai yra paskutinė di
delė japonų lėktuvų bazė 
šiauriniuose Solomonuose.

Amerikiečiai nušovė 15 
japonų lėktuvų iš 23, kurie 
pakilo jiems priešintis, ir 
dar vieną nušovė jam beky
lant nuo Kara aerodromo. 
Du Amerikos bomberiai din
go. Bombos numesta ant 
kanuolių pozicijų kalnuose 
aplink aerodromą, reikmenų 
krovinių, pastatų, ir gazoli
no tankų.

NUVIRTO TRAUKINYS,
20 SUŽEISTA

MILĖS CITY, Mon., spa
lių 14.—Priešakinė 11 va
gonų dalis Olympian trau
kinio, kuris važiavo iš vaka
rų į Chicagą, šiandien nu
virto nuo relių prie Paragon 
miesto. Dvidešimts asmenų 
buvo sužeista.

—Skaugum palocius, arti 
Oslo, kur šiomis dienomis 
gyveno Josef Terboven, vo
kiečių komisaras Norvegi
jai, buvo gaisro sunaikin
tas. Manoma jį padegė nor
vegai patriotai.

Skaugume pirmiau gyve
no princas Olaf, kuris dabar 
gyvena Londone.

1944 metai bus 'sausi'
WASHINGTON, spalių 14 
Dr. W. G. Whit B

chemijos divizij narys,
pareiškė, kad c dabar 
numatoma, 1944 metais ne
bus leista daryti alkoholio 
gėralams.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Džiaugias zurre talmė-Mirga-marga is . Balčyčl0 Ske.

Rockford. III. mos dovanas-
Rockfordo lietuviai dabar 

Bazaras dar neužsibaigė, džiaugias turėdami nuosa- 
Kun. K. Juozaitis, pasita- Vą gražią salę, kur žmonės 
ręs su trustisais J. Milašių susirenka kas nedėlią popiet 
h* V. Karveliu, bazarą pra- laiką praleisti. Povilas Pet- 
ilgino dar dviem dienom: penas aną syk parodė dzū- 
spalių 16 ir 17. Mat, nori- kų kanalių. Mat, iki šiol dzū- 
ma pasiekti 'keturių tūks- kai to nežinojo, 
tančių doierių sumą. '

Klebonas džiaugias, kad 
žmonės gausiai dalyvauja 
bazare. Pav., spalių 10 d. į- 
plaukų buvo pusantro tūks
tančio dolerių. Kad žmo
nėms būtų bazare smagiau, 
klebonas pasamdė net or
kestrus paskutinėm dienom. 
Spalių 17 d. bus lietuviškas 
orkestras. Grieš D. Varašis,! 
J. Pilipaitis ir P. Budvidas. 
Jie kaip užgroja, tai ir se
nas žmogus negali nusėdėt 
nešokęs.

Vakare orkestras bus jau
nimui.

Broiiai, sesutės, visi atei
kite paskutinę dieną. Bus 
daug dovanų. Sakoma, A. j 
Grybas atveš daug grūšių, o 
A. Gromontas — zuikių. B. 
to, bus ir Puidokų bonas. i

Spalių 10 d. buvo “liukin-l

I I 
I
!

Sveikiname naujus pilie
čius: Marijoną Enenienę. 
Moterų Sąjungos pirm., Pet-j 
ronėlę Kasputienę, rašt., 
Mortą Budvidienę, Kariūnę 
Labunskienę. Pastaroji liko 
piliete prieš savo brangaus 
sūnaus vestuves. Vyras sa
ko: “Dabar šoksim ‘Silwer 
tap’

Biznierius Adolfas Puido
kas džiaugias “Draugu.” Sa
ko, geriausias laikraštis, 
daug deda įvairių žinių. Pui
dokas pataria ir savo kos- 
tumeriams užsisakyti “Drau 
gą.” Sako, nesigailėsite’.

W. Gerais išėjo iš “Ringo 
Biro” biznio, kurį jis vedė 
per 15 metų. Dabar turės 
tik anglių sandėlį. Jis para
pijos bazarui aukojo vieną 
pusbačkį alaus.

Korespondentas

INDIANA HARBOR ŽINIOS
Atlaiduose dalyvavo: kun.

M. Urbonavičius, MIC.; kun.
J. Paškauskas> kun. M. Švar
lis ir “Draugo” specialus
keliaujantis agentas A. Dau po kurio buvo užkandis pa
girdąs.

Merkelienė, Jr., W. Y.urasz 
ir J. White, jos sesuo. Pe
reitą trečiadienio vakarą so- 
dalietės laikė susirinkimą.

Wisconsin, New York, Min 
nesota, Iowa - ir Texas val
stybės yra vadinamos “pie
no valstybėmis.” Tose val
stybėse labiausiai yra išvys
tyta pienininkystė.

Apskaitoma, jog reikalin- SKELBKITES “DRAUGE” 
ga 73,000 akrų žemės, kad 
jos produktais išmaitinus 
darbininkus, kurie pastato į 
vieną karo laivą — šarvuotį

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Moterų Rožancavos 
gi> šio sekmadienio 
rą rengia kauliukais 
mą.

A. Bražėnienė, 5233 Indi- 
anapolis Blvd., susižeidė In- 
land Steel dirbtuvėje. Nu
vežta į Šv. Katarinos ligo
ninę.

A. 
cote 
dosi

Dėdinienė, 4804 North- 
Ave., nesveikauja. Gy- 
namie.

gerbimui S. Kasparaitės.

Amerikos vėliavos iškėli
mo ceremonijos įvyko perei
tą sekmadienį prie J. J-ocių 
namo. Vėliavai stiebą pa
statė J. Jocis. Jų sūnus ka
riuomenėje yra pirmu leite
nantu.

Motinų klubo bazarėlis pe
reitą sekmadienio vakarą 
sutraukė daug žmonių ir 
smagiai juos palinksmino. 
Pelnas skiriamas vaikų dar
želiui parapijinėje mokyklo
je. Motiejus j

Rumnicu-Valcez apylinkė
je, Rumunijoj, randasi gar
siausi visam pasauly sveika
tos šaltiniai. Plūstantis van
duo turi didelį nuošimtį jo
dinos ir sulfuro.

I ■
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Res. 6958 So. Talman Avė. 
ties. TeL GROvehiU 0617
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

I

I

Šv. Vardo draugijos na-į 
rių vajus vedamas V. Pėt-1 
rausko, E. Plasketto, Pr. Mi- į 
kalausko ir P. Gudo. Jie Lan-1 
kosi po namus ragindami 
v yrus-vaikinus įsirašyti Šv. 
Vardo dr-jon.

Merginų-Moterų Sodalici- 
jon įsirašė naujos narės: J.

Naciai Lietuvos 
mokytojus vežiojo

I5 GARY, IND. LIETUVIU GYVENIMO (LKFSB) Ok

Parapijos vakarienė
Spalių 10 d. šv. Kazimie

ro parapija turėjo surengus 
metinę vakarienę, žmonių 
atsilankė pilna svetainė.

Po vakarienės Kazimieras 
Aukškalnis parodė judamus 
paveikslus.

Vakarienė pelno davė pa
rapijai virš $300.00. Vaka
rienės pasisekimui ir stalo 
reikalais daug pasidarbavo 
pats kleb. kun. J. Martis.
Mūsų mokykla

Šiais metais mūsų mokyk
la padidėjo vienu kambariu, 
dėlto reikėjo gauti daugiau

I

ir viena mokytoja — seselė 
Kazimierietė.

Iki šiol pas mus mokyto
javo 4 seselės, dabar yra 5 
seselės. Vaikučių mokykloje 
yra virš 120 ir dar ne visi 
priimti, kurie kreipės, nes 
visos vietos užpildytos.

Parvyko svečias karys 

aplankyti savo žmoną ir

(LKFSB) Okupantų
buvo padaryta lietuvių mo
kytojų iškyla į Reichą. Iš
vyko geg. 28 d. ir sugrįžo 
birželio 18 d. Jie aplankė 
Vokietijoje naujausias mo
kyklas ir prisižiūrėjo jų dar
bui. Už iškylos suruošimą 

j4‘reikėjo”, kad kas nors vo 
kiečiams padėkotų. Tai at 
likęs Vilniaus mokytojas 
Pempė laikraštyje “Kaunaer

noru

tė- Zeitung” liepos 2 d., pabrėž- 
vus Pranas Pranaitis. Pra- damas, kad Lietuvos “mo- 
eitą sekmadienį mūsų baž- kytojai stengi įgyvendinti 
n^čioje per šv. Mišias jis pas Reicho na darytą

pažangą mokymo srityje.”giedojo solo “Tėve mūsų”. 
Pranaitis ir jo žmona buvo 
mūsų choro ilgamečiai pa
sižymėję choristai.

Praves Wonderfiri 
For Itching Skin
To soothe i tching, burning skin, appb 
medieatedliąuid ŽEMO—a Doctor? 
fonnula backed by 30 yeais continu 
oas suecess! For ringworm symptoms, 
eczema, athlete’s foot or blemishes 
due to erternal cause, apply ŽEMO 
freely. Soon the disconifort should 
disappear. Over 25,000,000 packages 
fold. One trial convinces. Only 35L 
Also 60^and $1.00.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

kreipkitės prie mošų 
TAUPYKITE 

dėl 
194 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas
MO

D AB ARTINS
IHVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

i

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKA

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.
a‘—- ---------- -------- ■ ■ ---■

Didžiausia Lietuvių

Jewelry Krautuvė

OFISO VALANDOS 
Valandos: 3—4 ir 7—9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
2423 VVest Marųuette Road

[ Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman-

i tinius Žiedus, Rašomas Plunks. • 
Į nas ir kit u s -
! visokius auk
sinius daiktus 
už PR1ENA-

.MIAUSIASI
KAINAS.*

Purune didelę
p a s i r mkuuą

i
I
♦ i t
i i• i »

Muzikališkų lnstrumntų, Aluzi- J 
kaliskų Knygų, Stygų, Rekor- i 
dų ir kitų visokių muzikalių J 
daiktų.

Paikom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1 

Tik visu* pora aklų visam gy- 
Įnagį, lelsd&nii

Lkecsamlnuoti jaa moderniakiauat* 
metodą, kuri* re*ejimo mokslas 

gali suteikti.
1& METAI PATYRIMO

vis* aki* ..

Dr. John J. Smetsna 
Dr. J. J. Smetana, Jr.
1801 So. Aghbanrt AVOUUt 

timpas 18-toa

omo yakiAUkm:
Caadlsa 1:M a. m. iki *:*• *. m 

Tmttad. ir Mtad. »:!• a. m. 
_____ 1M _

lAIGIHJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS | 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC- 1458 kilos.!
SEKMADIENIAIS - nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo j 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk-1 

tadieniais nuo 1 iki 8 v. v. j 
imiARGUCIO ofiso adresas:

6755 S. W ėst e m Avė., Chicago, III. ,
Telefonas — GROvehiU 2242

Ii

Ii

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

JOHN A. KASS
JjCWKl.RV — VVATCHMAKEK 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Pnune: LAFAVETTE 8617

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO'\S 
25 metų patyrimas

TeL: Yards 182S 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaisa

Ofisą* Ir Akinių Dirbtuv* 

3401 80. HALSTieD ST.
Kampas 34th Street 

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

I 
L

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS;

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal sutarti

Offica teL YARds 4787 
'cmt, cel PROipoct 1980

XARdi 3246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
' arti 47th Street 

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

TaL OANal 6128

DR. BIEŽIS

t'*L

Ofiso teL VTBgizua 0036 
RecideadjM teL: BE Varly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. M 

Trečiadieniais pngai sutarti

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. » 
Sekmad^ TrečiacL ir šeštadienio 

vakarais ofisas uidarytaa

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

37 Tet REPubHc 7868

T«L OANal 0367
Kea. teL: PROspect 66bk

OR. P. L ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIBUBGAb 
1821 So. Halsted Street 

Boddencij*: 6600 So. Artenan Ava 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 p.p 

6 lld 9 vaL vakar*.

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Permainytas 
vardas Ir 
adresas

Lietuviškas 
Žydukas

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS «054

8&lmeUQ Prieinamomis
Kainomis 1 EXTRAl EXTRAl

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė, 

dottt kotai parsidooda nnžemintomls kainomis. 
ATEIKITE m PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PE0PLE5 CLOAK and BRIDAL SHOP 
1711W. 47th Street. Tek Yards 2588 »

Mrs. K. P. Dziabak ir Duktė, savininkės

LIBP.AL EAT'.f’tMGS

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių
RYTINĘ RADIO 

PROGRAMA
Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles
KAS RYTĄ:-Nuo 8:45 iki 9:15,

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKCNŲ” ŠEIMĄ, ir Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

‘l
I 
į

M. KANTER, sav.

TaL YARd* 5ML
Re*.: KENvood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 35th Street

r«L YABd* 3146

DR. V. A 5IMKUS 
•YDYTOJAB IB GH1EUBGAB 0 

m AKINIUS PRITAIKO

744 Wesl 35th Bftrcel
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-13

Skaniausia duona yra to
ji, kurią uždirbame savo ran
komis.

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

Valandos: 10-12 ryte, 2r4, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniai* 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 ponu*.

DR. GHAfflfS SEGAL •
GYDYTOJAS £B OHlKU&o.. 
1729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubeej
Ofiso telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite — 
Kės. tel.; MIDway 2880

OFISO VALAKUOS.
no 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
H. popiet u no* i

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIUI
•4TATTRAI _ REMONTĄVTMU1 ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS SEMOM8 

IfUOMMCtO RATOMR.
To*

TAPKITE FINAN8INIAI NEPRIKLAUSOMI I
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
saranee Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai Išmoka 
ai ant pareikalavimo.
<EN1AU8IA IB SYlflAUBIA LIETUVR) FINANSINE (STAIGA

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CAUDOET *11S Mocarto. Saa’y. S2M 80. HALSTED ST.

Telefonai:
Ofiso — HEMlock 5849
Rezid. — HEMlock 2324

DR. PEIER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė. 
OFISO VALANDOS: 

Popiet nuo 1 iki 3 vai; vak. 7-9;
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal sutartį__________
Ofieo TeL............... VLKgteia 188*

DR. AL. RAČKUS
8 f LYTO JAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
1 Trašhd. tr Mton. ttk nttariaa.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210
R**. Tel. LAFayette 0094

Jeigu Neateiliepnm* — 
šaukit* KEDde 2868

VALANDO8J
Pirm., Antr» Ketv. 6 vak. iki 9 vak. 
Penkt, 8:30 vak. iki 9:30 vak.

Seštad., 6 vak. iki 9:30 vakare. 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį.

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Vaikas ima ir žvakės 
liepsną, kad graži.

Split by PDF Splitter



MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IELTNOTS

HELP VVANTED VYKAJ IR MOTERYS

z

DALINIO LAIKO DARBAI REIKIA VYRŲ
100% KARO DARBAMS

BAR PORTERIO 
Reikia. Pastovus darbas. 

Gera mokestis.
EITEL RESTAŲRANT 

14 W. Randolph St.

Ar galite dirbti 4 ar 5 vai. j dieną 
tarp 7 ryto ir 3 pp. nuo pirmad. 

* perdėm penktad.? Lengvi darbai 
55c į valandą.
Guzik Press. 412 S. Pcoria, Hay 1288

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

VYRŲ IR MOTERŲ prie darbu 
viduj. Gera mokestis ir malonios 
darbo sąlygos.

DIXIE HIGHGRADE LAUNDRY 
7247 S. Racine Avė.

Vilnonių ir Trlmming Stock Klerku, 
mokanti skaityti ir rašvti angliškai.

PORTERIO

Penktadienis, spalių 15, 1943

Jūros reikšmė Lietuvai
1. KETURIOS DIDŽIOSIOS 
KLAIDOS

HELP VVANTED — VYRAI
PAPRASTŲ DARBININKŲ

Dirbti Lauke

FREIGHT

HANDLERS

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

W. T. G R ANT & CO.
828 W. 63rd St.

TROKERIŲ 
ORDERIŲ PILDYTOJŲ

LABAI SVARBŪS DARBAI
Mokame aukščiausia visame mieste 
mokestį. Mokame laiką ir pusę 
8 ir po 40 valandų darbo.

NUOLATINIAM DARBUI
Atsišaukit asmeniškai i

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

PO

i

MEKANIKU IR 
PAGELBININKŲ

Pastovūs darbai, gera mokestis. 
Virš’aikio jei norite. Ateikite su 
įrankiais prisirengę stoti J darbą.

DIAMOND T BRANCH
320 S. Sangamon

Core Rūme, Foundrėje
Forge ir Mašinšapėje

PATYRIMO NEREIKIA

Lengviems naktimis darbams.
, landomis tarp 4 popiet ir 12 
naktį.

Va- 
vidur- %

MOTERŲ
TNSPFKTORITT — SIUVTMG
Ntt nnERAvnRTTT — r iKKOMTS 
STT’VftJTT — UTTT.TTY FT.OOR DAR
BININKIŲ ir EXPEDITORS.

PATYRIMO NEREIKIA 
MES IŠMOKINSIM

MAST-

Kas gyveno rytiniuose 
Baltijos pajūriuose akmens 
gadynėje — joks archeolo
gas dar negali pasakyti: sto
ra laikų migla dengia šia 
mums įdomią paslaptį. Ta
čiau bronzos gadynėje, t. y. 
beveik prieš 4000 metų tarp 
Vyslos ir Dauguvos jau gy
veno mūsų tiesioginiai pro
tėviai baltai, o kai kur dar

K. Pakštas dalį sugrąžinti lietuviškai 
giminei, ogi du trečdaliu su 

. i lenkiškais Mozūrais atiduo
ti Lenkijai. Nacius iš ten in
kelius būtų natūraliausiu bū 
du atlyginta Lietuvai ir Len 
kijai už visuotiną (universa
linį) šitų tautų apiplėšimą, 
kurį dabar Labai metodiškai,

Door No. 5. House No. S.
13th & Clark Sis.

DIŠIŲ PLOVĖJŲ

Gera mokestis ir valgis.
EITEL RESTAŲRANT

14 W. Randolph

CRANE CO.
Employment Dept.

4000 S. KEDZIE AVĖ.
*

Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų
Klauskite

BOLAS W. PALUTSIS

VAIKINU ir VYRŲ
17 IKI 65

Corrugated ir mediniu baksu dirb
tuvėje. Patyrimo nereikia. Laikas ir 
pusė už viršlaiki.

MAXWELL BROS.
22nd ir Morgan

AUTOMOBILIŲ 
TEPĖJO

Pastovus darbas, gera mokestis. 
Atsišaukite tuojaus.

DIAMOND T BRANCH
320 S. Sangamon

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

MINNESOTA
& MFG.

1500 S. Western Avė.
Tel. Monroe 6126

MINING 
CO.

REIKIA
Pullers, Wringermen ir Packers. 
Aukščiausia unijos mokestis ir bonai.

CASCADE LAŲNDRY 
7930 S. Racine

DALINIO LAIKO DARBAI

REIKIA
VVAREHOUSE VYRŲ. Gera mokes
tis, ketvirtainiai bonai, 2 savaičių 
atostogos, apdrauda ir kiti patogu
mai. Labai gera vieta dirbti, šaukit 
Monroe 6126 ir prašykite kalbėti su 
Mr. Nelson.
MINNESOTA MINING & MFG. CO. 

1500 S. VVestėm Avė.

25 Merginų ar Moterų. Lengvi 
darbai spaustuvėje. Patyrimo ne 
reikia. 55c į vai. Valandos: 9 ryte 
iki 3:30 pp. ar 10 ryto iki 4:30 pp. 
nuo pirmad. perdėm penktad.
Guzik Press 412 S. Beoris, Hay 1288

REIKIA
Receivinp Vyrų, 
gera mokestis. 
KRESGE CO.'

Stockroom ir 
tovūs darbai,

S. S.
6300 S. Halsted

Pas-

VYRŲ
SU AR BE 
PATYRIMO

PORTERIO
Reikia tuojaus. Atsišaukite 1

160 E. ILLINOIS ST.. 3rd FLOOR

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTWELL CANDY CO. 

3501 Potomac

REIKIA VYKŲ
Reikia prie darbų lankstyti poplerl- 
aius baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Diena ir naktį šiftal. Atsišau
kite asmeniškai
5 popiet.

CHICAGO
4200 S.

nuo 8:30 ryto iki

VYRŲ
Dirbtuvės darbams. Pressmen Pa
gelbininkų, Paper Handlers. ir tt. 
Patyrimo nereikia, gera valandinė 
rata. laikas ir pu9ė už viršlaikį. 
Kreipkitės prie Mr. Kessler.

TRANSO ENVELOPE CO. 
3542 N. Kimball Avė.

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

ar į Employment Ofisą nuo 9 
iki 12 popiet.

8959 W. Ogden — Room 302

ryto

DIRBTUVES VYRŲ (2)
Svarbioj pramonėj. 48 vai. savai
tėj. Atsišaukit ar pašaukit Spalių 
18 "

PIRKITE KARO BONUS! Mr.

dieną.
THE PURE OIL CO. 

4800 S. Harlem Avė.
Benvyn 7700Hill

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 Mėnesį
pagal 
kada

valandinę ratą. Aukštesnė mokestis 
pilnai būsit išsilavinę.

dirbtuvė operuoja 6 pilnas dienasMūsų
j savaitę. Mes paruoštam gerą valgj. 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
z

2145 S. 54th Avė Cicero

VYRŲ
PATYRIMO NEREIKIA 

Abelniems darbams mūsų ware- 
house ir dirbtuvėje; aukščiausia 
mokestis. Matykite Mr. Kelleher.

BODIE HOOVER 
PETROLEUM CO.
3990 W. 38th St.

M. Born * Co.
IVvru drabužiu išdirbėjai gamintola! 
‘ Militarinlų uniformų ir civiliams 
i Siūtu ir overkotų.

1060 W. ADAMS ST.

PARDAVIMUI

IŠSIMAINO _7 kambariu rezidencija, 
kampinė, 
mainysiu 
mobilio.
Brighton

Darbininkų
SHIPPING ROOM HELPERS 
PATTERN STORAGE VYRŲ 

CHANE VYRU

Parduosiu už $6.500 ar 
ant loto, bučernės ar auto- 
Proga įsigyti gerą, namą 
Parke. Kreipkitės prie —

F. G. LUCAS & CO.
4108 ARCHER AVĖ.

no buvo gyvenamas mūsų 
padermės tautos — prūsų. 
Tais laikais net dabartinis 
Dancigas vadinosi Gintaru, 
kaip tai mes patiriame ara
bų kartografo Idrisi (1099- moksliškai vykdo Vokietiją 
1062). Pirmą kartą gerai nebe pirmą kartą. Be to, bū- 
ginkluoti vokiečiai peržengė tų sumažintos karo priežas- 
Vyslą ir pradėjo pulti mūsų tys ir sąlygos Centrinės Eu- 
žemes 1231 m. Mūsų brolių ropos šiaurinėje daly. Tad 
prūsų žemes užkariauti vo
kiečiams reikėjo 50 metų. 
Prieš lietuvius vokiečiai ka- 

suomiai. Prieš tryliktą šimt- r^avo su mažomis pertrar- 
metį vokiečiai neturėjo čia 
nei vieno miestelio, ne kai- niekaip neįstengė jų nugalė- 
mo. Ligtol dar nebuvo pavo- ti ar iš JŲ žemių 
jaus, kad vokiečiai baltų tau Tačiau per šitą Konrado 
tas nuo jūrės atstumtų.

Pirmoji klaida ir nelaimė 
įvyko 1228 m., kai lenkų 
Mozurijos kunigaikštis Kon
radas, negalėdamas nugalė
ti mūsų brolių prūsų, pasi
kvietė pagelbon prieš juos 
kryžiuočių ordiną. Ligtol vi 
sas kraštas nuo žemutinės 
Vyslos iki žemutinio Nemu-

komis beveik 200 metų ir

išstumti.

šitoj pajūrių problemoj Lie
tuvos ir Lenkijos kooperavi- 
mas būtų ne tiktai galimas, 
bet ir Europos taikai labai 
naudingas. Dusinamos tau
tos atgautų savo plaučius ir 
vartus į pasaulinę prekybą. 
Tad tikrai verta dėti pastan 
gų išvengti praeities klaidų, 
kaip tai prieš keletą met. ra
šė Lenkijos diplomat. Novvak 
prikišinėjęs lenkams roman-

klaidą prasidėjo tikras vo
kiečių įsigalėjimas Vyslos, 
Prieglaus ir Nemuno žioty
se, sudaręs nuolatinį pavojų
ne tik lietuviams, bet ir len- tišką klaidą, kad jie vieton 
kams. Be to. Lietuvą daž- Dancigo ir Karaliaučiaus la- 
nai puolė vokiškas kalavi- biau įsimylėję į Vilnių ir su- 
juočių ordinas, įsisteigęs ėję ilgan konfliktan su lietu- 
Latvijoj XDI amžiaus pra
džioj.

viais.

irSvarbioje pramonėje karo 
taikos laikuose. 

PASTOVUS DARBAI 
Puiki mokestis. 

Pilno ar dalinio laiko.

ELECTROCAST 
STEEL FOUNDRY CO. 

4701 W. 15th PI. — Cicero

Redaktoriaus Šimučio
25 m. vedybinio 
gyvenimo sukaktis

HELP VVANTED — MOTERYS

DRAPERY MAKERS
Rankomis power mašinų darbininkų 
prie puikiu apdengalų. Jęįgu esate 
nepatenkinti su dabartiniu darbu ir 
norite pastovaus darbo "up to date" 
dirbtuvėje su geresniu mokesčiu at
sišaukite j

SMITH & HERMAN
734 E. 79th St

DIRBTUVES DARBAI
PILNO AR DALINIO LAIKO

Maisto gamvbos dirbtuvėje. Paty
rimo nereikia. Apmokamos atos
togos ir legaliniai šventadieniai. 
Laikas ir pusė už viršlaikį. Arti 
north sidės.

ŠAUKIT SUPERIOR 0399
Tarp 8:30 ryto ir 5 pp.

MERGINŲ — MOTERŲ
17 IKI 45

Corrugated ir mediniu baksų 
tuvėje. Patyrimo nereikia. 55c 
Laikas ir pusė už viršlaikį.

MAXWELL BROS.
22nd ir Morgan

dirb- 
Į vai.I

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti poplen 
n lūs baksus Reguliaria algos pakė
limas. Dieną Ir naktį šiftsi. Atsišan 
kitę asmeniškai
5 popiet.

CHICAGO
4200 S.

(LKFSB) Angelė ir Leo
nardas šimučiai š. m. spalių 
mėn. 16 d. mini vedybinio 
gyvenimo 25 m. sukaktį, šį 
įvykį minės specialiai ta in
tencija užprašytomis šv. Mi- 
šiomis. Kitokių iškilmių, dėl 
karo, nerengs. Karas šimu
čių šeimą ypatingai palietė, 
nes du šimučių sūnūs tar
nauja Dėdės Šamo karo a- 
viacijoje, dar vienas sūnus 

Į ir dukrelė gyvena su tėvais. 
Šimutis yra sukūręs visą ei
lę gražių eilėraščių, drami
nių veikalų ir kitų dailio
sios literatūros kūrinėlių, 
šiuo metu daug darbuojasi 
lietuviškajai visuomenei, bū
damas dienraščio “Draugo” 
vyr. redaktoriumi, Amer. L. 
Tarybos pirmininku, ALRK 
Federacijos sekretoriumi ir 
LRKSA pirmininku. Lietu
viškoji visuomenė tą jo dar
bą įvertina ir maloniai re- 

! daktoriaus šeimai linki lai
mingai sulaukti auksinės ir 
deimantinės vedybinio gyve
nimo sukakties.

Bevvare Coughs
- Irom common colds
That Hang On

Chronic bronchitis may develop if 
your cough, chest cold, or acute bron
chitis is not treated and you cannot 
afford to take a chance with any medi- 
cine less potent than Creomulsion 
which goes right to the seat of the 
trouble to help loosen and expel germ 
laden phlegm and aid nature to 
soothe and heal raw, tender, inflamed 
brondhial mucous membranes.

Creomulsion blends beechwood 
creosote byspecial processwith other 
time tested medicines for coughs. 
It contains no nareoties.

No mafter how many medicines 
you have tried, tell your druggist to 
sėli you a bottle of Creomulsion with 
the understanding you mušt likę the 
way it ąuickly allays the cough, per- 
mitting ręst and sleep, or you are to 
have your money back. (Adv.)

nuo 8:30 ryto iki

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

ar J Employment Ofisą nuo 9 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

Koks paukštis, toks ir liz
das.

ryto

SLIP COVER KIRPĖJA 
Patyrusi prie aukštos rūšies da»bų. 
Vienatinėje south side dirbtuvėje.

SAUKIT CEDARCRE8T 5217

★ ★★★★★★★★ 
★
★

FILE KLERKŲ
MERGINŲ ar MOTERŲ 

Pilno ar Dalinio Laiko 
Rytmečiais ar Popiet 

Patogios valandos Aukštesnių 
Mokyklų studentėms.

5 dienos į savaitę.

GREAT AMERICAN 
INSURANCE CO.
310 S. Michigan Avė.

★ 
'★
★

For Help! 
For Sale!
For Rent 1
For Service!
For Results I

ADVERTISE -
In AmerieaS Greatest 

Lithuanian Dailv Nevvspaper
— estą mismm 1900 — 

CALL AN AD-TARER 
CLASSIFIED OFFICE

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

Sekmadieniais dirbti nereikia. 
Valgis ir uniformos duodama.

HARDING’S, 68 W. MADISON

TEL.—RANDOLPH 9488

L1THUANIAN-DRAUGAS

PLATINKITE “DRAUGĄ” (

THE LEADING LITHUANIAN 
ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

Antroji klaidą. 1410 m. 
prie Gruenvaldo Vytauto va 
dovaujama Lietuvos ir Len
kijos kariuomenė smarkiai 
sumušė vokiečių galybę ir 
sustabdė jų “Drang nach 
Osten” 300 metų. Tuomet 
Lietuva atsiėmė Žemaiti
ją. Istorikų manymu, jeigu 
Vytautas būtų dar kiek il
giau kariavęs, tai vokiečiai 
būtų buvę visiškai sunaikin
ti ir lietuviai būtų juos at
gal Vokietijon išviję ir da
bartinis Rytų Prūsų pajū- 
rys būtų vėl tekęs lietuviš
kai giminei. Bet dėl neišaiš
kintų priežasčių Vytautas 
nebenorėjo savo pergalės iki 
galo išnaudoti ir nebegalėjo 
Jogailai vokiečius iš Baltijos 
pajūrių išvalyti. Per 12 me
tų Vytautas bandė diploma
tinėmis derybomis pajūrį at
gauti, bet tai jam jau nebe
pavyko.

I

Murinę soothes, deanses and refresher 
irriuted, reddcnea meaibranes caused 
bv head colds, driving, winds, movies, 
elose work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

Trečioji klaida įvyko 1454- 
66 m. Tuomet, Kazimiero 
laikais, Lenkija kariavo 
prieš vokiečius Prūsijoj ir 
kvietė Lietuvą prisidėti. Lie
tuva neprisidėjo ir padarė 
didelę klaidą, praleisdama 
paskutinę progą išdangin
ti vokiečius iš lietuviško pa
jūrio, iš Klaipėdos 
liaučiaus.

Ne tas vyrs, kurs prade
da, bet kurs pabaigia.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

Klausyk gerai, atsakyk 
atsargiai, spręsk greitai.

Palaikykite tuos biznie
rius, kurie skelbiasi “Drau
ge”

SKELBKITĖS “DRAUGE”

2. SUNKU TAUTAI BE 
JŪROS GYVENTI

Prieš šį karą Europoje 
buvo tik 5 žymesnės valsty
bes neturinčios jūros kran
tų: tai Čekoslovakija, Ven
grija, Austrija, Šveicarija ir 
Liuksemburgas. Iki 1923-1-5 
ir Lietuva priklausė šitų vai 
stybių grupei, nes dar netu
rėjo savo uosto. Jeigu tokia 
kontinentinė valstybė yra 
apsupta bent 4 ar 5 kaimy
nų ir jeigu tų kaimynų po
litinė orientacija ir ekonomi 
nė struktūra pasižymi ryš
kiu įvairumu, tai yra pakan
kamai vilčių, kad jie nesu
darys bendro bloko prieš mi 
nėtą kontinentinę valstybę ir 
nesugebės jos dusinti. O kai 
mynų ekonominis įvairumas 
leidžia ir kontinentinei vals
tybei išplėsti labai didelius 
gerybių mainus. Gera esti jei 
ne visi kaimynai yra labai 
dideli ir greta savęs turima 
ir lygių sau partnerių. Šiuo 
atžvilgių Dunojaus baseinio 
kraštai turi kaikurių pato
gumų.

Atgimusiai Lietuvos vals
tybei lemta buvo atsidurti' 
daug prastesnėse geopoliti
nėse sąlygose. Didžiausią 
ekonominį kontrastą gauna
me, kai pasilyginame su Vo
kietija. Bet vis labiau įsiga
lint ūkiškai autarkijai ir 
dažnai turint mažučių ar di
desnių politinio turinio gin
čų, Lietuvai nesusidarydavo 
tinkamų galimybių išplėsti . 
su Vokietija didelius ekono
minius ar kultūrinius mai
nus. Pietų ir rytų sieną per 
500 km. darėsi vis labiau ne-

ir Kara-

pagimdė 
Versaly, 
Vakarų

Ketvirtą klaidą 
tarptautiniai tėvai 
1919 m. Didžiosios 
valstybės (ir Lenkija) galė
jo padalinti Rytų Prūsus 
tarp Lietuvos ir Lenkijos ir 
vokiečių kolonistus iškelti 
atgal Vokietijon, bet jos tuo 
metu Lietuvos visai nenorė
jo pripažinti ir greit pradėjo perlipama ir tokia pasiliko 
pataikauti Vokietijai. Už len beųt aštuonioliką metų. Nuo 
kų koridoriaus buvo palikti širdūs ir draugiški santy- 
Rytų Prūsai, kurių klausi- kiai vyravo tik Latvijos pa- 
mas yra tiesioginė šito karo sieny. Bet perdidelis gamy- 

I priežastis. į bos panašumas neleisdavo
, , ' mums čia vesti labai didelę

o ^.etUVa y baru Ppe prekybą, nors mažesnė pre
kyba ir intensyvus kultūri
nis santykiavimas čia rasda
vo ir rastų ateity palankas 
sąlygas.

Laiku neatgavusi savo jū- 
ir etnografinė logika verčia 1,08 uosto« Lietuva būtų bu- 

I (Nukelta į 4 pusi.)

Baltijos sugrįš, jeigu po da
bartinio karo Lenkija, Lietu 
va ir anglo-saksai supras 
praeities klaidas ir panai
kins vokiečių militarines ko 
lonijas Europoj. Geopolitinė 
L. ---- o------- -------------------
lietuvišką Rytų Prūsų treč-(
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Karo eigos apžvalga
VISUR PAŽANGA

Šią savaitę vis tik daug kas naujo įvyko karo fronte. 
Rytų (Rusijos) fronte gerokai pasivarė j priekį rusų 
armijos; Italijoj sąjungininkai taip jau padarė pažan
gą; amerikiečių ir anglų šaunūs lakūnai kelis kartus 
smarkiai ir efektingai bombardavo Vokietijos karo pra
monės ir susisiekimo centrus, padarydami priešui di
delių nuostolių; Jugoslavijos partizanai ypač daug prog
reso padarė kovodami prieš okupantus vokiečius.
AZORŲ SALŲ LAIMĖJIMO REIKŠMĖ

Tačiau Azorų salų gavimas karo reikalams yra svar
biausias šios savaitės sąjungininkų laimėjimas. Azorų 
salos, kaip jau buvo rašyta, daug padės pagreitinti per
galės laimėjimą. Portugalija, kuri pavedė tas salas Di
džiajai Britanijai, tuo pačiu ir jos sąjungininkams, pel
no ir pagarbos ir padėkos.

Reikia neužmiršti, kad taip elgdamosi Portugalija iš
sistatė save į pavojų būti nacių užpultai. Nors, tiesa, 
ji pareiškė norą, kaip pranešė p. Churchill Anglijos 
parlaijientui, ir toliau pasilikti neutrali, bet vis tik nė
ra tikra, kaip j jos “dovaną” sąjungininkams pažiūrės 
vokiečiai.

Tačiau, matyt, portugalai vokiečių puolimo nebijo. 
Jie yra pasiruošę gintis. Azorų salas anglams pavedė 
apgalvotai ir pasitarę su savo artimu kaimynu Ispa
nija. Prieš darant tą žygį, Portugalijos vyriausybė apie 
tai painformavusi Ispaniją ir ji jam nesipriešinusi.

Tai daug reiškia.
PORTUGALIJA IR ISPANIJA

Reikia turėti galvoj, kad Portugalija su Ispanija tu
ri padariusios nepuolimo sutartį. Jei bet kuri iš jų 
būtų užpulta, abi kartu yra įpareigojamos kariauti prieš 
•užpuoliką.

Portugalija dėl to atsiranda ypatingoje padėtyje. Vo
kiečiai prie Portugalijos gali prieiti iš jūrų. Bet, są
jungininkai, turėdami bazes Azoruose, jų priėjimą truk
dys submarinais ir, žinoma, lėktuvais. Kitas tikriau
sias ir tiesiausias kelias vokiečiams į Portugaliją yra 
per Ispaniją. Jei tą kelią vokiečiai pasirinktų, ispanai 
nutrauktų ligšiolinį neutralitetą, paskelbtų naciams ka
rą ir kariautų drauge su portugalais sąjungininkų pu
sėje. Tuo būdu atsirastų galimumai dar vieno karo 
fronto Europoje.
ISPANAI KEIČIA POLITINĘ LINIJĄ

Ta pačia proga tenka priminti ispanų žymų pasikei
timą karo atžvilgiu. Ligšiol jie buvo neutralūs, tačiau 
labiau palankūs naciams. Dabar jų neutralumas yra 
griežtas. Tai yra stambus sąjungininkų diplomatijos 
laimėjimas, nes jei ne Ispanijos naujas susiorientavi- 
mas, Portugalija tikrai nebūtų pavedusi Azorų salų 
sąjungininkų karo reikalams.

Portugalijos padarytas gestas dar ir kitą reikšmę 
turi. Jis parodo, kaip toli karo jėgų balansas yra pa
sviręs sąjungininkų naudai..
ITALIJOS ĮSTOJIMAS Į KARĄ JUNGTINIŲ 
TAUTŲ PUSĖN

Kitas labai didelis ir nepaprastai reikšmingas šios 
savaitės įvykis karo fronte, tai Italijos vyriausybės 
paskelbimas karo Vokietijai. Jis taip pat reiškia Jung* 

tinių Tautų ir militarinį ir politinį triumfą.
Militariniu atžvilgiu, tiesa, Italija yra gana silpna. 

Jos armija turi būti perorganizuota. Vokiečiai tebe- 
kontroliuoja Romą ir su fašistų liekanomis kursto gy
ventojus prie civilinio karo. Bet daugelyje mūšių italų 
kariai įrodė, kad jie yra narsūs. Perorganizuota ir ge
rai apginkluota jų armija bus didele jungtinėms tau
toms talka. Moraliniu atžvilgiu Italijos perėjimas są
jungininkų pusėn ir paskelbimas Vokietijai karo, turi 
milžinišką svorį.

Su tuo artimai rišasi ir Italijos ateitis. Gen. Badog- 
lio vyriausybė gavo jungtinių tautų pripažinimą ir da
bar bus laikoma viena iš jų (jungtinių tautų) tik po 
to, kai jis pažadėjo po karo pravesti demokratiškus rin
kimus, sudarant visus galimumus žmonėms išsirinkti 
tokią valdžią, kokios jų dauguma norės.
DIDYSIS GEN. MacARTHUR ŽYGIS PACIFIKE

Prie didžiųjų karo žygių tenka priskaityti ir Ame
rikos lakūnų ekspediciją į; Pacifiko salos New Britaino 
bazę Rabaul. Ta ekspedicija buvo tiek sėkminga, kad 
sudaužyta 177 japonų lėktuvai ir 123 karo laivai. Prie
šui buvo užduotas toksai smūgis, iš po kurio jis ne
greit atsipeikės. Gen. MacArthur, vyriausias karo va
das sąjungininkų jėgų šioj Pacifiko daly, savo komu
nikate pažymėjo, kad tai buvo “triuškinantis ir le
miantis priešo nugalėjimas šiame labai svarbiame punk
te.... Manau, kad mes sulaužėme priešo nugarą... Galin
gasis Dievas laimino mūsų ginklus.”

Tad visas šios savaitės žinias iš karo lauko suglau
dus į krūvą, galime susidaryti sau vaizdą, į kurį žiūrė
dami turime džiaugtis. Laimėta daug ir tie laimėjimai 
veda prie neabejotinos jungtinių tautų pergalės.
★

Taikos reikalais besirūpinant
Jungtinių Valstybių senato užsienių reikalų komisi

ja jau priėmusi rezoliuciją pokarinės pasaulio taikos 
atstatymo ir palaikymo klausimu. Rezoliucija esanti 
kompromisinė. Jos tekstas yra toks:

“Jungtinių Valstybių senatas nutarė:
“Kad karas būtų vedamas prieš visus mūsų prie

šus tol, kol bus pasiekta visiškai pergalė;
“Kad Jungtinės Valstybės kooperuos su savo gink

lų draugais teisingai ir garbingai taikai atsteigti.
“Kad Jungtinės Valstybės, veikiančios per savo 

konstitucinius procesus, jungtus su suverenėmis tau
tomis įsteigime ir palaikyme- autoriteto su jėga, kad 
išvengti agresijos ir palaikyti pasaulio taiką.”

Sakoma, kad šia rezoliucija daromas kompromisas 
tarp kongrese priimtos taikos rezoliucijos ir respubli
konų partijos nusistatymo.

Vis tik gera, kad prieinama prie bendros kalbos, su
sitarimo ir bendromis jėgomis siekiama rūpintis tei
singos ir pastovios taikos atstatymu ir palaikymu.
★

Imperializmo pasireiškimas Maskvoje
Jungtinių Valstybių, Didžiosios Britanijos ir Sovietų 

Rusijos užsienių reikalų ministrų konferencijos Mask
voje išvakarėse, oficialus komunistų partijos organai 
“Pravda” padarė pareiškimą, kad, girdi, konferencija 
neturės liesti jokių politinių ir sienų klausimų. Anot 
to laikraščio, rusai visai nemaną diskusuoti Baltijos 
valstybių klausimą, kaip nemano svarstyti “Jungtinių 
Valstybių sienų ir Kalifornijos klausimo.”

Vadinas, Sovietų komisarai laiko Baltijos valstybių 
klausimą taip išspręstu, kaip yra išspręstas Kaliforni
jos ar bet kurio kito Jungtinių Valstybių steito klau
simas. - * Ą į

Bet klysta ir Maskvos komisarai ir jų “Pravda”. Ar 
jie norės ar nenorės, Baltijos valstybių klausimas kon
ferencijoj bus pakeltas ir svarstomas., Maskva kaip no
ri, taip gali sau manyti, bet Vašingtonas ir Londonas 
nėra pripažinę tų valstybių Rusijai, nes jos jai nepri
klauso. Laikantis Atlanto čarterio, ir amerikiečiai ir 
anglai turės stovėti ir stovės už visų tautų, neišskiriant 
nė Baltijos valstybių, laisvę ir nepriklausomybę.

Jei, pagaliau, “Pravdos” manymu, Maskvos konfe
rencijoj nebus svarstomi tarptautinės politikos reika
lai, tai kodėl į konferenciją važiavo valstybių politikos 
vairuotojai, užsienių reikalų ministrai? Jei ten tebūtų 
svarstomi tik karo reikalai, būtų kviesti karo, bet ne 
politikos vadai.
★

Reikia susirūpinti
“Sandara“ rašo:

“Kaip žinome, Maskvoje neužilgo susirinks trijų 
didžiūnų konferencija. Joje dalyvaus sekretorius Hull, 
užsienio ministeris Eden ir komisaras Molotov. Len
kijos ir Baltijos klausimai bus paliesti. Nors galu
tino išrišimo nėra ko tikėtis, tačiau Lietuvos atsto
vai Washingtone ir Londone turėtų pasekti lenkų pa
vyzdį ir pareikalauti, kad rusams ateinant į Lietu\ą, 
tas kraštas būtų laikomas tik kaipo okupuotas, o ne 
sovietine teritorija ir okupuotas tol, kol nebus gahi-
tinai parblokšti vokiečiai.

Jūros reikšmė
Lietuvai

(Atkelta iš 3 pusi.)
vusi priversta savo ūkišką, 
politinį ir net kultūrinį gy
venimą derinti prie kurio di 
desniojo savo kaimyno ir 
parceliuoti savo nepriklau
somybę svetimųjų naudai. 
Nuo šitos nelaimės mus iš
gelbėjo drąsus sukilėliai ir 
stambaus masto politikos 
vyrai sugebėję laimėti Lie
tuvai pajūrį ir tą nepapras
tai brangų laimėjimą iš
nešti pro Scyllą ir Charyb- 
dę. Didysis lietuvių patrio
tizmas laimėjo labai pavo
jingą diplomatinį žaidimą 
prieš šimtą kartų galingesnį 
partnerį. Ateity Klaipėdos 
vaduotojų pastangos, rizika 
ir aukos bus nušviestos tik
rai garbinga šyiesa. O legio
nas jaunųjų Klaipėdos kovo
tojų ir ypač kariautojų vi
suomet pasiliks jaunimui pa 
vyzdžiu kilniausiojo lietuvių 
patriotizmo ir idealizmo.
3. JŪRA AUKLĖTOJA, 
JŪRA MAITINTOJA, JŪRA 
DINAMIKOS VERSMĖ!

Kas per daug plepa ir gi
riasi, tas paprastai labai 
blogai temoka gyventi ir 
labai mėgsta tinginiauti.

Susipratęs katalikas ko
voja su bedievių spauda pla
tindamas savo, katalikišką,
spaudą.

Sunku trumpu straipsniu 
išgvildenti visą jūros reikš
mę tautų gyvenimui. Galop 
ne' kiekvieną skeptiką ir įti
kinsi. Kitas pasakys, kad 
yra gi tautų, kurios ir be 
jūros gerai pragyvena. Taip, 
pragyvena... Vienos volioja
si derlinguose juodžemiuose, 
beveik sočios, beveik paten
kintos, beveik apsnūdę. O ki 
tos, nubruktos į kontinentų 
gilumą, į vidutinėles žemes 
ne gyvena, bet smilksta, vos 
neužgesdamos rusena, Nesi
nori Lietuvai tokio gyveni
mo...

žemės erdves Europoje 
tautoms besidalinant, mūsų 
tautai teko nedidelis, vidu- 
tinėlio derlingumo plotas, be 
vertingų mineralinių turtų, 
be stebinančio, grožio, be mi 
nimalinio saugumo ribų, žo
džiu: biedna ir pavojinga 
čia gyventi. Todėl ir bėgo iš 
Lietuvos judresnieji žmonės: 
gabiausieji ir ambicingi kai
mynuose ugdė imperijas, kū 
re pasaulinio masto kultūri
nius veikalus ar krovėsi di
delius turtus. Kiti, papras
tesni, bet vis dėlto energin
gi, šimtais tūkstančių veržė 
si į tolimus užjūrius, į di
džiausias erdves. Ten sveti
miems krovė turtus kasdami 
anglius, geležies rūdą, tam
pydami gyvulių lavonus, me 
talus paversdami į mašinas, 
medvilnę, ir šilką — į švel
nius audinius. Ten jie kitus 
praturtino, bet ir savo padė
tį labai pagerino.

(Bus daugiau )

Laikai vien statymo baž
nyčių ir puošimo altorių jau 
praėjo. Dabar vienas tik da
lykas svarbiausias — pri
pildyti šalį gerais laikraš
čiais. Kardinolas Laobre
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BONAI
(Gaida — “Vilniaus

Kalneliai’ ’)
Čia mes susirinkom
Vėl pasikalbėt, 
Kaip paremti valdžią 
Ir karą laimėt.

Pirkime bonus 
Visi būtinai, 
Tada mes laimėsim 
Tą karą tikrai.

(Pakartoti)
Mussolini dreba, 
Afrikos nebėr.
O štai ir Europoj 
Vietos jau jam nėr.

Pirkime bonus ir t.t.
Hiroyto dantis 
Jau praded barškėt, 
Per akinius storus 
Negali regėt.

Pirkime bonus ir t.t.
Hitleris galvojo 
Pasaulį valdyt, 
Bet priseis ant galo 
Jam kiaules ganyt. 
_ Pirkime bonus ir t.t. 
Rooseveltas su Churchill 
Tariasi rimtai, 
Kad užbaigus karą 
Visiems būt gerai.

Pirkime bonus ir t.t.
A. šlapelis

Nebijau aš kardo, 
Nors ir kuoaštriausio;
Nebijau aš nuodų, 
Nors ir kuosmarkiausių.

Nebijau aš kulkų,
Ose lekiančių,
Bet bijau liežuvių 
Moterų piktų.

Autorius nežinomas

Kl. Jurgelionis, redaguo
damas “Tėvynę”, SLA na
rius praminė “broliais” ir 
“seserimis”. Skamba dailiai,, 
ale to dar neužtenka: bro
liškumą reikia ir padavady- 
ti. Žinoma, jei tą parodys 
eiliniai nariai, nekoks bus 
priklodas. Reikia, kad pada- 
vadytų centro ir apskrities 
valdybos nariai.

-Šiomis dienomis ir pada- 
vadino Pitsburge: brolis-bal- 
šavikuojantis SLA centro 
vice prezidentas Mažukna 
su broliu-tautiškuo j ančių 
Pitsburgo apskrities pirmi
ninku Dargiu broliškoj šne
koj apie tai, kuris jų bus 
sekamas kandidatas į SLA 
vice prezidentus. Brolis Dar- 
gis broliui Mažuknai davė 
brolišką žodį, o brolis Ma
žukna broliui Dargiui du 
broliškus kumščius. Brolio 
Dargio tikras brolis Dargis, 
pamatęs, kad brolis Mažuk
na muša jo brolį Dargį, pri
šoko prie brolio Mažuknos ir 
davė dvi broliškas žandynes. 
Brolis Mažukna broliškai ke
beriokšt ant floro.

Panašios SLA broliškumo 
demonstracijos, tavorščiai, 
nėra naujiena. Anais metais 
broliškumo padavadijimas 
tarp brolio" ir sesers buvo 
net pačiame SLA centre.

Kas gali sakyti, kad SLA 
nėra broliškumo organizaci
ja.

Brūkly no raudonųjų ga- 
zieta rašo, kad raudonoji 
armija pasaulį apdovonojus 
dar viena didele staigmena 
— pervarius priešą per 
Dnieprą. Kokia čia. tavorš- 
čiai. staigmena? Ana, ame
rikonai su britais priešą per
varė net per dvejas jūras ir 
nesigiria. Jūra, tai ne Dniep
ras.

Bučernėj šnekasi dvi pa
žįstamos :

—Ar tu matei tokį atsiti
kimą? — paklausė viena. — 
Nenorienė po savo vyro mir
ties per mėnesį pražilo, kaip 
balandis.

—A, koks čia dyvas, nu
mojo ranka kita. — Bet ar 
tu matei Kalbienę, kuri bū
dama jau gerokai pražilusi 
po vyro mirties su tamsėjo, 
kaip varna ir dabar našliui 
ar senberniui akį merkia.
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Antanas Vaičiulaitis

ITALIJOS VAIZDAI
2. POMPĖJOJ

79 metais po Kristaus 
gamtininkui Plinijui Sena
jam vieną rugpjūčio dieną 
jo sesuo pranešė, kad rytų 
šone pasirodęs keistas de
besys ir kad Pompėjos gy
ventojai bėgą iš miesto, dau
žomi akmenų ir troškinami 
pelenų iš prasiveržusio Ve
zuvijaus.

Plinijus Senasis tada va
dovavo romėnų laivams ir 
greitai atplaukė į nelaimės 
vietą padėti Pompėjos gy
ventojams, bet per akmenis 
ir pelenus jau negalėjo pri
plaukti prie miesto. Tada 
jisai nusiyrė į Stabiją, kur 
gyveno jo vienas bičiulis, ir 
pats nutroško nuo dūmų ir 
dujų.

k

Plinijus Senasis buvo gar
siausia Vezuvijaus auka, o ( 
patsai Pompėjos miestas — 
įžymiausi griuvėsiai žmoni
jos istorijoje, šešis šimtus 
metų ištvėręs, perėjęs per 
oskų, etruskų, samnitų ran
kas ir atitekęs romėnams, 
tirštas trisdešimties tūks
tančių žmonių lizdas buvo 
užverstas akmenimis ir už
neštas Vezuvijaus pelenais, 
po kuriais ilgiems šimtme
čiams buvo palaidota du 
tūkstančiai Pompėjos vyrų, 
moterų ir vaikų. Jie ten mie
gojo daugiau negu pusantro 
tūkstančio metų, niekeno ne
trukdomi, klaikiomis grupė
mis. paskutinio skausmo ir 
paskutinio atsikvėpimo iš
raiškoje jie ten gulėjo su 
siaubu ir netikėtos mirties 
šmėkla veiduose. Mirtis juos 
bloškė, kur radusi: vienus 
šeimos rate, drauge supla
kusi vyrą su žmona ir vai
kais, kitus aikštėje ir gat
vėse, vėl kitus šventyklose, 
teatre, tavernose ar links
mybių svaiguly. Šie iš to 
svaigulio netikėtai peršoko 
ten, iš kur jau nėra grįžimo 
ir kur visos aistros yra be
prasmės.

Su žmonėmis po pelenais, 
akmenimis ir dulkėmis ten 
gulėjo bazilikos, teatrai, 
šventyklos, namai su pieši
niais sienose, su spalvoto
mis mozaikomis grindyse, ir 
užsiliko ten net kasdieninės 
apyvokos reikmenės. Ėjo 
metai, ir naujos kartos pa
miršo, kad po žemės klodu, 
po tais krūmokšniais guli 
palaidotas ištisas pasaulis ir 
ištisa senovinė kultūra. Kei
tėsi popiežiai, imperatoriai, 
karaliai, keitėsi Neapolio a- 
pylinkių vynininkai, kaimie
čiai ir piemenys, o ten po 
žeme, po jų pėda, lyg už
keiktas, be pasikeitimo per 
daugelį šimtmečių, gulėjo 
miestas ir niekas nežadino 
tų iškankintų, išgąsdintais 
glėbiais susikabinusių figū
rų, niekas nežengė plokš
čiais, plačiais gatvių akme
nimis ir niekas, atsirėmęs į 
koloną, nemąstė, kaip gyve
no imperatorių gadynės ro
mėnai, tie anų dienų pasau
lio viešpačiai ir valstybinės 
išminties įkūnytojai.

Jau nuo dviejų šimtų me
tų Pompėja vėl prikelta gy
venimui — tyliam, be žmo- 
niy gyvenimui; griuvėsių ir

praeities atminimo paskir
čiai. Nuostabiu būdu čia ga
lime sekti žingsnis po žings
nio, kaip prieš du tūkstan
čius metų žmonės gyveno, 
kuo jie linksminosi, kaip jų 
namai buvo įrengti, koks 
buvo jų skonis ir kaip ėjo 
kasdieninė jų apyvoka.

Išlipęs iš traukinio seno
sios Pompėjos stoty, jeigu 
nori, gali karieta nuvažiuo
ti į tą griuvėsių ir praei
ties paminklų miestą. Bet 
tai būtų didelė prabanga, ; 
nes apsižiūrėtum, kad pati 
Pompėja vos už keliolikos 
žingsnių nuo stoties.

Tad verčiau eikime šiuo 
dulkėtu keliu, pro pora vieš
bučių ir už anos tako alkū
nės pasieksime vartus — 
Portą Marina. Tie vartai 
jau mums byloja apie seną
sias Pompėjos dienas: jie 
mums sako, kad šio miesto 
būta laivų ir jūreivių lan
komo. Apie tai vėliau pa
liudija apstus skaičius se
novinių tavernų, karčemų, 
viešbučių ir kitokių pramo
gos vietų.

Pro Portą Marina į mies
tą veda du takai: vienas 
buvo skirtas mulų varovams 
su gyvuliais o antru į Pom
pėją traukdavo žmonės. Tuoj 
įžengęs . miestą, matai Pom
pėjos viešojo gyvenimo cen
trą: čia ir Veneros šventyk
la, ir bazilika, ir miesto į- 
staigos, ir forumas, ir rin
ka, ir termos, čia gali su
prasti, kaip Pompėjos gy
ventojai aukas nešė, kaip 
forume jie miesto reikalus 
tarė ir kaip teatruose žiū
rėjo vaidinimų ar gladija- 
torių ristynių. Gali čia vaikš 
čioti tarp kolonų, ir pro jas 
žiūrėti į giedrą Italijos dan
gų ir pamažėle baltu dūmu 
berūkstantį Vezuvijų, kurio 
pašlaitėse auga vynuogynai 
ir linksmai baltuoja nedide
li nameliai.

Palikęs šventyklas ir te
atrus, galėtum stebėti, _kaip 
gyveno turtingieji pompe j ie
čiai: tiek daug jų namų čio
nai taip gražiai išsiliko! Bū
tų ko gėrėtis mozaikų spal
va grindyse, jaukiu kiemu, 
kurio vidury čiurlena fon
tanas. ir tais piešiniais sie
nose, — 'vienur ten vaiz
duojami istoriniai ir mito
loginiai paveikslai, kur ma
tai ir Achilą, ir Hek orą, ir 
Troją, ir amūrus, kurie mė
to akmenukais, kitur* vėl iš
vysti vynuogių rinkimo šven 
tę, medžioklę arba amazo
nes, satyrus ir Agamemno- 
mą, įsiveržiantį į šventyklą 
nužudyti pašvęstos elnės.

Eidamas iš kambario į 
kambarį ir stebėdamas, kur 
senieji šios vietos šeiminin
kai valgė, kur miegojo ir 
kur svečius priėmė, būk at
sargas — tenai gi, į klaikų 
būrį susimetę, guli žmonės, 
visa šeima, kaip ją mirtis 
ištiko: skausmingais vei
dais, baisiomis akių duobė
mis, pražiotomis burnomis 
paskutiniam riksmui, sopu
lingai užgręžtomis rankomis 
ir lyg kažkur paskutiniam 
šuoly besiveržiančiu visu 

i kūnu — taip išgąstingai gy-

UNITBD NATIONS HKiTORY!
FAMOm 8REN SUN. IHVENTEP BY A CZECHOSUOVAK, 
MACE IN EN&LANP, TtANSPORTEP *V HORNEGlAN 
SMIPS, USEO 8Y RuSSIANS to shoot down 
&ERMANS!

CANADA
•s also leno-lea«in<> vyar. 
materjals to the ukiteo 
NATIONS! UNDER neR MU7UAL
AID PROORAM.SHE SENOS MUMITIONS, 
FOOO. WEAPONS TO ANY OF THE UN1TED 
HAT1ONS MOST IH MEED OF THEM!

JugeslavŲ partizanai išvysto svarbų 
fronto prieš nacius

Associated Press praneši
mai iš -Londono sako, kad 
jugoslavų pasipriešinimas 
vystosi-į svarbų frontą. Nuo 
pat vidurinės Adriatikcs jū
ros iki šiaurės rytų Italijos 
dešimtys tūkstančių jugo
slavų patriotų įtūžę muša 
vokiečių pulkus, kirsdami į 
Hitlerio 
pietinės

įtemptai ištysusią 
Europos liniją.

H

L- ✓ AFTER NEW FISH! more than ioo belgian
> " v. RSH4NG CRAFT WHICH ESCAPED THE HA ZIS HAVE 8EEN

_J» CONVERTED INTO.MINE SWEtPERS TO HELP THE BRITISH 
HAVT F.EEP THE LIFE LIHES OPEN FOR THE UNlTED HAD0HS!

toje siauroje gatvelėje anų ( 
namų įtūžęs šeimininkas di
delėmis raidėmis ant mūro 
išrašė prakeiksmus tiems, 
kurie drįsta taip elgtis.

Paliksime juos, tuos se
nuosius Pompėjos gyvento- • 
jus. Grįžkime vėl į saulėtą 
Italijos dieną, į tas tuščias, 
plokščiais akmenimis klotas 
gatves, prie kurių m’.egti 
didžioji romėnų praeitis su 
visu savo gyvenimo įvairu- ; 
mu.

Ten rūksta Vezuvijaus į 
viršūnė, kuri akmenimis ir 
pelenais užvertė šį miestą., 
kadaise pilną gyvybės, šauks 
mų, darbo ir kasdieninių rū
pesčių.

Seniau gamta ir barbarai 
naikino miestus ir amžinus 
kultūros paminklus. Šian
dien tai daro labiausiai iš- 
gudrėjusieji žmonijos protai.

Šalia senosios romėnų Po
mpėjos, ugniakalnio pražu
dytos, nūn griuvėsių krūva 
virto ir naujosios Pompėjos 
miestelis. Kada jame buvau, 
siautė ten džiaugsmas, trykš
te tryško gyvybė, ir maišė
si žmonių šauksmai su pro
cesijos varpų skambėjimu... 
Taip mūsų dienomis griūva, 
ką amžiai statė ir globojo, 
ir po tais griuvėsiais guli 
kūnai tų, kurių vienintelis. 
džiaugsmas buvo taikoje gy
venti.

vybė veržėsi iš ūmios mir
ties dusinančio glėbio.

Kad nesakytum, jog se
novės žmonės gyveno tik 
tarp prakilnių kolonų ir vai
nikuotų statulų, šiandien ty
čiomis ilgiau užtruksime šio
kiadieninėje Pompėjoje. Ir 
tai gal nuostabiausia, ka
dangi retas kuris senovės 
paminklas ir reti griuvėsiai 
leidžia mums pažvelgti į kas
dieninę būtį ir palytėti pačią 
žmonių širdį, jų nuolatinius 
darbus, rūpesčius ir pamė
gimus.

Taigi, žengdami Pertek
liaus gatve ir pasiekę nau
jausių, kruopščiausiai atlik
tų kasinėjimų dalį, kur kiek 
galima tiksliai išsaugota 
praeities tikrovė, -matome 
Montanaus namus, kuriuo
se jo bičiuliai susirinkdavo 
lošti šachmatų.

Toliau randam Veracun- 
daus įmonę: joje dirbdavo 
medžiagas ir drabužius. Štai 
šiame name būta dažyklos 
audeklams, o tenai Steponas 
turėjo savo stambią skal
byklą, kur būdavo nešami 
drabužiai ir skalbti, ir išva
lyti nuo riebalų, ir baltinti 
ir džiovinti, ir prosinti.

Kitur vėl užtiksime barz
daskučio namus, kitur vai
sių pardavėjo Felikso krau
tuvėlę, arba vietą, kur grū
dus maldavo, ar kur visoki 
amatininkai gyveno.

Jeigu nūn valandėlei pa
žvelgtume į senovę prieš du 
tūkstančius metų, mūsų a- 
kis atsivertų prieš kasdie
ninį pompėjdetį. štai ištisa 
minia jie čia vaikšto, neša 
audeklus į dažyklą, užsuka 
pas barzdaskutį, perkasi vai
sių, ’ stebi, kaip ten grūdus 
darbininkas mala, kaip kal
vis kūju geležį daužo, arba 
jie sėdasi Montanaus namuo
se palošti. Su nuolatiniais 
Pompėjos gyventojais susi
maišo jūreiviai, rėkia mulų 
varovai, o tie, kurie atitrū
ko nuo darbų, eina pasi’-sė- 
ti ir išsimaudyti termose, 
kur gal ir kokį poetą sutiks, 
ir pasiklausys naujienų iš 
Romos. Dar kiti nusmunka 
į tavernas, į karčemas arba 
savotiškus anų dienų b?rus. 
Kaip šiandien mūsų mies
tuose, taip ir tada būta ten 
džiaugsmo, triukšmo ir svai
gimo prie vyno stiklų. Jsi- sukliudys, norima knygą iš- 
linksminę, 
šaligatvius ir sienas, todėl tus. *

A. P.
liam Smith White praneši
mu, didelių kovų centrai bu
vo: Split, jugoslavų Adria- 
tikos pakrašty; Susako uos
tas, 175 mylios į šiaurę; ne 
toli 
zia 
lios 
tas 
daug nacių divizijų. Kovos 
taip pa t vyko keliose m a 
žiau kritiškose vietose.

korespondento Wil-

Italijos Fiume ir Gori- 
apylinkių; apie 25 my 
nuo Italijos Triesto. J 
kovas buvo įtraukta

Vokiečių vyriausioji kau 
vadovybė nurodė į militari 
nio uždavinio, staiga iškilu 
šio dėl rimtų nepasisekimr 
Rusijoje ir Italijoje, dydį, 
pareikšdama, kad dabarti
niuose įvykiuose vien tiktai 
Gorizia apylinkėje “Slovėnų 
ir komunistų gaujos” nusto
jo virš 1,000 užmuštų ir 
“kelių tūkstančių belaisvių”. 
Nacių pulkams, kaip prane
šama, įsakyta nebeimti be 
laisvių.

Berlyno radijas praneša 
apie aštrius mūšius tarp Ve
necijos ir Triesto Dolomitų 
papėdėje ir pareiškė, kad 
visa apylinkė yra nesaugi 
vokiečių pulkams. Praneša-

ma, kad į Dalmacijos pajū
rį skubiai yra siunčiami su
stiprinimai naciams, kad a- 
titraukus spaudimą nuo vo
kiečių pulkų, kurie po 15 
dienų sunkaus mūšio atsi
ėmė Split. Visos gaunamos 
informacijos, kaip Londo
nas praneša, rodo i tai, kad 
netrukus 25 ar daugiau vo
kiečių divizijų bus šio pu
siau paslėpto karo Balka
nuose atitrauktos nuo ali- 
jantų.

Kaip pranešama, tų įvy
kių' reikšmė yra tuo svar
besnė, kad jie parengė pir
mą didesnio mąsto bandy
mą galimybės prislėgtųjų 
žmonių smogti atgal į Hit
lerį — smogti su pasekmin
ga drausme ir su pagalba 
ir patarimu ?lijantų kari
ninkų, — tai kas dabar yra 
daroma. OWI

I

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
gena tr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus vt» pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.NAUJI 

LIETUVIŠKI 
REKORDAI

10 colių ant abiejų pusių dai
nos. Gaunami Budriko krau 

tuvėje kiekvienas

po 79c
3241 S. Halsted St.

Laivelis
ir Jeiavųo Orch.

Radio Orkestrą '

L

Neužilgo pasirodys 
graži dainų knygelė

(LKFSB) Lietuvoje turė
jo nepaprasto pasisekimo 
kun. dr. Dabri'os sudarytoji 
dainų knygelė: “Vai lėkite 
dainos”. Dabar naują šios 
knygelės laidą yra pasiryžęs 
išspausdinti Amerikoje kun. 
Pr. Juras, Manoma, kad ji 
turės didelį pasisekimą, nes 
joje surinktos labiausiai lie
tuvių pamėgtos, populiariau
sios dainos. Pažymėtina, kad 
šios knygelės pirmas išlei
dėjas — kun. dr. J. Dabrila 
— buvo Lietuvoje bolševikų 
nužudytas. Jo paruošto vei
kalo naujas leidimas Ame 
rikoje bus gražus pagerbi 
mas jo atminimo.

— Knygos apie Liurdą 
jau atspausdinta du lanku 
Lieka dar spausdinti 12 lan
kų. Jei karo sunkumai ne-

kiti aptersdavo leisti jau prieš Naujus Me-

LfO NORKUS, Jr
DISTRIBl'TOR

OF

Ambrosia & Nectar
•BEIRS

kainomis pristato į alines u fci-Urmo (whoiesale)
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

čikagiečių Polka 
Stasytės Polka

A. Jezavito Kadio Orkestrą
Močiutė Mane Barė 
Mylė au Mergelę

V. Bekeris ir Jezavito Orch. 
Jaunoji Me.-įeiė
Plaukia Mano

V. Bekeris
Vestuvių Polka 
(iegutės Polka

J. Jezavito
Noriu Miego
'.Man pLsa».ė Karreliukas

V. Bernelis ir J zav.to Orch.
Ar.noiiiki s Po:ka 
Kadio Polka

A. Jezavito Rado Orkestrą 
Pa> Darželi Trys Mergeiės 
„k-tuviską P.Jk_»

A. Jezavito Radio
Bruoklyno Po.ka 
.Huz'kantų Po.ka

A. Jezavito Radio 
Reginos P<lka 
Aukso Žuvytė Polka

V.ctor Lithuanian
Gegužinė Polka 
Jaunuolių Polka

■W. Gula ir jo Ork.stra
Pationelės Lolka 
Vilnytas Polka

Ma.nerių L etuviška Orkestrą 
Jurgio Polka 
l'klninkų Polka

Penns-yl.amjos Angliakasiai
Caviar WKh Vodka Polka 
ihc Bowl.ng Song

Andre Musette Orkestrą
Boublitchki 
L'unicuii-Funieula

Kusi, n Gypsy Caraven 
Emilio Polka
Liougli Boy Polka

Polka Kings Orchestra
Clar net Pcl' a 
Hop Along Polka

Ac.o.dian Orchestra
National Defens:- Polka 
Fascinatlng Eyes Polka

Juke Box Serenadęrs
Hono nu Polka 
Co.ktaJI Polkų

The Globė Trotters
Wl»ere Are You. My Darllng? 
La— I-a—l a Polka

Jerry .Mazanec & O.-chestra 
Koek and Ryc I olka 
Faktui-tie P. lka

Ed Krclikow8kl &
★

Taipgi turime visus 
anglis .us rekordus Ir 
pasaulinių ai tirt.: 
iunlo a. 
mm oidžlausia.s
me

Namų rakandai parlor s-tai, 
pečiai, lovos. matrica. lulkr,de
ltai. d< Im intai už prieinamos) kai
nas.

JOS. F. BUDRIK
INCORPORATED

3241 S. Halsted St.

Orkestrą

Orkestrą

Neišmeskite savo senų išdėvčtų 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 

Turime didelį pasirinkimą vi-

DIBBTLVEjs

Orchestra

Orchestra

vėliausiu-) 
rekordus

Victor. Co
li c. a tr kitų. Po. trink.- 

Kultuvė Da.lt l- 
i ame ant 3 lotų.

parlor
lovos. matrifa .

Tel. Calumet 7237
Budrlko leMtia-ni ItetvviSd 

dlo programai WCFL looo 
sekmad enlo vakare S:JO P. 
WHFC 1450 k. ketvirtadienio 
kare 7 vai.

ra
te.

M.:
va-

Tas, kurs neturi savo nuo
monės, bet pasiduoda kitų 
žmonių nuomonei, yra ver
gas. Klopstock.

i
I

l 
♦ i
Į

VISAS DARBAS
IR JfATERIOLAS

PILNAI
G V AR ANT UO J AMAS
vo -dirbtuvę pertaisėm
vien tik goriausius materiolus. 
šokių 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

parlor

Telefonas SEELEY 8760

RIS WEST ROOSEVELT ROAD

AUKŠ
ČIAU

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

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

ŠMOTŲ 
Kainos

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY
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Moterų Gyvenimas ir Veikla
Siu dienų moterų spaudos ir darbuotės 

problemos
laisvę turėdami nemoka jos 
įvertinti ir brangiausias tau
tines gėrybes be kovos iš 
rinkų paleidžia.

Jaunimas ir lietuviškoji 
veikla

iš kalno lauktina

Kadangi ameriko n i z m o 
srovė, kitaip sakant, gyve
nimo, darbo sąlygos ir ki
ti veiksniai giliai paveikė 
mūsų senų ir jaunų tautie
čių būdą, pakeitė jų pažiū
ras, tai
daugelio priešingų nuomo
nių dėl aukščiau pareikštų 
minčių ir patiektų priemo
nių pažadinti ir atvesti jau
nąją kartą į lietuvišką veik
lą., Kritikai, gal būt, pasa
kys, kaži visa tai tik teorija 
esanti,. būsiančios tuščios 
pastangos ką panašaus Įgy
vendinti, jaunimą atlietuvin
ti ir t.t. Šios šalies tvarka 
duodanti viską gyvenimui: 
mokyklas, kursus, knygas, 
žurnalus, patarimus bei in
strukcijas visais reikalais, 
kad jokia sava spauda, veik
la ir kiti rūpesčiai esą nebe
reikalingi.

Lietuviškumui ugdyti 
nėra kliūčių

Tiesa, labai gražu ir pa
tartini visiems naudotis 
gaunamais patogumais ir į-i. 
vairiais rimtais apšvietos 
veiksniais, kad palengvinus 
gyvenimą ir patarnavus ki
tiems. Išmintingi žmonės, 
kur būdami, ir stengiasi at
liekamu laiku pagilinti rei-Į 
kalingas ir mėgiamas ži
nias valdžios ar miesto 
mokslo įstaigose, skaityklo
se, šeimininkėms kursuose 
ir kitur. Nors J. A. Valsty
bės visokią gerovę gyvento
jams teikia, bet jų demokra
tijos principai leidžia vi
soms tautoms laisvai pasi
reikšti. Užtat čia lengviau 
gali būti išsaugota ir toliau 
ugdoma graži mūsų kalba, 
daines, papročiai ir visa; 
dvasinė ir medžiaginė tau
tinė kūryba. Tik žmonės

Mūsų tautiniai savumai

Tuo tarpu mūsų tautiniai 
savumai nuo seniai atkrei
pė kitataučių dėmesį. Dau
gelis kalbininkų, istorikų, 
poetų ir kitų rimtų moksli
ninkų ir menininkų yra pa
rašę gražiausių atsiliepimų 
apie senovės ir dabarties 
lietuvių būdą, kalbą, dainas, 
liaudies meną, karingumą ir 
kitus dalykus. Tokie žmo
nės skaitė sau už garbę mo
kėti lietuviškai. Kaipo savo
tiška, gražiausia, seniausia 
ir gyva gryna išlikusi, lie
tuvių kalba patarnauja fi
lologijos ir kitų mokslo ša
kų tyrimams ir palygini
mams. Bendrai, garsi didin
ga Aisčių — Lietuvių pra
eitis su visomis tautinėmis 
pažibomis turėjo didelės 
reikšmingos įtakos į Euro
pos tautas, jų istoriją, kal
bą, kilmę ir k. Garbingų lie
tuvių pareiga ir dabar tas 
pažibas ugdyti savo tarpe, 
ne tik jomis didžiuotis. Čia 
augusiai jaunajai kartai se
ka paveldėti ne tik tautos 
dvasinius savumus, bet ir 
tėvų sukurtą idėjinį ir ma
teriali lobį: organizacijas, 
kapitalus, mokyklas, švento
ves ir k. Paveldėtoja turės 
šventai išlaikyti pirmtakū- 
nų tautines tradicijas ir vi
są lietuviškumą, kaip nuo 
amžių mūsų prabočiai išsau
gojo ir perdavė savo ai
niams. Praeities istorija liu
dija, kad mūsų bočiai ilgus 
šimtmečius su ginklu ir kie
tu atkaklumu gynė savo že
mes ir prigimtą tautinį lo
bį nuo įvairių svetimų už
puolikų — naikintojų. Pa
siekia žinios, kad ir šio ka
ro metu broliai tėvynėje per

' kruvinas kančias ir gyvybių 
aukas ryžtingai kovojo ir 
kovoja prieš abu žiauriau
sius okupantus, kurie nori 
teroru ir kitais skaudžiais 
būdais pavergti lietuvius ir 
išnaikinti jų vardą...
Organizuokimės ir veikime

Šiais laikais visos čia gy
venančios pavergtų šalių t?u 
tos sukruto vieningai dirb- 

! ti, teikdamos dvasinę ir mo- 
terialę pagalbą už savo tė- 

■ vynių išlaisvinimą. Neskait
lingiems lietuviams ypatin
gai svarbu šiuo metu visiems 
burtis į atitinkamai organi
zuotas veiklas, kad savo tau
tiečiams greičiau pagelbėjus 
dabar ir po karo. Lietuvai 
būtų skriauda, jei mūsų svei 
kos, išmokslintos ar prasi- • 
lavinusios jaunuolės tokiu 
ar kitokiu būdu nepasidar
buotų dėl jos! Moterų veik-, 
la turi būti organizuota pa
gal apgalvotą ir nustatytą 
planą-, kad kiekviena pagal 
savo sugebėjimą ir išsilavi
nimą galėtų toje veikloje 
bendradarbiauti; kad skubo
tieji darbai būtų vykdomi 
pirmiausiai; kad būtų su
kurti komitetai Lietuvos 
tremtinių, karo bei okupan- 

I tų suvargintų tautiečių ir 
našlaičių vaikučių šelpimo 
medžiagoms ir lėšoms rink
ti; kad būtų moksliškai an
glų kalba išleista ir išpla-

I

500,000-toji VIEŠNIA

Seržante Bonnie Fletcher 
iš kariuomenės moterų vie
neto (WAC) kalbasi su sa- 

’ vo motina telefonu. Tą pa
sikalbėjimą ir prie to do
vanų ji laimėjo savo atsi
lankymu į U. S. O. klubą 
Colorado Springs, Colo. šį 
klubą užlaiko National Cat
holic Community Service 
šiame klube ji buvo 500,000- 
toji viešnia.

i
tinta propagandinė literatū
ra apie Lietuvą; kad mote
rų spauda būtų pagyvinta 
komplikuotos jų darbuotės 
einamais klausimais ir t.t.

Mok. Saliomė Juozelėnaitė

Moterų balsas mūšy tautos reikalais
Vieninga Amerikos Lietu

vių Konferencija praėjo. Pa
sidžiaugta buvusiais nuta
rimais, jų atgarsiai dar te
beskamba draugijų susirin
kimuose išduodamuose ra
portuose. Tik reikia neleisti 
atšalti bei atslūgti tam ge
ram ūpui, kuris pasireiškė 
konferencijoj ir tuos nuta
rimus vykdyti gyveniman be 
atidėliojimo.

A. L. T. nariai kiekvienas 
turi tiesioginius darbus, kad 
padaryti sau pragyvenimą.

MARINĖS MOTERYS 4 KRISTAUS KAREIVĖS”

1

Raleigh vyskupas E. McG.uinness teikia Sutvirtinimo Sakramentą moterims mari
nėms (U. S. Marine Corps Women Reserve). Tuo pačiu kartu Sutvirtinimo Sakramen
tas suteiktas daugiau kai 90 kariškių moterų ir vyrų.

I

Pas Kanados poetę - M. Aukštaitę
— Vienas privatus rašytojos laiškas. — Svečių kamba
rys ir poetės albumas. — Apie skaistakasę našlaitę ir 
seną generolą. — Slaptieji susirinkimai vokiečių okupa
cijoj. — Viena tarp 11 vyrų, taryboje. — Nuotykis su 
savanoriu. — Posmelis iš 
rožes ir džiovininkės kapą.

Poetės laiškelis
Kaip žuvelės, išmestos į 

krantą, plakamės ir dūsau
jame, netekę savos tėvynės. 
Bet niekas taip mūsų visų 
ne jungia, kaip bendra kan
čia. Kai sužinojau, kaip ne
lengva Kanados lietuviams 
leisti savo laikraštėlį, taip 
jų pagailo, kad redaktorei 
parašiau laiškutį, pareikšda
mas pasiryžimą jiems patal
kinti. Tas buvo maždaug 
prieš pusantrų metų. Buvau 
pasiuntęs atvirlaiškį, kopiją 
Žmuidzinavičiaus paveikslo, 
vaizduojančio Lietuvos lau- 

i kus. Redaktorė Marija Aukš 
taitė atsiuntė turiningą laiš- kiau savo norą — medžia- 
ką: gos spaudai, apie jos pergy-

— Šios atvirutės vaizde- venimus ir kūrybą.
lis nuneša mane į Tėvynės — Tik iš manęs nieko ne
šilus, kalnus ir klonius; taip prašykite, — pratarė rašy- 
viskas miela... Juk čia ir ži- toja. — Ką gi aš galiu pa- 
buoklė tuoj prasijuoks, ra- sakyti. Apie save nenoriu 
sota akele apsižvelgs....
vyturėlis plasdens padangė- Iki, tiesą pasakyti 
je, tik verks senas artojas Palikit mane šį kartą, 
mindamas krauju garuojan
čias vagas, prasilenks žagre' valgiau, berašydamas pasi- 
pro nevieną kapą...

poetės dienoraščio. — Apie

— Truputį pailsėsiu, baig
siu paruošti nepabaigtus da
lykus.

Paaiškėja, kad Aukštaitė 
turi parašiusi kalėdinių no
velių apie 200-300 puslapių, 
yra parašiusi novelių ir ki
tomis temomis, apie 50 il
gesnių ir trumpesnių apy
sakų, pradėtas ilgesnis kū
rinys — “Audringais Vieš
keliais”, poros tomų, laukia 
galutinai sutvarkoma ir bai
giama paruošti “Išeivė”.

— Nesmagu pradėtą dar
bą palikt neužbaigus, — 
prataria poetė.

O jos tų darbų nemažai: 
yra koks 150 eilėraščių, ki
tų kūrinėlių.

— Kada pradėjote rašyti,

šiai, Lietuvos jaunimas tarp 
gėlių, čia vargingo gyveni
mo vaizdai, kaip: “Klajū- 1 
nas”, “Nėr iš ko gyventi”, 
“Karo Apoteozė” — juod
varniai aplink kaukuolių kai 
ną; bet čia buvo ir Kristus 
su avių kaimene...

Į svečių kambarį įėjo ir 
pati M. Aukštaitė. Jos vei
de buvo galima išskaityti iš- 
vargimą nuo daugelio dar
bų, bet taipgi ir gilią, skaid- kas pastūmėjo griebtis 
rią lietuvės sielą.
Bandymas prasiskverbti į 
rašytojos gyvenimo 
paslaptis

Ilgai negaišdamas pareiš-
_ _ K. - — -

I

Ir nieko kalbėti: meluot nega- 
sunku.

Galiu sakyti, dantis pra-

kalbėjimus ir taip lengvai
Jau visa diena baigia ny- nekapituliuoju prieš šitokius 

kti, o mano ilgėsiu apsem- atsisakymus, taigi ir vėl pra 
tos akys vis dar rymo pa- Į dėjau poetę kvosti: 
kaunės medžių paunksnėj... 
Ak, ar taip ir bus lemta tik 
atminimais grožėtis, kurie 
dabar virsta vis gilesniais 
kapais, kraujo spurgomis 
iškaišytais, sunkiais kryže
liais prislėgtais...

Mano širdis

plunksnos?
— Daugiausia rašiau čia, 

Kanadoje, šiek tiek ir Lie
tuvoje. Kas paskatino rašy
ti? — Visokio vargo ir il
gėsiu turi žmogus. Išvykda
ma iš Lietuvos palikau sū
nų trylikos metų. Buvo gim
nazijoje, nenorėjome iš mo
kyklos išimti. Gimnaziją bai
gęs įstojo į karo mokyklą. 
Kur dabar jis, ką beveikia? 
Jau kuris laikas, kaip 
turiu žinių.” 
Lietuvos miškai ugdė 
jautrią sielą

Gana sunku buvo iš 
ištraukti žodį apie jos
čios praeitį, bet vis dėl to 
iš jos artimųjų, iš kitų, su
rinkau pluoštą žinių.

Skurdžioj Stanaičių 
šitaip ga

lėtų prasidėti jos biografija, 
— 1896 m. liepos 18 d., Kau
no apskr., Garliavos parapi
joje, sučirškė naujas sutvė
rimėlis. Džiaugsmu ašarota 

Visa šeima mano motina Katarina Baltrušy- 
tė-Ratkevičienė, ‘glaudė jau 

— Vistiek be plunksnos aštuntą ir paskutinį kūdikį 
nenurimsite... ,į (Nukelta į 7 pusi.)

ne-

jos 
pa-

prieštarau-

Tad, nuo darbo atliekamu 
laiku, kažkokių didelių dar
bų nei nebegali atlikti. Tu-! 
retų tuojau samdytis žmo- ja amžinai tamsai. Mes tu-
nes — steigti kokį politinį rime prikelti gyvenimo auš- 
organą, kuris atremtų pra
garišką Rusijos propagandą 
už prijungimą Baltijos val-l 
stybių ir vestų akciją už 
laisvos Lietuvos atstatymą. 
Aišku, kad tokio organo iš
laikymui susidarys didelės 
išlaidos. A. L. T. turėtų ne
delsiant gauti tinkamus ap
mokamus, jei ne du, tai bent 
vieną žmogų, kuris neužsi- 
imdamas pašaliniu • darbu 
imtųsi kelti aukas politinei 
akcijai. Visuomenė pasiren
gus aukoti.

Kaip matome, konferenci
joj nepasireiškė srovinių už- 
simėtinėjimų bei ginčų. Bu
vo tik vieningumas ir noras 
dirbti. O jei dar rastųsi ko
kių smulkmenų kas vienin
gumui kliudytų, reikia tuo
jau išlyginti ir dirbti, auko
tis dabar vieninteliam svar-> 
biausiam tikslui — Lietu-1 
vos laisvės atstatymui. E. S.

pa- 
nu-

PATARIMAI...
Kuomet lupi cibulius, 

trink rankas druska ir 
prausk šaltame vandenyje,
pirm negu vartosi karštą 
vandenį ir muilą. Taip da
rant, rankos neatsiduos ci
buliu.

rą; juk virš visų tironų — 
kabo Aukščiausios Tiesos 
Taurė, kuri prineš prie lie
tuvio lūpų džiaugsmą, nes 
mūsų tautos kančios jau tik
rai nuodėmes nuplovė...”

Nepyks gal Aukštaitė, 
kad aš jos privatų laiškutį 
į spaudos skiltis nuvilkau. 
Ak poetai — visos tautos 
nuosavybė — ir mes norime 
kiekvieną jų žodį ateinan
čioms kartoms išsaugoti.
Atsilankymas pas poetę

Jau aukščiau suminėtieji 
žodžiai atskleidė man Aukš- 
taitės sugebėjimą valdyti 
plunksną. Teko grožėtis ir 
kitais jos kūriniais. Už tat 
patekęs j Kanadą būtinai 
pasiryžau aplankyti jos na
mus. Montrealy, ant kalvos, 
antrame namų aukšte ir gy
vena rašytoja su savąja šei
ma. Iš čia plačiai matosi 
miesto gatvės ir namai, ku
rie nakčia sužiūri tūkstan
čiais elektrinių akių, o dan
gus nakčia taip gausus spin
dinčiomis žvaigždėmis.

Svečių kambaryje mano 
akys sustojo prie stovylėlės
— beždžionė, sėdinti ant 
knygos, žiūrinti į kaukuolę,
— čia stovėjo pianas su lie
tuviškomis gaidomis, čia bu
vo Dariaus-Girėno biustai, iš 
sienoje kabančio didelio pa
veikslo maloniai žiūrėjo Die
viškojo Mokytojo širdis. Va-

• * *

Nedėk į ledų šėpą jokio 
valgio, kuris turi drūtą 
kvapsnį, neuždengus jį, nes
paskui visa šėpa tuom atsi- landėlę lūkuriuodamas paė- 
duoda, ir kiti valgiai ten į- miau į rankas albumą. Čia 
dėti būna sugadinti. matėsi Kauno pilies griuvė-

J
— Tai ką rašote?
— Daugiausia bėgamus kaimo lūšnelėj, 

reikalus užpildau, daug te
ko laiko pašvęsti su mūsų 
laikraščiu “Nepriklausoma 
Lietuva”, bet esu taip nuil
sus, kad turiu pasitraukt. 
atsikvėĘj^ 
nesveikatą perkenčia...

SlmpUctty Pattern Co., Ine., 200 Madinon Ave^ New York, N. Y.
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Jau 
gy- 
dr-

Vakarienė ir 
Open House

Marąuette Park. — 
dešimts metų, kaip čia 
vuoja Mokyklos Motinų
gija. Tikslas — padėt sesu
tėms įsteigti pagerinimus 
mokykloje.

Bėgyje tų metų draugija 
daug nuveikė. Ypatingai pa
žymėtinas darbas — įsteigi
mas vaikų darželio (kinder- 
garten). šią vasarą vaikų 
darželis buvo naujai įreng
tas: įdėta “cork tile” grin
dys, kurios ne tik spalva 
vaikams įdomios, bet bus ir 
šiltesnės. Ant sienų “oil 
paints” viena mokytojų nu
piešė populiarius ‘‘nursery” 
harakterius. žodžiu, atmos
fera šiame kambaryje ma
loni, jauki. Vaikučiams tai 
tikra “fairyland”. Visi pa
gražinimai kainavo virš 
$200.

Minint dešimtmetį, gyva
vimo, draugija šį sekmadie-

Širdis, kuri greitai gėrisi 
gėlėmis, greičiau būna su- 

Brighton Park. — Pras- žeidžiame erškėčių.
linkus vasarai ir užsibaigus! 
vasarinėms pramogoms da 
bar ARD 6 skyr. pradėjo 
ruoštis prie “bunco party”, 
kuri įvyks lapkr. 14 d., Rim 
kų namuose. Rimkai vis už 
leidžia savo namus rėmėjų 
pramogoms, šįmet mirtis a 
tėmė iš jų tarpo mylimą vy 
rą ir tėvą.

Rėmėjos reiškia giliausios; 
užuojautos Rimkienei ir šei-' 
mynai. A <■

Vieša padėka ; Užuojauta
Oak Forest, I1L — Gerb. 

dienraščio “Draugo” redak
cija!

Mes, šios prieglaudos lie
tuviai, įnamiai, prašom pa
talpinti šią mūsų padėką.

Spalių 10 d. turėjom labai 
gražų parengimą iš malonės 
Raudonojo Kryžiaus Chica
go Lietuvių Moterų vieneto, 
vadovybėj Sofijos Bartkus. 
Jos mus aplankė ir gausiai 
apdovanojo. Kiekvienas ga
vo po dolerį pinigais, davė 
skanių valgių, vaisių, taba
ko, cigaretų ir kitokių do
vanų. Buvo ir programa: 
dainavo A. Steponavičienės 

(mergaičių choras, Šakar-Ma- 
į kar choras, o vyras akordio- 
nu labai gražiai mus links
mino per dvi valandas.

Taigi tariam nuoširdų a- 
čiū S. Bartkus už sumany
mą, vieneto narėms už pa
sidarbavimą, aukot o j a m s 
šiai labdarybei, svečiams (jų 
buvo kokie trys šimtai) ir 
visiems, kas tik kuo prisi
dėjo prie šio labdaringo dar
bo.

I

Ste-

■

ūks

O

APYLINKĖSE

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.

PRANEŠIMAS
i r'4

Marąuette Park. — Tėvų

Skclbkitės “Drauge”,

j II

i

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Rankom!

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Phone YARDS 4908

3319 LHTAN1CA AVĖ.

L. BUKAUSKAS

t

Phones: CANAL 2515
COMMODORE 5765

PULLMAN 1270

1(021 SO. M1CHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

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

Telephone YARDS 1419

z z

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 VV’EST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

T\ B ĮJ X TJ Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
lr*LDaklk Namų Materijoią Ui Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite i mėsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką Ir aukfttą rūšj LENTŲ — MILLW0RE 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, vijikų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaattak pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI 1 

9TANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI S ALĖS MAN AI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniai, nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų.

Kltomta dienotai* — nuo 7 valandos ryto Iki 5:20 raundo, popiet

J. LIULEVIČIUS
4343 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3572

____________ Z

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tfel. ESTebrook 3645 TeL REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vai.

PER8ONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PABTICVLAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Bcautiful—.Most Endurlng—Strongest—Best In The World.

BU Y U. S. WAR BONDS W1TH THE SAVINGS
KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

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

MAŽEIKA

nį, spalių 17 d., rengia va
karienę parap. salėj. Prasi
dės lygiai 6 vai.

Programa susidės iš dai
nų, šokių ir, žinoma, kelių 
kalbų. Mokyklos viršininkė 
sesuo Evangelistą ruošia 
“kindergarten”, pirmo, ant
ro ir trečio skyrių vaiku
čius išpildyt pirmą dalį pro
gramos.

t Pasižadėjo dalyvauti dain. 
Antanas Kaminskas ir Ade
lė Druktenytė. Dainuos solo 
ir abu duetą. Vienu žodžiu, 
ruošiama įvairi programa, 
kuri tikrai patenkins sve
čius ir vaikų tėvus.

Po vakarienės ir progra
mos bus “kindergarten” o- 
pen house”, kad visi galėtų 
pamatyti kambarį.

Atvykę į vakarienę nei 
vienas nesigailės. Ne tik kad 
be “points” pavakarieniaus, 
bet ir linksmai vakarą pra
leis. Dovydo Motina

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Pas Kanados poetę — M. Gustaitę
(Atkelta iš 6 pusi.)

— dabartinę Mariją Aukš- 
taitę, kurią pakrikštijo Ma
ri j a-Katriute. Tėvas — Bal
tramiejus Ratkevičius — 
nuo prosenių paeinąs iš ba
jorų, bet daug vargęs, daug 
mėtytas, geležiniai užgrūdin 
tas, visame teisingas ir tie
sus, žegnojo artojaus pūslė
ta ranka žilvyčių lopšį. Ty
lus ir susikaupęs apžvelgė 
lūšną... o ir toji buvo svetr- 
ma... f

Jonas Rusteika,
Inst. Ward 52.

sutiko tylų, bet darbštų Bal
tramiejų, nors ir beturtį, bet 
pramokslintą — .už jo ir iš
tekėjo. Iš šios šeimos ir ki
lo Marija Aukštaitė (tikro- Marijonų Bendradarbių 5 
jį jos pavardė, būtų Ratke
vičiūtė, bet raštuose ji var
toja slapyvardę Aukštaitė, 
kuria daugiausiai ir yra ži
noma). Busimoji poetė au
go tėvams gyveiant sveti
muose namuose, be savos 
žemės, pėdos. Ji-pati taip sa
vo gimtinę aprašo::

PIRKITE PAS TUOS BIZ
NIERIUS, KURIE SKEL
BIASI “DRAUGE”.

Bulgarija yra maždaug 
tokio didumo, kaip Ameri
kos Virginia valstybė.

skyrius laikys mėnesinį su
sirinkimą sekmadienį, spa
lių 17 d., 2 vai. popiet, pa
rapijos svetainėje. Visi ben
dradarbiai kviečiami ateiti I
susirinkiman. Valdyba

KONSTANTAS BUDVETIS
Gyveno 4305 So. Wood St.

Mirė Spalių 12 d. 1943 m.. 
5:30 vai. vak.. sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskričio, šviekšnos par. 
Budvičių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
brolį Albertų: seserį Uršulę 
švogerį Adolph Gerlaučius ir 
jų šeimą, ir daug kitų giminių 
draugų ir pažįstamu. .

Lietuvoje paliko seserį ir 3 
brolius.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje. 4605 So. 
Hermitage Avė.' Laidotuvės 
įvyks šeštadienį. Spaliu 16 d. 
1943 m. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kvieččiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

NuHūrt^ Brolis, Sesuo, 
švogeris ir Giminės.

•i,
Laidot. direktorius: John F. 
Eudeikis. Telefonas Yards 1741 i

4

(po tėvais
Mirė Spalių 

vai. ryte, 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kito iš Tau
ragės apskričio, šviekšnos pa
rapijos, Inkaklų kaimo.

Amerikoje išgyveno 40 metų. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Jokūbų: 3 dukteris Oną. 
Ildendorf žentų Edward. — ' 
fanijų Christoph žentų Herbert 
W. ir Marijonų: sūnų Corp. 
Theodore <l'.S. Army); 4 anū
kus: brolj Pranciškų Klumbį 
brolienę Petronėlę ir jų šeimų, 
ir daug kitų giminių, draugi? 
ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 
2 seseris ir brolj.

Velionė priklausė prie Da
riaus Girėno Kareivių Motinų ' 
kliūbo.

Kūnas pašarvotas namuose. 
2429 West. 4 5th St. Tel Lafa- 
yette 6428.

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
Spalių 18 d. 1943 m. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į 
Nekalto Prasid. šv. Pan. Ma
rijos parapijos bažnyčių. ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Iro pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę; Vyras. Dukterys 
Suims Žentai. Anūkai, Brolis, 
Brolienė ir Giminės.

Laidot. direktorius: John F. 
Eudeikis. Telef. Yards 1741.

A
ONA JAŠKIENE 

Klumpaitė)
13 d. 1943 m., 
sulaukus pusės

žmonių klastos

Marijos motina buvo stam 
bių ūkininkų duktė, bet tė
vui mirus 
našlaitę išgujo ieškoti duo
nos. Ji augo ir brendo pate
kus inteligentiškon dvarpo
nio šeimon. Buvo skaistaka- 
sė, jai piršliavosi senas ge
nerolas pravoslavas, už ku
rio dvarininkai našlaitę 
brukte bruko.

Dievą mylėdama ir bijo
dama keisti savo tikybą, 
mergaitė pabūgo ir nuo šios 
ponų šeimos pasitraukė. Ji

SUOMIAI PADIDINS 
MOKESČIUS AMERIKAI

WASHINGTON, spalių 14 
—Suomija šiandien apsiėmė 
padidinti savo karo skolos 
mokesčius Amerikai dau
giau negu $42,000 j metus 
per 20 metų, kad išlyginti 
dviejų metų užsilikimą dėl 
rusų-suomių karo. Suomija, 
vienintelė valstybė, kuri at
moka savo karo skolą Ame
rikai, yra kalta šiam kraš
tui apie $9,000,000.

Asfhma Mucus 
Loosened Firsf Day 
For Thousonds of Suff erers

Choklnc, r».Tpln«. vhrezlnr 6p»sm« at 
Bronchial Arhm» rufri alccp and enercv 10- 
credler.ts la the preacrtptlon 'trnAam c-jiek- 
iy clrculate through the blood and cotnmno- 
1t help loeeen the t h lėk atranclln* rnuena 
the first day. t ha a aldtn* na tore tn palllatlnc 
the terrlble remrrme choline rpaama, and 
ln promotlng freer brealblną and restful 
aleep. Meadaen is not a smoke. dope. or tn- 
jeetioD. Just pleaaant. tasteleaa nalllatlng 
tablets that have helped thouaanaa of suf- 
ferera. Printed euarantee wlth each paekage 
—money baek unleas eompletely aatlafactorv. 
Aak your drau^t for MMtfMetoday.OHfydOc.

Remkite visus tuos žmo
nes, kurie skelbiasi “Drau- 
ge".

—Aplink namelį mano 
gimtinį*

Kerojo puikūs ąžuolai.
Spindulį saulė tiekė auk

sinį,
Zirzė bitutės ten linksmai.

KREIPKU’kS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiok) ir Darbo.

Budriko Moderniška Krautuve
Ir paviliojo širdį jaunutę, 
Miško dainelė maloni.
Ir traukte traukė mane 

silpnutę
Eglių žalybė toj graži. 

Šimtmetė eglė ją išmokino 
svajot tarp vėveršių:

Kasdien skambėjo 
mingas gojus,

Nuo dainų mano ūžė jis. 
Klausė eglelė įsisvajojus, 

dainos plaukė naujos 
vis.

los. F. Sudrik, Ine.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calmnet 7237—4591

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO.Mūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ.

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

K. J. Prauskis
(Daugiau bus)

Radio Programai leidžiami 
Budri ko Krautuvės per 14 metų:

WCFL 1OOO k Sekmadienio va
kare f>:30 'alandą.

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valanda.

PASKUTINIS 
PAGERBIMAS

8
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZiN FUNERAL HOME
Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

I
I

JOHN F. EUDEIKIS

laidotuvių Direktorius
AMBULANCB Dieną ir Hakti

Tel. YARDS 1741-17*2
4332-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE

TeL LAFayette 0727
ČADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad ir Ketvtrtad. 

ii stotim WGKS (1390), su Povilu fialtimieru.

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Weslępi Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETEB TROOST MONUMENT COMPANY

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

NARIAI
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

I
AMBULANCE |
Patarnavimas 1

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YA1UIS 1133—33
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Lietuviai kariai kovoje už U. S 
■ laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

K>«

CHICAGOS LIETUVIS LAKŪNAS
dirbti pinigų ir mokėsi 
skraidyti. Sulaukęs 18 metų 
išvyko į Kanadą, kur stojo 
savanoriu į aviacijos mo
kyklą. Baigęs pilotų moks
lą buvo nusiųstas į Angliją, 
kur toliau tobulinosi aviaci
joj ir pasiruošė valdyti ke
turių motorų bombanešį.

Buvo numatoma, kad nuo 
; rugsėjo mėnesio jau daly
vaus oro atakose. Rugpiūčio 
mėnesyje jis pratinosi prie 
naktinio skraidymo, nakčia 
skraidydamas, dieną ilsėda
vosi. Ore jis jau yra 
dęs apie tris ir pusę 

į valandų.
Chicagos lietuvis Kanados ; Jo motina Anelė 

armijoje. Petras Krasnaus- nauskienė gyvena 3229 So. 
kas gimęs 1923 m. gegužės Lituanica avė., Chicago, UI. 
14 d. Mokėsi šv. Jurgio pa- Prie jos dar yra ir Petro 
rapijos mokykloje ir aukš- brolis Albertas bei sesuo 
tesnę mokyklą taipgi lankė Adelė. Vyriausias brolis — 
bažnytinę. Jau eidamas į Jonas — taipgi kariuomenė- 
mokyklą stengdavosi užsi- į je.

I

Sgt. Pilot Petras 
Krasnauskas

Svarbu žinoti šeimininkėms
Sekmadienį (spalių 17 d.) 

pirmoji galiojanti data dėl 
rudųjų štampų F, trečioje 
racionavimo knygelėje.

Spalių 20 d. baigiasi data 
dėl U, V ir W mėlynųjų 
štampų.

Spalių 30 
ta dėl C, D, 
štampų.

Spalių 31
diena naudoti štampas No.: 
15 ir 16, kiekviena gera 5 
svarams cukrui gauti kena- 
vimui; paskutinė diena nau
doti stamp 14, gera 5 sva
rams cukrui gauti; paskuti-

d. baigiasi da- 
E ir F rudųjų

d. — paskutinė

Montgomery Avė., prašo pa
taisyti klaidą. Padėkoje jis 
pažymėjęs kun. Stankų (Sta
nkevičių, Nekalto Prasidėji
mo Panelės šv. parapijos 
vikarą, kurs lankęs jo ser-j 
gančią dukrelę), o “Drauge”! 
atspausdinta — kun. Stat
kus. Redakcija atsiprašo už 
šią zecerišką klaidą.

X Vikt. Balanda, Federa
cijos Chicago apskr. pirm, 
ir žinomas Bridgeport vei
kėjas, įsirašė į Liet. Vyčių 
organizaciją. V. Balanda se
niau buvo labai aktyvus Chi 
cago vyčių tarpe. Malonu, 
kai organizacijon grįžta bu
vę jos žymūs veikėjai.

X Ona Valūnienė, 1650 
lN. Paulina St., žinoma No.

Side lietuvių darbuotoja 
džiaugiasi, kad sūnus Vin
cas parvyko iš kariuomenės 
atostogų. Toks pats džiaugs
mas yra ir Paukščių namuo
se, 1624 N. Wood St., nes ir 
jų sūnus Benisv parvyko ke
lioms dienoms atostogų.

X Moterų Są-gos 21 kuo
pa, Town of Lake, turi su
organizavus chorą, kurio ve
dėja yra žinoma pianistė O. 
Metriks (Skiriūtė). Choras 
turi ne menką dainų reper
tuarą ir net vaidinimėlį ‘ ‘Lie 
tuviškos vestuvės”. Kiek 
girdėt, šis choras dalyvaus 
trijų apskričių ruošiamam 
lapkričio 21 d. vakare Kra
žių skerdynėms, paminėti. 
Vakaras bus šv. Jurgio pa
rapijos salėj, Bridgeporte.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, TUCINOIS

I

I

t

skrai- 
šimto

IR KAPELIONAMS REIKIA BŪT PARAŠUTISTAIS

X Petras žibąs, 2222 W. 
23rd Place, karo fronte už 
pasižymėjimus apdovanotas 
oro medaliu (ordinu). Prieš 
išvykdamas kariuomenėn 
priklausė Aušros Vartų pa
rapijos chorui. Jo sesuo Mo
nika prieš ištekėdama už 
adv. J. Peters buvo žymi vei 
kėja jaunimo tarpe; dabar 
gyvena San Diego, Calif., 
kur vyras turi valdišką dar
bą. Motina gyvena Chicagoj.

X J. Jasevičius, 2426 S.

Kras-

nė diena trečiam periodiš
kam keleivinių automobilių 
padangų apžiūrėjimui, kurių 
savininkai turi “B” kortelę.

Lapkričio 1 d. — pirmoji 
galiojanti data dėl airplane 
stamp No. 1, trečioje racio
navimo knygelėje. Gera vie
nai porai batų.

Lapkričio 20 d. baigiasi 
data dėl X, Y ir Z mėlynųjų 
štampų.

Lapkričio 21 d. — pasku
tinė diena naudoti gazolino 
štampas No. 8,’ “A” knyge
lėse.

Esama ir tokių tėvųIII

Be savo pareigų, Amerikos kariuomenės kapelionai 
katalikų kunigai — turi taip pat būti kaip ir kareiviai pa- 
rašutistai. šiame atvaizde matome vieną kapelioną (kun. 
J. J. Powers iš Oneonta, N. J.) besisegantį parašutą ne
toli laukiančio jo lėktuvo, iš kurio jis turės nusileisti fron
te. Vaizdas iš New Guinea. (NCWC)

Pasižymėję lakūnai chicagiečiai
Devyniolika oficerių ir 

kareivių iš Chicago area, na
riai 8-tos bomberių koman
dos, U. S. armijos 8-tos oro 
jėgos lakūnai, kurie randa
si Anglijoje, buvo apdova
noti oro medaliais arba Oak 
Leaf Cluster to the Air Me
dai. Apie tai pranešė perei
tą trečiadienį karo departa
mentas.

Pasižymėjimai buvo su
teikti vyrams, kurie sunai-

I

I

kino priešo oro jėgą. 
Pasižymėjusių skaičiuje 

yra Staff Sergeant Peter J., 
Žibąs, 2222 W. 23rd pi. Jam 
yra duotas oro medalis už 
pasižymėjimą.

KADA GALĖSIU GAUTI
KIEKNORS SCHENLEY f

ATSAKYMAS: Ne kas diena,
bet tankiau negu jus manote!

Detroit, Mich. — Vienas 
tėvas buvo nubaustas teis
me už tai, kad jis atsisakė 
siųsti savo dukterį. 15 me
tų amžiaus, į mokyklą ir 
vertė eiti ją dirbti darbą 
dirbtuvėje.

Teisėjas pareiškė, jog tė
vai buvo gavę netikrą duk
ters gimimo pažymėjimą, 
kad gauti jai darbą dirbtu
vėje. Gimimo pažymėjime 
mergaitei buvo duota 18 me
tų amžiaus, o ji teturi tik 
15 metų.

Couway davė jam pasirink
ti: arba sumokėti $200 baus
mės ar sėdėti 400 dienų ka
lėjime. Minimas tėvas turi 
30 metų amžiaus, jis yra 
įmonės darbininkas, jis pri
sipažino. jog savo sūnui su
davęs į veidą su kumštimi, 
nes “jis įkyrėjo man”.

Leopardas mirtinai 
užpuolė žmogų

Cleveland.— John Tarnas, 
62 metų. Cleveland zoologi
jos sodo laikytojas (keeper) 
pereitą trečiadienį keitė lau
kiniams gyvuliams klėtkas, 
ir tai jam kaštavo gyvybė.

Zoologijos sodo pareigū
nai pareiškė, jog Tarnas ne-' 
užrakino penkių metų leo-;

Maywood lakūnas 
pateko nacių nalaisvėn į 

i
Pereitą trečiadienį Mr. ir 

Mrs. T. C. Peifer, 126 S. I 
15th avė., Maywood buvo

• ' 

painformuoti, jog jų sūnus 
leitenantas , Thomas Don 
Peifer, 25 metų, pateko į vo
kiečių nelaisvę, jis buvo 
Flying Fortress bombardie- 
rius.

Dar randasi užtenkamai
naudoti— su saiku!

PIRM KARO rezervai—neatstatomi, brangūs—su
daro kiekį SCHENLEY Royal Reserve, kurį jūs 
dabar perkate. Niekas kito kaip tai alkoholis ka

rui—milijonai galionų—išeina iš SCHENLEY degtinės 
išdirbysčių.

Šis rezervų kiekis yra išdalinamas—kad visi gau
tų—ir kad užtektų karo bėgyje. Dėlto jūs ne visuomet 
galėsite gauti SCHENLEY visur ar kas dieną.

Bet—apsimoka prašyti jo visuomet. Nes SCHENLEY 
dar randasi užtenkamai naudoti su saiku.

Ugnis popierį pavertė 
dūmais

Chicagietis žuvo 
Afrikoje

Lt. Walter Koness, 24 me
tų, armijos dive bomberio

pardo “saugioje apylinkėje”,1 pilotas, žuvo š. Afrikoje, 
kai gyvuliai buvo keičiami 
iš vienos vietos į kitą.

Matyti leopardas nujautė ir lankė De Paul universite- 
prižiūrėtojo klaidą, jis atsi
suko ir šoko ant Tarno, ir 
čiupo jam už gerklės 20 kar- 

| tų, pirm negu leopardas 
plieno lazda buvo atitrauk
tas nuo užpultojo kitų zoolo
gijos sodo tarnautojų.

Lt. Koness buvo baigęs 
Mount Carmel high school

Smarkus lakūnas

♦ ♦ ♦

Springifeld, III. — Vienas 
tėvas, sveriąs 200 svarų, jis 
yra penkių vaikų tėvas, bu
vo areštuotas, kai jo žmona 
nusiskundė, jog jis sudavė 
ir sužeidė savo 22 mėnesių 
amžiaus sūnų. Tas tėvas bu- Į 
vo pereitą trečiadienį sulai
kytas kalėjime po to, kai po
licijos magistratas William

Pittsburgh.— Pereitą tre
čiadienį ugnis pavertė į liep
snas penkis tūkstančius to
nų popierio. Popieris buvo 
sukrautas F. J. Kress Box 
Co. sandėlyje. Ugnis nuosto
lių sukėlė $450,000.

darban

Apiplėšė 4 asmenis
Du banditai, naudodami 

revolverius, pereitą trečia
dienį, apiplėšė keturis asme
nis. Apiplėšimas įvyko B. ir 
M. Motor Sales Co., 2535 S. 
Michigan avenue. Banditai 
kompanijos dalininką ir tris 
tarnautojus pastatė prie sie
nos ir iš jų atėmė $150 cash 
ir už $950 brangenybių.

Pereitą trečiadienį gauta 
žinia, jog 2nd lt. Robert W. 
Muir, iš Clarendon Hills, UI., 
numušė ketvirtą nacių karo 
lėktuvą.

MM—M*

Įkrito šaligatvis
Du kareiviai skubėjo į 

Dearbom st. geležinkelio 
stotį ir pereitą trečiadienį 
buvo lengvai sužeisti, kai 
šaligatvis, 611 S. Dearborn 
str., įkrito ir pasidarė aštuo- 

. nių pėdų gilumo duobė.

I

Surastas kūdikis
Carbondale, HI. — Buvo 

dingęs dvidešimt dviejų mė
nesių vaikas ir jis buvo din
gęs 27 valandas, buvo ras
tas už pusantros mailės nuo 
namų. Dingusio kūdikio ieš-

St. Louis.— Daugiau kaip kojo daugiau kaip 2.000 Ar- 
1,500 trokų vairuotojų mijos oro kadetų.
(drivers) pereitą trečiadienį buvo rastas po 24 valandų 
baigė streiką ir savanoriai ieškojimo, 
grįžo į darbą.

Dovanos kariams
Kūdikis

jis buvo rastas 
pereitą trečiadienį po pietį}.

Pereito trečiadienio vaka
re per Chicagos paštą išsiųs
ta 540,000 siuntinių kovo
jantiems vyrams j užjūrį.

Kava
Ketvirtoji racionavimo 

knygelė turi kavos štampas, 
todėl kai kas mano, jog ka
va vėl bus racionuojama.

Pirkite U. S. Kare Bonus

SKELBKITES “DRAUGE
»

karo laikotarpyje.

I

ATREMKIT ATAKĄ— 
PIRKIT DAUGIAU 

KARO BONŲ!

BLENDED DEGTINE 86 proof. Straight degtinės 
daugiau metų senumo; 40% straight degtinė, 60%

(Neįskaitant Illinois Retailer’s 
Occupation Taksus) 

CHICAGOS METROPOLYJE 
Ceiling kaina gali būti 

skirtinga kitur.

Šio produkto yra 6 ar 
_ . ... _ grudų neutralio spirito.

23% straight degtinė, 6 metų senumo. 17% straight degtinė, 7 metų senumo. 
Schenley Distillers Corporation, New York City.

$Q12 i
A* B 4/5 QUART

Royal reserve

MARIOS ALKOHOLIO—KARUI!
24 vai. i dien*—septynias dienas j savaitę—visos SCHENLEY 
DEGTINAS lADIRBYSTRS gamina alkoholi karo reikalams. 
Tai dėlto degtinė negaminama. Dėlto pirm karo rezervai 
turi būt padalinami—kad jums užtektų

O. P. A. APRIBOTA KAINA

SCHENlEV
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