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Pavarė vokiečius iš Isernia !
I

Rabaule nuskandino 15 japonų laivų, 
sunaikino 85 jų lėktuvus 

Japonai matomai ruošiasi kontratakai
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

pietvakarių Pacifike, lapkr. 
4.—Didelis skaičius sąjun
gininkų lėktuvų iš .Australi
jos antradienį atakavo Ra- 
baul, svarbiausią japonų 
bazę pietvakarių Pacifike, 
sunaikino 15 priešo laivų ii’ 
85 lėktuvų, ir 11 laivų ir 23 
lėktuvus sužalojo. Grįžę la
kūnai sakė sunaikintų laivų 
tarpe buvę 3 destrojeriai, 8 
dideli transporto laivai ir 4 
pakraščių laiveliai. Bombos 
pataikė tiesiog į du krūze- 
rius, vienas kurių pradėjo 
virsti ant šono,
transporto laivai ir du tan- 
keriai buvo sužaloti.

Penkta ataka
Gen. MacArthur, siųsda

mas lėktuvus pulti Rabaul, 
norėjo užkirsti kelią japonų
laivų ir lėktuvų kontratakai žesnių lėktuvų. Vienas 
prieš amerikiečius marinus, bo narys pareiškė, kad tiek 
kurie pirmadieny išlipo Bou lėktuvų prarasta dėl opera- 
gainville saloje. cijos “agresyviškumo ir pa-

Šios dienos komunikatas vojaus.”
sakė ši ataka, penkta ant Komunikatas sakė, kad 
Rabaul nuo spalių 23 d., bu- marinai, kurie pirmadieny 
vusi didžiausia tokia 
Bismarck jūros kovų, 
chell bomberiai
virš laivų ir numetė 1,000 duoja

Septyni

Į svarų bombas ant visų Ra
baul uoste esančių laivų, 
pataikydami į kuone kiek
vieną jų.

75 Minučių Ataka.
Apie 150 priešo lėktuvų 

pakilo kovoti sąjungininkų 
lėktuvus, ir jų priešlėktuvi
nės patrankos visą laiką šau 
dė į sąjungininkus. Ataka 
iš viso užėmė apie valandą 
ir 15 minučių.

Sąjungininkų lėktuvai su
naikino septynis mažus ir 
vieną didelį japonų lėktu
vus ant žemės Lakūnai ae
rodrome, 21/2 mylias į šiaur
ryčius nuo Rabaul.

Orinėse kovose virš aero
dromo sunaikinta 67 priešo 
lėktuvai, ir gal sunaikinta 
23 kiti. Sąjungininkei 
rado 9 bomberius ir 10

pra- 
ma- 
šta-

nuo išlipo Empress Augusta įlan 
Mit- koj, Bougainville saloj, šiuo 

skrido tik laiku praplečia ir konsoli- 
savo pozicijas ten.

NUSKANDINO DAR 10 Atsistatydino Vichy 
JAPONŲ LAIVŲ

WASHINGTON, lapkr. 4. 
—Laivynas šiandien prane
šė, kad Amerikos karo lai
vai ir lėktuvai Pacifike su
naikino dar 14 japonų laivų 
— submarinai nuskandino 
dešimts jų ir tris sužalojo, 
o vieną nuskandino lėktu
vas.

pasiuntinys Turkijai
NEW YORKAS, lapkr. 4. 

—Radio France iš Aldžyro 
pranešė žinią iš Šveicarijos, 
kuri sako Gaston Bergery, 
Vichy ambasadorius Turki
jai, atsistatydino iš tų pa
reigų. ir kad visas jo štabas 
'drauge atsistatydino.

SVEIKINO KETO JUBILIEJAUS PROGA

Auksinio kunigystės jubiliejaus proga vysk. Francis C. Kelly savo rezidencijoj, 
lahoma City, Okla., suvažiavusių jį, pasveikinti vyskupų ratelyje. Žiūrint iš kairės į de
šinę sėdi: vysk. Emanuel B. Ledvina iš Corpus Christi; jubiliatas; vysk. William D. 
O’Brien iš Chicago; stovi: vysk. Francis J. Magner iš Marąuette ir vysk. Eugenie J. 
McGuinness iš Raleigh. Visi jie yra žinomi kaipo “Extension Bishops“. (NCWC)

Manoma turkai susidės 
su sąjungininkais 
LONDONAS, lapkr. 4.— 

Diplomatiniai siu o k s n i a i 
Londone šiandien sakė, kad 
užsibaigus ateinančiai są
jungininkų valdininkų kon
ferencijai Cairo, Egipte. 
Turkija gal stosianti karan 
Jungtinių Tautų pusėje.

Ok-

Atmušė nacių tankų kontratakas
Sąjungininkai 85 mylios nuo Romos
ALDŽYRAS, lapkr. 4 — 

Sąjungininkų štabas šį va
karą pranešė apie užėmimą 
Isernia miesto, kalnų kelio 

' centro, Italijos fronto cen
tre.

Angliakasiams duota 
$1.50 algą pakėlimas 
WASHINGTON, lapkr. 4.1 

—Po trijų dienų streiko. 
Amerikos anglies kasyklos 
šiandien ir vėl pradėjo dirb
ti. Angliakasiai grįžo prie 
savo darbų po nauja sutar
timi, kuri duos minkšto an
glies kasėjams maždaug 
$1.50 dienai algų pakėlimą.

Angliakasiai, kurie be
veik ignoravo Prez. Roose- 
velto įsakymą grįžti darban, 
paklausė savo unijos vadų 
įsakymo po to, kaip jiems 
buvo pranešta, kad sudaryta 
“tinkama sutartis.” Karo 
darbo taryba sako tuoj svar
stys tą naują sutartį.

i

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Kusi’

Kazokai išmuša bėgančius nacius
Dniepras perpildytas vokiečių lavonais
MASKVA, lapkr. 4.—Ka

zokų kavalerija kardais iš
muša tūkstančius bėgančių 
nacių Nogaisko stepėse. Ma
sės vokiečių kareivių šoka 
Dniepran, kad pabėgti nuo 
raitųjų kazokų, bet rusai 
kulkosvaidininkai ir rasų 
lėktuvai juos nudeda. Rapor 
tai iš fronto sako upė per
pildyta vokiečių lavonais.

Visas vakarinis Nogaisko 
stepių galas nuklotas sudau
žytais ir apleistais tankais, 
mortarais, ir šarvuotdais 
vežimais.

Vokiečių komun i k a t a s 
pripažino, kad rusai karei
viai perėję per žemutinį 
Dnieprą, bet sakė jie buvę 
užmušti.

Dono ir Kubanio kazokai,! 
kurie nerodo noro suimti 
belaisvius, joja paskui bė-- 
gančius nacius ir kardais ir 
kulkosvaidžiais suaižo jų 
eiles.

> 
i

Hull ir Eden išskrido 
iš Maskvos

LONDONAS, lapkr. 4. — 
Maskvos radio pranešimu, 
Cordell Hull ir Anthony 
Eden, Amerikos ir Anglijos 
užsienių reikalų sekreto
riai, vakar lėktuvu išskrido 
iš Maskvos. Lėktuvas buvęs 
papuoštas Amerikos, Angli
jos ir Rusijos vėliavomis, ir 
aerodrome buvusi garbės 
sargyba.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
ALDŽYRE, lapkr. 4.—Šios 
dienos pranešimas sakė penk 
toji armija pasistūmėjo pir
myn nuo penkių iki aštuo- 
nių mylių Italijos vakari
niam fronte, ir vis stumia 
nacius atgal Garigliano upės 
slėniu.

Gen. Clark vadovaujami 
britai ir amerikiečiai karei
viai išvarė vokiečius iš pas
kutiniųjų jų pozicijų aplink 
Massico kalną ir aukštąjam 
San Croce kalne.

Iki vakar vakaro penkto- grįžti į aną 
ji armija jau buvo pasieku- upės, 
si didįjį vieškelį vedantį Ro
mon, už nesenai užimto Ses- 
so Aurunca. Varydamiesi 
40 mylių frontu, amerikie
čiai ir britai išlaisvino iš po 
nacių okupacijos desėtkus 
miestelių.

Britams pasivarius pro 
Massico kalną, ir britams ir 
amerikiečiams pasiv a r i u s 
pro San Croce kalną, vokie
čiai visur palieka sunaikin
tas vietas, kad sutrukdžius

sąjungininkų žygiavimui ir 
duoti jiems progos įsteigti 
naują liniją.

Užėmė Castelpetroso.
Britų aštuntoji armija 

taipgi padarė progreso kuo
ne visuose sektoriuose, žy
giuodami Botano-Isernia ke
liu ir užimdami Castelpet
roso, nepilnai 7 mylias į 
pietryčius nuo Isernia, mar
šalo Rommelio gynimo lini
jos centro.

Gen. Montgomery aštun
toji armija taipgi padarė 
naujus ^persikėlimus per 
Trigno upę, Adrij a t i k o s 
fronte, bet smarkios kovos 
tebevyksta prie jų origina- 
lės pozicijos prie San Salvo, 
kur naciai tankais ir arti-

■

lerija bando priversti britus 
pusę Trigno

Bent 20 didžiųjų nacių 
tankų dalyvavo mūšiuose, 
bet britai visus juos atmu
šė ir dar truputį pasivarė 
pirmyn po suėmimo nema
žo skaičiaus vokiečių karei
vių.

Apart Castelpetroso ir 
Sessa Aurunca, sąjunginin
kai taipgi užėmė Roccamon- 
fina miestą, prie San Croce, 
ir Presenzano, tik 5 mylias 
į pietryčius nuo Mignano.

Jugoslavai smarkioj 
kovoj užėmė miestą
LONDONAS, lapkr. 4.— 

Jugoslavų partizanų komu
nikatas šiandien pranešė, 
kad po sunkių kovų, parti
zanai atėmė iš nacių Proboj ^a(j Amerikos bomberiai an 
miestą, 60 mylių nuo Sara
jevo.

Kroatų daliniai laiko Lud- 
brijers, Novimaroj, Slatar

I
AUSTRIJOJE NUŠAUTA Vokietijos gyventoji!

ii50 NACIŲ LĖKTUVŲ
ALDŽYRAS, lapkr. 4. — 

' Galutinos skaitlinės rodo,

IŠ LONDONO 
pranešimas sako per praei
tus 4 mėnesius rasai užmu
šė 900,000 ir suėmė 98,000 
vokiečių kareivių, o vasaros 
ir rudens ofensyvoj iš viso 
užėmė, sužeidė ir suėmė 2.- 
700,000 vokiečių.

IŠ MASKVOS — Visa vo
kiečių linija pradeda sutru
pėti. Rusai užėmė 
apgyventų vietų.

IŠ KINUOS — 
aukštoji komanda 
ponai naudoja i 
dujas prieš kiniečius.

IŠ WASHINGTONO. 
Kuro administratorius 
kės sako, kad dėl angliaka
siams duoto algų pakėlimo 
turės kilti anglių kainos.

IŠ WASHINGTONO. — Nikopolio. Jie ten kontrata- 
Dingo vienas laivyno blim- kuoja ir desperatiškai kovo- 
pas. Nors buvo ieškoma toj ja, kad gauti progos pasi-

belaisvių

dar 30

Kiniečių 
sako ja- 

nuodingas

Ic-

Tūkstančiai
Žinia komunistų Pravda 

laikrašty sako rusai pėsti
ninkai seka kazokus ir tan
kus lyg kokia žygiuojanti 
siena 27 mylias tarpe Juo
dosios jūros ir Dniepro.

Tūkstančiai vokiečių ka
reivių, pasidavusių rusų be- 
laisvėn, beviltiškai ir nusi
minusiai
panašiai kaip tūkstančiai 
kaimiečių ilgiausiose eilėse 
grįžta į savo namus po iš
laisvinimo iš nacių vergijos.

Vokiečiai terodo stipres- 
nią ir organizuotą opoziciją 
vien tik apylinkėj žemiau

žygiuoja į rytus.

IŠ ITALIJOS — Užėmusi
Isernia, britų aštuntoji ar
mija randasi 80 mylių nuo apylinkėj, kur jis patrolia- traukti į Dniepro šiaurinį 
Romos. vo, tačiau nieko nerasta. į krantą.

Turtingesni rumunai 
jau ruošiasi invazijai
ANKARA, lapkr. 4.—Ži

niomis iš Bucha ręsto, dau- ir Varazdinske-Toplice mie
gelis turtingesnių rumunų,' stus, nežiūrint smarkių na- 
pabugę dėl rusų kariuome- cių atakų. Pranešimas taip- 
nių greito žygiavimo pięti- gi minėjo pasekmingus veik 
nėj Rusijoj, skuba įsigyti 
Turkijos vizas, kad galėtų 
greitai apleisti savo kraštą 
kuomet gręs rasų invazija.

I
I

smus prie Vengrijos pasie 
nio.

Platinkite “Draugą”

tradieny, atakuodami Wie- 
ner Neustadt, Austrijoje, 
nušovė 50 nacių lėktuvų.
Anot vieno eksperto, foto- jungininkų 
grafijos parodo, kad abi*
Messerschmitt dirbtuvės ten 
apgriautos ir vokiečiai 
mis daugiau nebegalės 
dotis.

! žinios iš Šveicarijos
toje atakoje buvo užmušta 
suvirš 1,000 asmenų.

Į
j°-

nau-

sako

Nedavė balsuoti už 
pokarinę rezoliuciją 
WASHINGTON, lapkr. 4.

—Senatorius Langer šian
dien užkirto kelią Senato 
balsavimui pokarinės rezo
liucijos priėmimo reikalu. 
Senato vadai norėjo indor- 
suoti sudarymą tarptauti
nės taikos organizacijos ir 
rezoliucijon inkorp o r u o t i 
reikšmingąsias dalis Mas
kvos keturių valstybių de
klaracijos, bet kuomet buvo 
prašyta vienbalsiai sutikti 
eiti prie balsavimo, Langer 
prieštaravo.

RAF bombavo Duesseldorf ir Cologne 
miestus

ORAS
Šilčiau. Ūkanota.

LONDONAS, lapkr. 4.- 
Suvirš 1,000 Amerikos lėk 
tuvų vakar dienos metu ata 
kavus Wilhelmshaveną, di 
delis skaičius britų bombe 
rių vakar naktį puolė indus 
trinius Duesseldorfo ir Co 
logne miestus Vokietijoje 
Smarkiausiai pulta Duessel 
dorfas, kas padaro jį, po 
Hamburgo, smarki ausiai 
puolamu Vokietijos miestu. 
Mosąuito bpmberiai tuo pat 
metu atakavo taikinius 
Ruhr ir Rhineland apylin
kėse.

Prarado 19 lėktuvų

moralė jau prastėja
BERNAS, Šveicarija, 

lapkr. 4.—šveicarų savait
raštis Die Nation šiandien 
rašė, kad padėtis Vokieti
joje esanti “daug prastesnė 
negu buvo prieš 25 metus,” 
ir sakė sudėtinis efektas są- 

orinių atakų
neigiamai paveikia Vokieti
jos gyventojų moralei. Anot 
to žurnalo, aštuoni milionai 
išbombuotų ir evakuotų pi
liečių sudaro tą nepasitenki
nimo branduolį, kurį Him- 
mlerio Geštapo bando nuko- 
voti.

Rašytojas sakė kiekvienas 
bombavimas padidina nu
kentėjusių skaičių tūkstan
čiais ar net dešimtim tūks
tančių, ir kad jų tylėjimas 

\ yra. tik dėl Himmlerio griež- 
' tų priemonių.

Kiti lėktuvų daliniai nume 
tė minas priešo valdomuose 
vandenyse ir atakavo taiki
nius Prancūzijoje ir Olandi
joje. Bomberiai sunaikino 
keturis priešo lėktuvus. Bri
tai prarado devyniolika sa
vo lėktuvų.

Cologne jau buvo 122 kar
tų atakuotas. Tame mieste 
randasi svarbūs kariniai tai
kiniai, jų tarpe sintetinio 
aliejaus ir Diesel motorų 
dirbtuvės.

Iritai padeda ir
Albanijos patriotams
LONDONAS, lapkr. 4.— 

Premjeras Churchill šian
dien pranešė, kad britai ka
rininkai dabartiniu laiku pa 
deda tūkstančiams Albani
jos patriotų, kurie iš kalnų 
kovoja prieš nacius. Chur
chill taipgi pažadėjo Angli
jos paramą atsteigimui lai
svos Albanijos.

i
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MOSU GYVENIMAS IR DARBAI
Švenčių Įspūdžiai Į

Rochester, N. Y. — Pra
eitą sekmadienį apvaikščio
jom Kristaus Karaliaus šven 
tę su didžiausiu pasisekimu. 
Garbė mūsų klebonui kun. 
J. Bakšiui, kuris visuomet 
mus primosią prie žymes
nių iškilmių. Altorius sken
do kvėpiančiose gėlėse. Per. 
visas Mišias šv. tikintieji 
spaudėsi eilėmis prie Kris
taus stalo priimti dangiškos 
dovanėlės į savo širdis.

Žymiai papuošė iškilmes 
pamokslas pasakytas Mas- 
petho klebono kun. J. Bal- 
kūno, kuris savo žavėjančia 
kalba visus sugraudino.

Garbė tau Kristau, Dan
gaus ir Lietuvos Karaliau, 
Kurs, savo šventėje pavaiši
nai mus ne tik dangiškomis 
malonėmis, bet ir Lietuvos 
meile pamokslininko 
džiais. 
Dalyvaujame politikoj

Praeitame Demokratų
jungos susirinkime, paaiškė
jo, kad jau pasiųsta mūsų 
rezoliucija prezidentui Roo- 
seveltui prašant prie taikos 
stalo užtarti mūsų brangią 
tėvynę, Lietuvą.

Nutarta rinkimų metu, ne- 
skaldyt balsų, bet remti vi
sus demokratų kandidatus..

Nemunėlis

Henriette Brey |

žo-
Ii

Są-I

su lašiniais. Viską paliko 
pas Joną Rusteiką ir liepė 
pasidalinti tarp lietuvių, ką 
mes ir padarėm. Žinoma, vi
siems neteko, nes lietuvių 
čionai randas apie 140.

Taigi, kurie gavom, nuor 
širdžiai dėkojam visiems, y- 
pač Norkienei už skanią duo 
ną.

Aš, Jonas Rusteika, dėko
ju savo brangiai parapijon- 
kai ir senai pažįstamai A- 
polonijai Vaišvilienei. Ji ir
gi buvo su tais svečiais ir 
man atvežė brangių dova
nų. Labai ačiū jai.
Vienas senas prieglaudos į- 
namis, Antanas Radzis (Ra- 
dzevičia) šiuo metu sunkiai 
serga' ir randasi No. 65 ligo
ninėj. Gal kas malonėtų jį 
aplankyti. Dalykas tame, 
kad aš neturiu adresų jo pa
žįstamų, o pažįstamų jis tu
ri labai daug Chicagoj. Jis 
paeina iš Lietuvos Viekšnių 
parapijos, Mažeikių apskri
ties.

Sunkus kelias

Jonas Rusteika, 
Inst. Ward 52, 
Oak Forest, III.

Guatemala valstybėje 
nuošimtis gyventojų yra gry 
no kraujo indėnai.

70

Vargšu padėka
Oak Forest, III. — šiuo 

norim viešai padėkoti bran
giems mūsų tautiečiams už 
malonią užuojautą dėl mūsų 
vargšų. Štai, spalių 31 d. 
mus aplankė geraširdžiai 
William Rakauskas su žmo
na ir jų įnamis Kaz. Zvie- 
gas ir J. Norkus. Jie mums 
atvežė dovanų: drabužių ir 
labai skanios duonos keptos

I

SPREADS1 SLICES! TOASTS! 
r M E LTS PERFECTLY! ♦

fooa that’s digestible 
as millc itself I

Visame name dar buvo 
žymės Liūdnų iškilmių: prie
angyje stovėjo palmės ir 
oleandrai; salone baldai su
stumti į vieną kampą, ap
linkui mėtėsi juodos uždan
gos, gedulo šydai, sumin
džiotos gėlės. Ore dar jau
tėsi sunkus, alpinantis de
gančių vaško žvakių, vys
tančių vainikų, smilkalo dū
mų ir kiparisų kvapas. Vis
kas priminė gedulą ir mir
tį.

Didžiajam kambaryj prie 
stalo sėdėjo šešiolikmetė ge
dulo rūbais jaunuolė ir pa
dėjusi geltonplaukę galvutę 
ant rankų, tyliai verkė. Prie 
lango, priglaudęs galvą prie 
stiklo, rymojo keturiolikme
tis aukštas, lieknas berniu
kas ir sustingusiu žvilgsniu 
žiūrėjo į tamsų vakaro dan
gų. Po valandėlės, nubrau
kęs ašaras, priėjo prie mer
gaitės.

— Neverk, Agniete, — ta
rė jis patylomis, uždedamas 
ranką jai ant peties. — Mia- 
ma gali išgirsti. Klausyk, 
ji, rodos, jau nubudo.

Iš gretimojo kambario gi
rdėjosi nutrūkstantis kūk
čiojimas ir retkarčiais švel
nus, raminantis moteriškas 
balsas.

Agnietė pakėlė galvą 
užverktomis 
jo į brolį.

ko rimtą vęidą iškreipė gilus 
skausmas.

— Tėvelis jau seniai tu
rėjo širdies ligą, — pašnibž
domis aiškino jis, — o ta 
žinia jį visai pritrenkė. Ži
nai, Agniete, kad mes dabar 
esame visai neturingi — tik
ri vargšai.

— Ak, menkniekis turtų 
netekti, by tik tėvelis būtų 
gyvas. — Ir vėl išsiveržė a- 
saros iš jos akių.

— Taip, tikrai, Agniete, 
tada būtumėm laimingi, nes 
ir mamytė būtų sveiką. O 
dabar ji visai bejėgė, nes 
tėvelio mirtis ją labai pa
veikė.

— O kai nebebus Reginos 
kas tada bus, Klemensai?

— Reginos?! — nusigan
dęs berniukas pažvelgė į ją. 
— Ar tu manai, kad ji mus 
dabar paliks?

— Žinoma, Klemensai, ji 
kitaip negalės padaryti. Juk 
daugiau metų, kai susižie-

davusi, kraitis paruoštas, sijos, 
butas sutvarkytas, 
juk nutarta, kad vasarą bus Į Greta. Vakar vakare pats i 
vestuvės. Hugonas ilgai ne-! 
norės laukti — ilgiausiai pir 
muosius kelis gedulo mėne
sius.

Berniukas nuleido galvą, 
ir abu valandėlę susirūpinę 
tylėjo.

— Agniete, ar tau aišku, 
ką mums reiškia būtų varg
šais? — prabilo po valandė
lės Klemensas. — Viskas 
bus parduota — šis mielas, 
senas, gimtasis namas ir 
viskas, ką iki šiol vadinom 
savo nuosavybe. Nuošalioje 
gatvėje turėsime įšsinuo- 
muoti mažą butą ir gyven
ti iš mamytės kuklios pen

Visi tarnai jau at- PIRKITE KARO BONUS! 
Seniai leisti, kitą savaitę išeina ir

girdėjau, kaip dėdė Julius 
pasakojo tai Reginos sužie
duotiniui. Jie sėdėjo mėly
najam kabinete ir nežinojo, 
kad aš esu gretimame kam-

(Nukelta į 3 pusi.)

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. TeL GROvehill 0617 
Offiee Tel. HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS

I

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare
Trečiad. ir Nedeliomis susitarus
2423 VVest Marąuette Road

i

Bukit Malonus
SAVO AKIMS!

Tik viena pora akių visam gyveni
mui. Saugokite 
zaminuoti jas 
metodą, kurią 
gali suteikti.

30 METAI 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių {tempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m.
 iki 7:00 p. m.

jas leisdami iš» g- 
moderniškiausia 

regėjimo mokslas

PATYRIMO

ir
akimis pažiūrė-

— Vargšė 
duso ji. — 
prieš astuonias dienas tėve
lis dar buvo su mumis, c 
šiandien jau guli po žeme 
Man vis rodos, kad tai ne 
tiesa, kad taip negali būti.. 
Kaip manai, Klemensai, ai 
ana telegrama iš banko ga 
Įėjo būti tėvelio mirties prie 
žastimi?

mama, — atsi-
Ak, Klemensai

Budriko Moderniška Krautuve

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

Jos. F. Mik, Ine.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

Didžiausia Lietuviu 

Jewelry Krautuvė Į

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunka, 
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- .
MIAU SIAS • 
KAINAS.
Turime didelį 

p a s i r inkimą 
'Muzikališkų Instrumntų, Muzi
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kotų visokių muzikalių 
daiktų.

. Taisom Laikrodžius, Laikro- 
! dėliua, Žiedus, Rašomas Plunk- 
I snas ir Mitzikalina Instrumen- 
i tu&

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Puune: LAFAYETTE 8617

č

I
♦:<

EXTRAI EXTRA!
Permainytas 

vardas Ir 
adresas

Klemensas tvirti narna, 
linktelėjo galva, ir berniu-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tel.: Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST.

Kampas 34th Street
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 

Sekmadienyje pagal sutartį.

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

WCFL 1000 k. Sekmadienio va
kare 9:30 valandą..

VVHJtC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valandą.

*

•f

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

1. t'M-'JA! earhincs
ItKraft Home Economics Kitrhen 

502-V Peshlieo Co”r(, Chicago, Illinois 
Please send me a free copy of

"CAccse Reripes for artime Mea/t"
NAME___

ADDRESS

crrY—

-a-------------- —------------- --------------- .----- rr--,—-------,——

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I (•]
PANAUDOKITE PROGĄ DABABTIN1MB ŽEMOMS M

NUOMMOO RATOM8. M
______________________________________________ <❖

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

— M Metai Sėkmingo Patams vinM> ! —.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. MM SO. HALSTED 8T

A/l, C .
ou/r

TWT’f HK W Bl/TT£MPTH '<

A& valuable booklet that 
Helps salva menu problema

"CHEESE RECIPES FOR
WARTIME MEALS"

• Here are 22 excellent recipes from the 
Kraft Kitchen ... recipes for main dishea 
that will be a big help vith ra t ion menu*. 
The book i* illustrated; recipe* areprinted 
in large. ea»y-to-read type. For your free 
copy just send order form below.

ITIAPGUTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS ( 

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

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 į 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo | 

9:30 vai. vakare. s
EXTRA PROGRAMAS Penk- I 

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. | 
MARGUČIO ofiso adresas;

6755 S. Western Ave., Chicago, III. į
Telefonas — GROvehill 2242 t

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

H
■ sį&yfrjr.

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR
3529 So Halsted St.

Phone YARDS <054 
■M

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ 1
HT A TYRAI _ REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

Nedeliomis pagal sutartį
Offiee TeL YARds 4787
Namu Tel. PROspect 1930

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street _ 

Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso Tel. VTRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir 5—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPublic 7868

Tel. CANaI 0257
Rez. Tel.: PROsnect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 iki 9 vai. vakare.

Lietuviškas 
Žydukas

TeL YARds 5921
Res.: KENtvood 5107.

DR. A. J. BERTASH.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
_ 756 VVest 35th Street

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Telefonai:
Ofiso—HEMloek 5849
Rezid.—HEMloek 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Ofiso Tel.........VIEginia 1886
DR. AL. RACKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Selini, tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
_ Valaatou 3-^8 jįofiiat.

I DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
šeštad. 6 vai. iki 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl to, kad jo nebran-

Split by PDF Splitter
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VYRAI IR MOTERYS

Santa Fe Railway

HELP \VAXTEI) — VYRAI“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

“DRAIGAS" HELP WAVTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANddph 9488-9489

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpoavcr Comniission nu 

tatymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
•iuosavimo Raštą (.statenient of 
availability) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
power Comniission — pirm pra- 
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga igiliuo-a- 
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir <}arbo įstaigoms daug laiko.

HF.I.P MVANTED — VYRAI

ARC WELDERIŲ
MACHINE ASSEMBLERS

BUS BOYS
Atsišaukit į Colonnade Kambarį. 

EDGEVTATER BEACH HOTEL 
5349 Shertdan Rd.

VYRŲ
MUMS REIKIA TUOJAUS 

PRIE SVARBIŲ KARO DARBŲ

HYDRAULIC PRESS Operatorių 
CALENDAR OPERATORIŲ 

MILL VYRU 
MACHINISTU 

MAINTENANCE VYRU - 
MAŠINŲ OPERATORIŲ 

PAPRASTŲ DARBININKŲ 
DIENA IR NAKTJ ŠIFTAI

VVESTERN FELT WORKS
4115 Ogden Ave.

FREIGHT
HANDLERS

HELP WAN'TED — MOTERYS

STENOGRAPHER
POST WAR POSITION

New Air Conditioned 
Small Office

Good Starting Salary
EXCELLENT OPPORTUNITY 

FOR ADVANCEMENT 
IN ESSENTIAL INDUSTRY

DEVVEY & ALMY 
CHEMICAL CO. 

6050 W. 51st Street
Call Summit 340

Sunkus kelias
(Atkelta iš 2 pusi.)

SVARBIAI PRAMONEI
REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ. 
PILNO ARBA DALINIO LAIKO 
DARBAMS. DIENĄ IR NAKTĮ.

PATYRIMO NEREIKIA
Prie Aluminum Castings Darbų.
TRIMMERS — POLISHERS 
CHIPPERS — SAND BLASTERS 
GRINDERS — SAW VYRŲ

100% KARO DARBAI
Atsišaukite dėl pasitarimo: darbo 

I dienomis, nuo 8 ryto iki 5 pp. —• 
šeštad. nuo 8 ryto iki 12 pietų. — 
Sekmad. nuo 10 ryto iki 12 pietų.

REIKALAUJA 
VYRŲ IR 
MOTERŲ 

kaipo

TROKERIŲ IR KROVĖJŲ 
AMŽIAUS 16 IKI 50

PILNAM IR DALINIUI LAIKUI 

Laikas ir pusė už viršlaikį 
po 8 valandų darbo. 

KREIPKITĖS PRIE 
WAREHOUSE FORMANO 

38th STREET IR
CENTRAL PARK AVE.

VYRŲ IR 

MOTERŲ
RADIAL DRILL

PRESS OPERATORIŲ
VIRŠLAIKIS 

GERA MOKESTIS

Praler Pulverizer Co.
1829 S. 55th Ave, — Cicero

Reikia
SHEAR VYRŲ

STEEL SHEET
SVARBUS KARO DARBAI

PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKITE

2924 W. 51st St.
9 RYTO IKI 5 PP.

Centrai
Steel & Wire Co.

REIKIA DŽANITORIAUS
Prie lengvų darbų spaustuvėje. 
Dienos darbas, gera mokestis.

SHAW - CHICAGO 
PRINTING CO.

3252 W. Lake St.

V Y R Ų
Džanitoriu ir Skalbykloje pagelbi- 
ninku. Patyrimo nereikia. Gera 
mokestis. Atsišaukite į

VVESLEY MEMORIAL 
HOSPITAL

250 E. Superior St.

VYRŲ
Su ar Be Patyrimo

Prie

Drill Press
ir

Abelnų Darbų 
Machine Šapoje 

Taipgi

Turret Lathe Oprs.
100% KARO DIRBTUVĖJE 
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 
SPECIALUS PAKĖLIMAI 
REGULIARIS PAKĖLIMAS 

ALGOS PLENE 
PATOGIO • DARBO SĄLYGOS 
PASTOVUS DARBAI DABAR 

IR PO KARO

STIGER PRECISION 
PRODUCTS. INC. 

4616 W. 20th STREET 
CICERO

ORDERIŲ PILDYTOJŲ
Dirbti vholesale gr.Tcernės įstaigoj. 
Svarbi pramonė. Gimimo liūdiiimų 
ar pilietybės popieru nereikia. Paty
rimo nereikia. Union įstaiga. Rata 
77 J vai. su užtenkamai virš'al- 
kio mokant $1.16 į vai. Apmokamos 
atostogos ir kiti patogumai.
Crawford 3200 Mr. Kerui’?

ROYAL BLUE STORES, INC. 
2542 OGDEN AVE.

MEDŽIO IŠDIRBĖJŲ
Stock. rip ir trim sawyers. jointer ir 
boring machine darbininkų. Su ar 
be patyrimo. Uždirbsit iki $41.60 
laike mokinimo; pastovūs darbai dn- 
bar ir po karo. Atsišaukit asmen'š- 
kai prie Mr. Cognac, 1362 W. 3*th 
ST.. ar pašaukit M r. Catling. VK' 
3830.

A. BK\M»WF.1N * CO.

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

NUOLATINIAM DARBUI
Atsišaukit asmeniškai j

NATIONAT, CAPTntDiNG
CORPORATION

Door No. 5. Hanse No. 8. 
18th Clark St<s.

PORTERIO
TAIPGI SENYVO VYRO 

PAKUOTI BANDUKES
RADCLIF 3133 

7541 S. STATĖ ST.

DIE MAKERS
STEEL-RUDE DIE M4KER 
PASTOVIAM DARBUI MUSŲ 

SVARBIOJE PRAMONĖJE

WESTERN FELT WORKS
4115 Ogden Ave.

VYRŲ
Išmokti šilk screen atspausdinimo 
darba. Drafto Daliuosuoti. 70c j vai. 
ir viršlaikis laike mokinimo.

THE PERMAUTI CO.
900 W. Lake St.

100% KARO DARBAI
TOOL * DIE MAKERS 

LATHE HANDS 
BELT SANDERS 
55 VAL. SAVAITĖJE 

LAIKAS IR PUSE 
VIRŠ 40 VAL.

ARGUS MFG. CO.
1134 N. KILBOURN

ARC WELDERIŲ

860.00 IKI $73 00
Ir Bonai Sulig įsidirbimo

UPSET OPERATORIŲ
FORGE HEATERS 
S60.00 IKI $95.00

Ir Bonai Sulig įsidirbimo

PAGET.BTNINKŲ PRTE PLIENO 
MOKINIU — THREADERS 

•ROUGH GRINDERS 
$52.50 IKI $60.00

Laipsniškas Jsidirbimas

MAŠINISTO
$70.00 IKI $87.50

Dienomis ar Naktimis
10% Nakt’n» Premija

KELLY O’LEARY 
STEEL W O R K S

Kasdien: 8 ryto iki 8 vakare
Sekmad. nuo 8 ryto iki 3 pp. 

5757 WEST 65th ST.

DARBININKŲ
75c — 85c į valandą 

VITALITY MILI^. INC. 
87th St. ir S. 8tew»rt Ave.

VYRŲ REIKIA
18 iki 50. 100<% nefense darbai 

M. LIZEN MFG. CO.
6934 South Chicago Ave.

HFI P WANTED — MOTERYS

MERGINŲ IR MOTERŲ
Prie lengvu dirbtuvės assemb’ing ir 
-hecking darbų. Patyrimo nereikia.

EAGLE GRINDING WHEEL CO. 
2519 Fulton St.

REIKIA
TARNAIČIŲ
Atsišaukit j

AMBASSADOR HOTELS 
1300 No. Statė St.

REIKALINGA VIRĖJA
GERAS MOKESTIS.

SKELBKITES “DRAUGE”

Atsineškit gimimo rekordus ar 
pilietybės įrodymus.

2742 W. 36th PLACE 
MOTERŲ

Mums Reikia Tuojaus 
Prie Svarbių Karo Darbu 

MAŠINŲ OPERATORIŲ 
Inspektorkų ir taipgi 

Prie Lengvu Dirbtuvės Darbų 
DIENĄ IR‘ NAKTĮ DARBAI

WESTERN FELT WORKS 
4115 OGDEN AVE.

baryje — aš norėjau dar 
pasimelsti prie tėvelio kraš
to. Ir — ir — o, Agniete, 
aš negalėsiu studijuoti, sa
kė dėdė, turėsiu mesti moks
lą gimnazijoje ir eiti į tei
sėjo raštinę raštininku. Taip, 
raštininku arba į krautuvę 
pardavėju... Jis dar minėjo, 
kad...

— Ne, jokiu būdu jis ne
gali pasakyti savo seselei, 
kad ji turės eiti tarnauti j 
rūbų parduotuvę ir — kad 
mama, gal būt, jau niekad 
nebepagis...

Valandėlę kambaryje bu
vo tylu.

— Agniete, Klemensai! — 
pasigirdo švelnus balsas.

Gretimo kambario dury-

MERGINŲ
IR MOTERŲ

PATYRIMO NEREIKIA

I MOTERŲ REIKIA PRIE ĮVAIRIŲ 
DIRBTUVĖS DARBŲ KAIP TAI 
INSPEKTORIŲ, ASSEMBLY IR 

MAŠINŲ DARBŲ.

Vyrų Reikia Prie 
Abelnų Dirbtuvės 

Darbų

MUSŲ MERGINOS ABELNAI 
UŽDIRBA $31.00 Į SAVAITĘ IR 
SUVIRŠ. PIECE W0RK RATA.

PASTOVUS DARBAI
MALONIOS APLINKYBĖS
GERA TRANSPORTACIJA

ATSIŠAUKITE

SQUIRE DINGEE CO. 
1918 N. Elston Ave.

REIKIA 
MOTERŲ

PRIE VIRTUVĖS DARBŲ
Ilgoms ar trumpoms valandoms. 
Valgis ir uniformos duodama.

Sekmad. ir naktimis nereikia 
dirbti.

GERA PRADINĖ MOKESTIS SU 
KIEK TAI VIRŠLAIKIO MO
KANT LAIKA IR PUSĘ. PUI
KUS CANTEEN PATARNAVI
MAS. GERAS APDRAUDOS IR 
LIGONINĖS PLENAS. APMO
KAMOS ATOSTOGOS. PUIKI 
PROGA PASTOVIU DARBŲ KA

DA KARAS PASIBAIGS.

Atsineškite prirodymus 

pilietybės.

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

Pirmad. perdėm šeštad. 
8:00 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th Ave. — Cicero

ATSIŠAUKIT PRIE 
MISS VAUGHN 

TEA ROOM — 8th FLOOR

CARSON PIRIE SCOTT & CO.

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ
Vilnonių lr Trtmming Stock Klerkų, 
mokanti skaityti ir rašyti angliškai

PORTERIO
uengviems naktimis darbams. Va 

■ landomis tarp 4 popiet ir 12 vidur 
-naktį.

MOTERŲ
INSPEKTORIŲ — SIUVIMO MAŠI
NŲ OPERATORIŲ — RANKOMIS 
SIUVĖJŲ — UTILITY FLOOR DAR 

Į BININKIŲ ir EXPEDITORS.

PATYRIMO NEREIKIA 
MES IŠMOKINSIM

Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų 
Klauskite 

BOLAS W. PALUTSIS
I

M. Born & Co.
vyrų drabužių išdirbėjai gamintoja 
Militarinių uniformų lr civiliam> 
dūtu ir overkotų.

1060 W. ADAMS ST.

Priežodžiai
Kvailys giria save, o iš 

mintingas kvailį.

Piktas žmogus uždare sa
vo akis, bet atidaro burną

Ne viskas, kas siūloma 
tautiniam žmonių įsąmoni- 
nimui yra pagrįsta gera in-

šiltas kambarys gyventi. Sužinosite ! 
sąlygas telefonu YARDS 0130. SKELBKITĖS “DRAUGE’

★

★ For Help!
★ For Sale !
★ For Rent! _
★ For Service I
★ For Results!
- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Lithuanian Dailv Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 
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se pasirodė vyresnioji se
suo Regina, labai išbalus ir 
nemigus. Jos veide ryškėjo 
toks didelis skausmas, kad 
abu nusigandę pašoko.

— Regina, seserėle, nesi- 
kankink! Dar susirgsi, o 
ką mes tada darysim?! — 
riktelėjo Agnietė, apgobė ją 

■ ir pravirko, o Klemens?s vy
riškai kovojo su besiveržian
čiomis ašaromis.

Susikabinę stovėjo brolis 
ir seserys.

Regina pirmoji susgribo
— Eikit, truputį pabūkit 

pas mamą, aš turiu dar šį tą 
sutvarkyti. Būkit pas ją, ko1 
aš jus pavaduosiu.

Regina pasiliko viena. Vie
na su savo skausmu. Liūdė
jo mylimo tėvo, gailėjo bran 
gios motinos, slėgė ją rū
pesčiai ir dužo jos laimė. 
Nuvargus sukniubo kėdėje 
ir atrėmė galvą į atlošą.

‘‘Ir ką mes tada dary
sim!” — pasakė sesuo. Tie 
žodžiai vis dar aidėjo Regi
nos sieloje.

Taip — ji neturi teisės jų 
palikti — negali klausyti sa
vo širdies ir rūpintis tik 
savo laime.

Vis labiau ir labiau rys- 
kėjo kelias, kuriuo ji toliau 
turės eiti: sunkusis parei
gos kelias — neišvengiamos, 
griežtos pareigos, kuri rei
kalauja paaukoti savo as
meninę laimę. O Regina ne-

MIDDLE-AGED 
PEOPLE

are common offenders

buvo iš tų, kurie, pažinę sa
vo pareigą, vengtų jos. Nors 
ir skaudančia širdim, vakar 
vakare ji nutarė padaryti 
taip, kaip reikalauja parei
ga.

Ar galėtų ji palikti savo 
motiną, kuri dabar visai be
jėgė, kaip mažas kūdikis?
— Visą gyvenimą švelni, iš
blyškusi, ligota moteris, vie
nintelis tėvų vaikas, buvo 
visuomet mylima ir lepina
ma. Jos vyras saugojo savo 
mylimą žmoną nuo menkiau 
šių rūpesčių ir nemalonumų 
nes ta moteris nebuvo su
kurta gyvenimo prozai, ne
pažino ji gyvenimo sunku
mų ir aštrių jo reikalavimų. 
Ji gyveno tik vyro meilės ■ 
saugoma — dėl to ir su
gniužo, kai mirtis taip ne
tikėtai atėmė mylimą vyrą
— globėją. Sunkūs nervų 
sukrėtimai kartojosi ir pa
ra lyžavo kairiąją kūno pu
sę... Toji liga juk kada nors 
paralyžuos ir dvasines jė
gas.

Reginą nupurtė šaltas dre 
bulys. pagalvojus apie tai. 
Vargšė, vargšė motina!...

Ne — ji negali eiti su su
žieduotiniu. Ji reikalinga 
motinai. Be to, brolis ir se
suo — švelni jaunutė ir ga
busis berniukas, jos myli
masis brolis... Ar jo gabu
mai turės žūti gyvenimo ne
numaldomu ilgesiu nepasiek 
to tikslo?... Ne, negali taip 
būti, ne, ne!...

Regina lyg maldai sudėjo 
rankas. Ji bus abiems naš
laičiams tėvą ir motina. At
sisakys ir paaukos savo lai
mę dėl jų... *

Verksmas smaugė ją, pa
galvojus apie sužieduotinį. 
Ką jis į tai pasakys? Prieš 
valandą ji nusiuntė jam laiš
kelį, kurį vakar plyštančia 
širdim parašė ir kuriuo pra
šė grąžinti duotąjį žodį, at
sižvelgiant į pasikeitusias 
aplinkybes...

Sunkiausias uždavinys dar 
laukė jos. Ji žinojo, kad jis 
nežiūrės jos prarymo palik
ti ją ramybėje, ir tikrai pats 
ate:s...

O, Dieve, kad tai jau bū
tų praeityj!

Tačiau ji turi būti tvirto 
nusistatymo. Vien dėl jo. 
Visai neturtinga moteris, su 
sergančia motina ir dviem, 
globos reikalaujančiais jau
nuoliais, būtų jo gyvenime 
tik kliūtimi, kuri nuolat jį 
trukdytų, varžytų jo kili
mą aukštyn, kol, pagaliau, 
visai nutrauktų į kasdieni
nių rūpesčių sūkurį. O ji 
juk gerai žino jo troškimą 
iškilt, tapti garsiu, žinomu 
— aukštyn, nesigailint jo
kios aukos.

Iš neturtingo studento dr. 
Hugonas Ešeris per skur
džius studijų laikus, dėka 
savo tvirtos valios, prasi
veržė iki aukštosios mokyk
los kandidato į profesorius. 
Dėl jo gabumų jam buvo 
pranašaujama šviesi ateitis, 
kurios ji, suprantama, ne
privalo sudrumsti... Vėliau 
jis. gal būt, bus jai širdyj 
dėkingas už tokį žygį — 
vėliau, kai žaizda užgis...

Pasigirdo skambutis. Įė
jus Greta tarė:

(Bus daugiau)

HOW TO RENDER FAT*

Malda žmogaus sielą tobu
lina.

j PIRKITE KARO BONUS!

lf you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a younsr person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures freųuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo
ple ūse to halt this fermentation—; 
Listerine Antiseptic cmployed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambcrt Pharmacal Co., 
St. Louis, Mo.

Before Any Date V*e

LISTERINE ANTISEPTIC
7*o Make Your Breath Sweeter *

Kind of Fat

Beef Suet

Metkod o f
Preparing F Method o f Rcndering Tini e

Chop on board to Cook top stove, over lov heat. 
size of a pea i in covered heavy frying pan 15 minutes

Cut in *£-in. cubes:Cook top stove, over low heat,
i i n covered heavy frying pan 40 minutes

Chicken Fat

Chop on board to Cook in oven in covered casse- 
size of a pea 1 role. 350 degrees Fahrenheit 1 hour

Large pcs. as tak-JCook top stove, over low heat. 
en from chicken- in covered heavy frying pan 20 minutes

Cut in įį-in. cubes'Cook top stove, over lov heat.
1 in covered heavy frying pan 10 minutes

Pork Fat

Cut into tį-inch Cook top stove, overdov heat. 
slices or as Į in covered heavy frying pan
trimmings

Chop on board to Cook top stove, over low heat. 
sizd of a pea J in covered heavy frying pan

30 minutes

10 minutes

Ivnop on uuara vvivoois avp u\vi uv<ii,j
size of a pea • in covered heayy_fryr n pan la minutes 

įCufiri-įį~in. c u be s Cook top stove, over lov. neat.
i in covered heavy frying pan 30 minutes■ ■ * ■ ■ '  ----- ~ -——- - ■ -——

NOTĖS

1. Method of Preparino—To chop 
fat on board ūse heavy buteher 
knife or cook's knife or any knife 
vith a straight edge.

2. Method of Kenderinp—It is 
better to ūse moderate tempera turės 
for oven Tcndering. Wncn roasting 
meats or baking other foods at lov 
temperatures. it is posslble to ren- 
der fat in the šame oven. for in- 
stance, an oven of 250 or 300 de- 
grecs Fahrenheit. The remi .ne 
time, hovever. vili be somevhat 
įonger than that given in the chart 
for a 350 degrees Fahrenheit oven.

If fat is rendered in an ejlh'emely 
hot oven, such as 225-450 degrees 
Fahrenheit, it is apt to turn dark 
or burn.

In rėndering fats—for % to 1 % 
pounds of fat. ūse a 9-inch casse- 
role in the oven or a 9-inch frying 
pan top stove. For 3 ounces to *į 
pound. ūse a 5-7-inch covered cas- 
serole or heavy frying pan.

3. Titre—The time indlcated is 
the length ot time necessary to 
render from ’l to 1 ’į pounds of fat 
in o 9-inch frymg pan or casserole. 
or to r. ■. r Irom 3 ounces to ■% 
pound oi i t in a 7-inch frying pan, 
or 5-7-inch casserole.

• Csnrtety Minaeapoli* Dail, Time*
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Balsai apie Baltijos valstybes
KOLUMNISTO SUSIRŪPINIMAS

Užvakar Chicago Herald-American įdėjo savo žymaus 
kolumnisto George Rothwell Brown straipsni (“Politi- 
cal Parade” skyriuje) apie Baltijos valstybes sąryš: 
su Maskvos konferencijos deklaracija. Jo manymu, ne- 
paminėjimas Lietuvos, Latvijos ir Estijos deklaracijo
se, yra ženklu, kad jų likimas jau yra ‘‘išspręstas’* — 
jos pasilaksiančios prie Rusijos? Jis daro ir kitą iš to 
išvadą: pasekretorius Sumner Welles rezignavęs iš sa
vo vietos todėl, kad jis stovėjęs už Baltijos valstybių 
nepriklausomybę ir tas jo nusistatymas buvęs palauž
tas. Kad tai įrodyti, p. Brown perspausdina p. Welleso 
pareiškimą, padarytą 1940 m. liepos 23 d., kuriame pa
smerkiamas Sovietų Rusijos agresijos žygis į Baltijos 
valstybes.

Nepaminėjimas Baltijos valstybių Maskvos konferen
cijos nutarimuose atrodą dar keisčiau po to, kai pa
skelbiama užsimojimas atstatyti nepriklausomą Aus
trijos valstybę. Straipsnio autorius sumini ir senato
riaus Reynolds amendmentą prie šen. Connaly rezoliu
cijos, kuris, kad ir turįs gerų pusių, tačiau nebūsiąs 
priimtas. .
TAI TIK SPĖLIOJIMAI

Kolumnistas G. R. Brown savo rašinį, kaip ir dau
gelis laikraščių kolumnistų arba radijo komentatorių, 
paremia spėliojimais. Tai aišku vien jau iš to, kad jis 
sekretorių Cordell Hull padaro didesniu pro-rusu negu 
buvusį jo padėjėją p. Welles. Daug kas ligšiol manė ir 
tebemano, kad buvo ir yra visai priešingai. Bet p. 
Brown skiriasi nuo kitų kolumnistų tuo, kad jis daro 
savo išvadžiojimus ir spėliojimus, linkėdamas Baltijos 
valstybėms laisvės ir gerovės. Savo rašinio užbaigoje 
jisai išreiškia viltį, kad mažosios respublikos senate 
nebus užmirštos ir kad

“...The independence and rehabilitation of Austria 
is to be, as it were, a formula for tį£ eventual resto- 
ration of Estonia. Latvia and Lithuania.”

Tarp kitų dalykų p. Brown sumini ir tą, kad Lie
tuva, Latvija ir JSstija senate turi daug simpatijų.

BALTIJOS VALSTYBĖS TURI DAUG DRAUGŲ
Ta proga pravartu paminėti vis tik reikšmingą fak

tą, kuris parodo, kad Baltijos valstybės Amerikos vi
suomenėj, spaudoj ir politinėse sferose turi daug drau
gų. Kai buvo paskelbtas Maskvos konferencijos dekla
racijos tekstas ir jame nerasta Baltijos valstybių var
do, ir senate, ir spaudoj, ir per radijo, ir šiaip jau pri
vatiniuose pasikalbėjimuose kelta klausimai — “o kaip 
apie Baltijos tautas?” “Kodėl jų vardas praleistas?” 
“Nejaugi jos pavedamos Sovietų Rusijai prieš jų norą 
ir valią?” “Jei po šio karo bus palikta vieta agresijai, 
tai dėlko Amerika kariauja?” ‘‘Ar tai reiškia Atlanto 
Čarterio dėsnių paneigimą?”

Mes esame įsitikinę, kad Jungtinių Valstybių vyriau
sybės nusistatymas Lietuvos ir kitų valstybių atžvilgiu 
nėra pasikeitęs ir nepasikeis. Keliami visuomenės, spau
dos, ir politinių sferų balsai, užtarianti Lietuvą, dar 
labiau sustiprina tą vyriausybės nusistatymą.
★
“Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi...”

c —.

Reikšmingas admirolo žodis
Admirolas William F. Halsey puikiai vadovauja Jung

tinių Valstybių laivynui Pacifiko karo fronte. Jo ir vy
riausiojo karo vado Pacifike gen. MacArthur dėka ja
ponams užduota daug stiprių smūgių, nuskandinant 
daug jų laivų, sudaužant šimtus lėktuvų.

Adm. Halsey šiomis dienomis pareiškė, kad netru
kus japonai susilauks dar didesnių smūgių. Juo grei
čiau japonų laivynas išeis į atvirą mūšį (dabar jis 
slapstosi', juo “greičiau mes maršuosime per Tokio” 
— pasakė admirolas. Jis pastebėjo ir tai, kad šiandien 
santarvininkų karo vadovybė su pasitikėjimu žiūri į 
pergalę. Ir tas pasitikėjimas nėra nė kiek perdėtas. Są
jungininkai dabar galį smarkiau, dažniau ir iš daugiau 
vietų pulti priešą. Be to — “mūsų tikslas yra teisin
gas, mūsų jėgos stiprios. Mes negalime pralaimėti.”

Toks puikus admirolo pareiškimas turėtų būti stip
riu paskatinimu namų fronte daugiau dirbti ir daugiau 
aukotis.
★

Prel. Sheen apie Rusiją
“The Sign”, katalikų žurnalas, spausdinamas Union 

City, N. J., šio mėnesio laidoje įdėjo ilgą ir įdomų prel. 
kun. Fulton J. Sheen straipsnį sąryšy su Maskvos kon
ferencija. šiame straipsnyje prel. Sheen stipriai ir ener
gingai gina Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos ir 
Lenkijos nepriklausomybę. Jei, anot jo, tos valstybės 
nebūtų atstatytos nepriklausomomis, Maskvos konfe
rencija pasidarytų antra Municho konferencija, kuri 
savo nutarimais norėjo numalšinti Hitlerį, mesdama į 
jo gerklę Čekoslovakijos laisvę ir nepriklausomybę.

Šis garsus rašytojas, kalbėtojas ir mokslininkas nu
rodo, kiek daug sutarčių yra sulaužiusi Sovietų Rusija. 
Atpasakojęs komunistines santvarkos ypatybes, paste
bi, kad tarp komunizmo ir nacizmo esminių skirtumų 
nėra. Todėl, esą. nieko nebūtų stebėtino, jei savo laiku, 
jei tik susidarytų proga, komunistai su naciais ir vėl 
susiartintų, pasirašant tam tikras sutartis.

Rašinio pabaigoje prel. Sheen reiškia vilties, kad ir 
Rusijos žmonės susilauks laisvės ir gerovės.

" SPAUDOS APŽVALGA ]
nft - į r f “Papūgų snekos

Dėl lietuvių bolševikų šlamštų daromų išvadų apie 
Maskvos konferencijos nutarimus “Naujienos” pastebi:

“Taigi bolševizmo papūgų šnekos, kad Lietuva, Lat
vija. ir Estija jau yra pripažintos “sovietinėmis teri
torijomis”, neturi pagrindo.

“Tiesa, Maskva, gal būt, dar negreitai atsisakys 
nuo savo imperialistinių pretenzijų. Ji reikalaus ir 
derėsis — jau toks yra aziatiško būdo žmonių papro
tys. Demokratijos principų gynėjai turi būti sargy
boje.”
★

Mokyklų svarba
“Darbininkas” šiuo klausimu davė vedamąjį straips

nį, kuriame tarp ko kito sako:
“Ir teorija tai pripažįsta, ir praktika įrodo, kad 

proto išlavinimas tai tik pusė darbo. Jei valia, būdas 
bei charakteris paliekama pačiam vaikui išauklėti — 
elkis kaip tinkamas — tai antroji ir pati svarbiau
sioji žmogaus dalis palieka neišdirbtu pūdymu, kurs 
neatneša ūkininkui nė mažiausios naudos. Vien pikt
žolės ten išauga. Viešoji mokykla į auklėjimą nesi
kiša. Tai nereiškia, kad mokytojai vaikų nedraustų. 
Draust jie draudžia ir kiek įmanydami skiepyja jiems 
bent žmoniškumo principus. Bet tie grynai žmoniški 
draudimai bei perspėjimai mažai tereiškia. Tam prie
žastis, kad viešose mokyklose nėra religijos dėsty
mo. Kur nėra dėstomi religijos principai, neįgyven
dinamas Dievo autoritetas, ten žmonių valdžia bei 
globa mažai teatsiekia. Skiepinimas taip vadinamų 
pilietinių dorybių giliai neįstringa. Vaiko mintyje įsi- 
gyvendina vyriausias įsitikinimas, kad jis laisvas elg
tis kaip tinkamas, by tik išvengtų susidūrimo su po
licija. Reiškia, tik būk atsargus, kad tavęs nesugautų 
blogai darant, bei išdykaujant. Gi tas išdykavimas 
taip plačiai suprantama, kad jis pastebėtas, kaip tik 
stačiai stumia į policijos rankas. Iš čia išsivysto dau
gelis jaunamečių nusižengėlių, kurių skaičius ir nu
sikaltimų stambumas verčia viešųjų mokyklų vado
vybę rimtai susirūpinti. Rodos, taip lengva visa tai 
pataisyti: įvesti mokyklosna tikėjimo dėstymą, ir vis
kas palaipsniui susitvarkys. Bet švietimo vadai nesi
ryžta to padaryti. Nenori, mat, užgaulioti laisvama
niškai nusistačiusiųjų tėvų ir vaikų. Laisvoj šaly turi 
būt laisvė visokiems įsitikinimams. Ginčytis su jais 
netenka, negi jų pamokyti mes neturime galimybės. 
Bet galime apdrausti savo vaikus, siunčiant juos į ka
talikų mokyklas, kurios ne tik protą lavina, bet ir 
valią bei charakterį išauklėja.”

Po svietą pasidairius
KAIP DĖL VIENO LIETU
VIO RUSIJA SUMOKĖJO 
MILIJARDUS KON
TRIBUCIJOS

Šiais laikais daugelyje at
vejų mums, lietuviams, ne
siseka, gal, dėlto, kad ne
tekome senolių dvasios, pa
siryžimo, o žemaičiai dar 
pridės ir... žemaitiško užsi
spyrimo.

Ne taip būta senovėje. Vie 
nas lietuvis galėjo daugiau 
padaryti, negu šių dienų šim 
tas. Šiandie, priklodui, try
lika šimtų Keistučio klūbo 
narių (Čikagoj) negali ro
dos duoti tuzinui balšavikų, 
arba Darius-Girėnas vardo 
Kareivių Motinų klūbo 200 
narių negali nuraminti vie
nos balšavikės bobelkos. Tuo 
tarpu amžiną atilsį žemaičių 
vyskupas Valančius vienas 
padarė taip, kad visa Rusi
ja sudrebėjo ir dar turėjo 
sumokėti miliardus rublių 
kontribucijos. Kaip tai bu
vo? — paklausite. Štai, kaip 
senolių žygdarbių aprašyto- 
jas P. Ruseckas pasakoja:

1850 metais Diktarių (? 
P. R.) grapo čapskio kalė 
atvedė dešimts šuniukų. Gra 
pas Čapskis, atsižymintis ne
paprastu žiaurumu, išdalijo 
tuos šunyčius baudžiaunin
kėms motinoms, kurios tuo
met kaip tik krūtimis penė
jo savo kūdikius. Motinos 
turėjo nuo krūties atitrauk
ti savo mažiuliukus ir žin
dyti grapo šunyčius. Už pa
sipriešinimą — rykštės.

Šį prakeiktą grapo darbą 
sužinojo vyskupas Motiejus 
Valančius. Jis drąsiai nuėjo 
į dvarą perspėti grapą Čaps- 
kį dėl tokių jo darbų prieš 
žmogaus prigimtį. Bet vys
kupo žodžiai nieko negelbė
jo: jis liko išjuoktas ir su 
juokais iš dvaro išvarytas.

Tuomet vyskupas, many
damas, kaip čia sudraudus 
tokius velniškus darbus, su
statė protokolą ir pasiuntė 
popiežiui. Popiežius perskai
tęs protokolą, uždėjo tokią 
rezoliuciją: grapą Čapskį už 
tokius nežmoniškus darbus 
uždaryti vieneriems metams 
į klioštorių ant duonos, drus 
kos ir vandens.

Vėl vyskupas drąsiai nu
ėjo į dvarą ir asmeniškai 
tą rezoliuciją perskaitė gra- 
pui Čapskiui. Grapas Čaps
kis, išgirdęs rezoliuciją, di
deliu klyksmu šoko ir, ko
jomis prieš vyskupą tryp
damas, ėmė šaukti;

— Kaip jūs galite išdrįs
ti varyti mane į klioštorių!? 
Aš esmi jūsų visagalis die
vas.

Tai tardamas griebė į ran
kas popiežiaus raštą, užde
gė žvakę, sudegino jį, o vys
kupą ir vėl išvarė iš dvaro

Tada Rusijos carų dvari
ninkams jokių įstatymų ne
buvo. Vyskupas aprašo Čaps

kio klyksmą ir galybę ir ant
rą kartą grįžo į Romą su 
pranešimu, nusiskųsdamas, 
kad nėra jokios galybės dva
rininkams sudrausti.

Popiežius, matydamas to
kią grapo Čapskio puikybę, 
ir dykybę, suvadino kardino
lų susirinkimą vyskupo Va
lančiaus prašymui apsvars
tyti. Kardinolų susirinkimas 
nutarė: pasiųsti vyskupo pra 
nešimą ir kardinolų nutari
mą Prancūzijos vyriausybei, 
kad ši paskelbtų Rusijos vy
riausybei įsakymą paleisti 
žmones iš ponų vergijos ir 
padaryti visus didžius ir ma 
žus žmones atsakingais prieš 
įstatymus. Neišpildžius to 
Prancūzijos įsakymo — pa- • 
skelbti Rusijai karą.

Prancūzijos vyriausybė 
tuomet buvo palanki ir pa
klusni popiežiui ir su savo 
kariuomene Vatikane laikė 
sargybą. Ji pasiuntė Rusijos 
vyriausybei raštą reikalau
dama panaikinti Lietuvoje 
ir Rusijoje vergiją. Tada 
Rusijos caru buvo Nikaio- 
jus Pirmasis. Jis nepriėmė 
Prancūzijos reikalavimo ir 
grubi joniškai atsakė:

— Jeigu Prancūzija pa
skelbs Rusijai karą ir ties 
Sevastopoliu išlips sausu- 
mon, tai aš pats padėsiu 
prancūzams prie kojų rak
tus nuo Maskvos ir pasaky
siu: eikite į Maskvą.

Prancūzija privažiavo prie 
Sevastopolio su laivynu, iš
kėlė raudoną vėliavą ir da
vė pirmus patrankų šūvius, 
nuo kurių sudrebėjo visa 
Rusija.

Karui iškilus Lietuvos dva 
rininkai ėmė rinkti visomis 
jėgomis visus žmones net 
iki 60 metų amžiaus ir sta
tyti juos į Sevastopolį. Ge
ležinkelių tuomet nebuvo. 
Žmones pėsčius varė. Dau
gybė mūsų bočių, senolių 
Sevastopolio nepriėjo — ke
lyje genami išmirė. Kurie 
ir priėjo — bemokslius statė 
prieš prancūzų patrankas, 
manydami lietuvių galvo

mis užkimšti patrankų gerk
les.

Eilių eilėmis gulė mūsų 
senoliai ir vis dėlto prancū
zų armotų gerklių negalėjo 
užkišti. Per vienuolika mė
nesių prancūzai sulaužė tvir
tovę, išlipo ant skardžio ir 
ant mūsų brolių lietuvių kū
nų iškėlė raudoną vėliavą.

Išlipus prancūzams persi
gando visa Rusija... Caras 
Nikalojus Pirmasis iš susi
graužimo išgėrė nuodų ir 
mirė. Caru tapo Aleksandras 
Antrasis, kuris ir ištiesė 
ranką su balta vėliava pran
cūzų tautai prašydamas tai
kos...

Prancūzai nustatė savo 
reikalavimus: atleisti visus 
žmones iš dvarininkų ver
gijos su gyvu ir negyvu in
ventorium, su visomis žemė
mis ir namais, kuriuose kas 
gyvena ir sumokėti kontri
bucijos penkis miliardus 
aukso ir sidabro rublių. Ru
sijos vyriausybė reikalavi
mą priėmė ir taika tapo pa
daryta.

Tokios buvo begėdiško 
grapo Čapskio elgesio pasek
mės, tokios buvo tų šuniu
kų Lietuvos moterims žin- 
dymo kaina ir tokį dalyką 
padarė vienas asmuo — di
dysis žygdarbis vysk. Va
lančius.

Legenda, Bet kokia ji gra
ži, pamokinanti.

Prieš karą Sov. Rusijoj 
viskas buvo atliekama sta- 
chanoviškai, tai yra visa pro 
dukcija ėjo lenktyniavimo 
būdu. Ne tik darbininkai, 
ale ir fabrikai už naujus pro 
dukcijoj rekordus buvo ap
dovanojami Stalino meda
liais. Iš gazietų atrodė, kad 
Sov. Rusija neužilgo visą 
svietą užvers sava gaminiais.

Užėjo karas ir kas pasi
rodė. Paprastas balšavikiš- 
kas bliofas. Sov. Rusija sta- 
chanoviškai net overauzių 
neprisisiūvo tiek, kad nereik 
tų iš Amerikos siųsti.
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Germanai Lietuvoj
(Atsiminimų bruožai)

Mūsų kaime ant vieno kal
nelio, vadinamo kapinynu, 
šiandien žymu tik vienas ka
pas. Anksčiau čia buvo so
džiaus kapai, bet seniai jau 
nieko juose nelaidojama. Iš 
nyko ne tik buvusi tvora, 
bet ir mediniai kryžiai se
niai išvirto ir supuvo. Liko 
tik senas šakotas ąžuolas, 
išdūlėjusiu viduriu, vos, vos 
atsilaikąs prieš audras ir 
lietus. Ties ąžuolu—kapas. 
Jis sukastas dargi prieš 25 
metus, ir nuo to laiko čia 
nieko niekas nelaidojo.

Gyventojas, kurtam ši vie
ta priklausė, seniai šį kal
nelį galėjo suarti ir pasėti 
javus, bet jis jo nelietė. Ne 
dėl to, kad būtų bijojęs pa
liesti šventą vietą: čia jau 
nebuvo nė vieno kryžiaus, 
tik senas ąžuolas ir vos vos 
įžiūrimas vienas kapas.

Daugelis senesniosios kar
tos kaimo žmonių dar ge
rai prisimena tuos laikus, 
kada čia buvo laidojamas 
šešiomis kulkomis germano 
nušautas Viktoras Maila. Už 
dešimties kilometrų nuo šios 
vietos trūkstant fronto gra
natoms ir perkūnais griau
džiant armotoms, lietingą pa 
vakarį keli drąsesni vyrukai 
atnešė čia palaidoti Mailos 
palaikus, įdėtus į greitomis 
iš senų lentų sukaltą kars
tą. Bet nespėjo jie paskubo
mis dar kapo užlyginti, kai 
išgirdo piktus svetimųjų 
šauksmus:

— Hali, halt! Verfluchte juodbėrėlį? 
Schweine!..

I — Geriau čia liksim 
mirsim savo žemėje...

Ir daugelis kaimo gyven
tojų liko, nes kaimas stovė
jo atokiau nuo plento.

Gal neužeis.?.
Per tas dvi dienas, kada 

jie išbuvo niekeno valdžio
je, niekas apie kokį darbą 
ir nepamanė. Baimingai dai
rydamiesi jie kasė į žemę 
geresniuosius daiktus, slėpė 
mėsą ir grūdus.

Maila turėjo du puikius 
arklius. Jo juodbėriai buvo 
plačiai apylinkėje žinomi. 
Arkliai buvo jo pasididžia
vimas, jo didžiausias rūpes
tis. Bet vos prasidėjo pa
prūsėje karo veiksmai, Mai
la rusų buvo išvarytas su 
pastotimi. Vieną arklį davė 
kaimynas, o kitą arklį turė
jo duoti jis. Po savaitės va
rinėjimo iš miestelio į mies
telį, trankymosi dienomis ir 
naktimis iš apylinkės į apy
linkę, nukamuotas Maila pa
galiau buvo atleistas namon. 
Jam besiiriant namų linkui, 
jį užklupo būrys maskolių 
ir, kai jis atsikalbinėjo, kad 
jau antra savaitė važinėja 
ir kad nuvargęs ir daugiau 
negalįs važiuoti — kareiviai 
jį išmetė iš vežimo ir nieko 
nelaukdami nulėkė. Iš “stui- 
kos” Maila 'grįžo pėsčiais, 
be arklių ir vežimo...

Jam liko vienas juodbė
ris, paskutinis arklys, vie
nintelis jo išsigelbėjimas 
nuo skurdo, lyg koks išga
nymas.

— Kur dėti

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOLS

IŠ VIENOS KATAL. MOKYKLOS VIENAM VIENUOLYNE ! Vieną dieną atėjo pora ger 
manų su vienu vietos šnipu.

— Atiduok gerumu savo 
bėrį, Maila. Juk aš žinau, 
kad tu turi. Jei atiduosi — 
tau undnaficierius išduos 
kvitą ir tu už tai gausi mar
kių.

Wear*

5

arklį, mano

5

Your
kių“
nas.

Ja, ja, štimt... “mar-
— patvirtino germa- Feat/tčr

Prie laidojančių būrelio 
prilėkė trys vokiečiai-raite- 
liai. Greičiausiai jie visi bu
vo girti, nes įlėkė į žmones 
su arkliais, bizūnais mušda
mi per nugaras kam pakliu
vo. Mušamųjų šauksmai ir 
vaitojimai nutraukė tylias 
Mailienės ir vaikų ašaras. 
Kapas buvo sutremptas ar
klių kanopomis. Visus paau- 
gesnius vyrus, neišskiriant 
ir poros senių, raiteliai su
gaudė, pririšo prie kiekvie
no arklio šono po du ir ris
čia “nusivarė“ į netoliese 
esantį štabą.

Praslinko daug liūdnų die
nų. Suimtieji vyrai buvo kaž
kur išgabenti. Daugelis ne
grįžo. Ant kapinyno niekas 
nedrįso nueiti. Ilgai čia sto
vėjo sutremptas Mailos ka
pas...

Prieš ateinant vokiečiams^ 
po rusų pasitraukimo, visą 
kaimą buvo apėmusi nesvie
tiška baimė.

— Bėkit! Ateis germanai 
— išpiaus visus! Jie nieko 
nepalieka gyvo: sustoja ke
li kareiviai, perduria žmogų 
štikais ir, iškėlę į viršų, 
trenkia į žemę...

Taip sakė tie, kurie trau
kėsi iš toliau, palikę namus 
ir gyvulius.

Bet mintis, kad reiks vis
ką palikti — arklius, kar
ves, trobas, mantą, ūkio ma- nepaliko? Imkite viską, plėš- 
šinas, padargus... ši mintis kitę, vistiek jau man dabar 
dar labiau gąsdino prie savo ne gyvenimas!“ Ir germa- 
žemės prisirišusius ūkinin- nai patikės, ir nueis sau 
kus. Aplinkui švietė gaisrai, keikdami savo keliais, 
marmėjo vežamos armotos — Kad tik nesuprunkštų, 
ir griaudė šūviai.

— Kur bėgti, jeigu iš vi
sur ugnis?

— Germanai 
stveria arklius, 
iki paskutinio, — šneka žmo- 
nės.

— Geriau pats papjausiu, 
bet neatiduosiu! — dažnai 
sau kartodavo Maila.

Klojimo šalinėje buvo su
statyti kūliai. Maila atvedė 
savo obuoliuotą juodbėrį, i- 
vedė į patį šalinės kampą 
ir apstatė iš visų šonų kū
liais. Kelis kartus po to, į- 
eidamas ar išeidamas iš klo
jimo, atydžiai tyrinėjo, ar 
galėtų pastebėti ieškodamas 
germanas. Kūliai gerai slė
pė arklį. Bet kaip su prunk
štimu? čia pat prie jo ar
klys pora kartų nusiprunkš
tė.

Pabandė arklio snukį ap
rišti maišu. Bet nuo to tik 
neramesnis pasidarė. Maila 
visiškai nusiminė.

pirmiausia
Išgraipsto

L-

t

Kartu jam blykstelėjo 
mintis: germanai tuojau ga
li paklausti: ‘‘Kaip gi, tu 
toks ūkininkas, o tvarte nė
ra nė vieno arklio?“'

— “Išvedė, seniai išvedė, 
paskutinį arklį išvedė”... — 
atsakysiu.

Taip jis žinos, kaip atsa
kyti, jis mokės germanams 
padaryti nusiminusį ir be
viltišką veidą:

— “Ką aš dabar, biednas, 
darysiu? Kas man iš trobų, 
žemės, jei nė vieno arklio

Aštuonios studentės iš vienos katalikiškos mokyklos (Cathedral Centrai high school, 
Superior, Wis.) naujokių ir profesijos iškilmėse Šv. Pranciškaus Seserų vienuolyne La 
Crosse, Wis. šio vienuolyno istorijoj pirma s atsitikimas, kad iš vieno miesto, iš vienos 
mokyklos ir vienu metu į vienuolyną įstotų tiek mergaičių. (NCWC-Draugas Photo)

Sakau, išvedė paskuti-1 
nį!.. Juk pats žinai — vie
ną stuikoj palikau, o kitą 
jau seniai išvedė. Kam dar 
čia man vėl iš naujo širdį 
užduoti?.. Tu... — Maila no
rėjo pasakyti “išdavike“! 
bet pyktį suvaldė.

— Na tai mes patys jį su
sirasime, bet tada bus tau 
blogiau, dėde...

Ir jie pasileido ieškoti. A- 
pėję visur, atėjo į klojimą.

Sugirgždėjo atidaromos 
durys ir... Mailos juodbėris j

^laila. Jis įėjo pas kuliais čia visi ir galą gausim, bile cius kuinus. O kas blogiau- nusižvengė* Afatyti laukda 
apstatytą arklį, glostė jo tavo arklys išliks!.. ■ — ...............
kaklą, lyg norėdamas jam kaišiojo Mailienė. 
priduoti išminties.

— Tėvai, tėvai, ar girdi, 
tėvai! — į klojimą įpuolė 
uždususi Mailienė. — Ger
manai!.. Jau ateina... Joja!!!

Iš kūlių išsirito Maila ir 
per klojimo plyšį pažiūrėjo 
į laukus. Priešais jįjį nema
tytas raitelis. Jojo tiesiai lė žalsvi germanų mundie- 
per arimus, jis buvo jau tik rai ir iki šiol negirdėti sve- 
už kokių poros varsnų. Ran- timi keiksmai. Vienur atėjū- 
koje laikė ilgą ietį, ant ku- nai apstoję kūdrą pasigar- 
rtos plevėsavo vėliavėlė. Tai džiuodami iš naganų ir šau- 
buvo tikrai baisus raitelis, tuvų antis ir žąsis šaudė, ki- 
o jo šalmo smaigalys išsi- 
gandusiems Mailams tikrai 
priminė velnią.

— Jėzau Marija, Juozapai 
šventas! — eikim į trobą, 
vienus vaikus 
ragino vyrą 
Mailienė.

— pri- šia, išvarydavo žmones su;mas šeimininko 
“pastotėmis”, vežti į frontą

— Bobiška rodą 10 ką kareivius arba 
mes darysime be arklio, kai Tada dažniausiai likdavo ne 
paskutinį išves ?.. žemę grau- tik arkliai, bet ir žmonės. 
Šime, ką?..

* *
Kaimui atėjo baisiausios 

dienos.
Po visus pašalius pasipy-

— Prapuoliau! Užmušiu 
amuniciją, tą šunį! — sudejavo Maila.

Germanai linksmai nusi
kvatojo. Juodbėris buvo at 
rastas.

Žaibo greitumu Maila me
tėsi į trobą. Stvėrė kirvį.

Aplinkinių ūkininkų . se
niai jau buvo išgraibstyti 
visi tinkamieji arkliai, o 
Mailos juodbėris vis dar sto- Tėvai, ką tu darai, dė1
vėjo apstatytas kūliais. Ger- Dievo meilės!? Tėvai!!! — 
manai ėjo' ir ėjo, žiūrinėjo - -
po tvartus, patriobiais, 
sodelį, bet jokio arklio 
buvo. Mailo kartodavo:

♦
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WAR FUND
išvarė visus iš kiemo, palik
dami tik Mailos lavoną. Po 
to iš kelių vietų padegė Mai- 
lų namus: trobą, klojimą ir 
tvartus. Mailienei neleido pa
siimti jokio daiktelio.

— Taip bus kiekvienam, 
kas pakels ranką, — išver
tė vyresniojo germano žo
džius šnipas su išgąsčiu žiū
rintiems į liepsnojančius 
Mailų namus.

Ugnis netruko įsigalėti. Ji 
baisiais liežuviais kilo vis 
aukščiau ir aukščiau. Lieps
nose paskendo visos trobos. 
Tarp ugnies liežuvių ir dū
mų sūkurių kieme gulėjo 
Mailos lavonas, tartum seno 

kieme "įsipylęs’kraujo' kla- hužo deginama au
nais. Jis dar paskutinėmis 
pastangomis pasirėplino, pa 
kėlė galvą. Blėstančiomis a- 
kimis apmetė išvestą savo 
juodbėrį ir, nukreipęs mirš
tantį žvilgsnį į šnipą, su
švokštė:

— Šunie!!
Ir sukniubo.
Pamatę kraują germanai 

sužvėrėjo. Jie stūmė šalin 
vaitojančią Mailienę ir pri
puolusius vaikus.

Neužilgo pribuvo daugiau 
germanų su vyresniuoju. Jie

j0 nesavu balsu suspiegė žmo
na.

Bet Mailai jau nebuvo lai
ko pagalvoti. Su kirviu ran
kose jis visu įnirtimu me- 

kiemą. Juodbėris jau 
iš klojimo išvestas, 
kaip beprotis, užsi- 
kirviu bėgo prie jų 

norėdamas smogti 
šuniui šnipui“ tiesiog į gal

Po
ne

Išvedė, paskutinį mano 
arklelį išvedė!.. Vieną atė
mė stuikoj, ■ 
išvedė... Ką aš dabar 
siu?

Maila tikrai mokėjo 
prapuolusiu žmogumi, todėl vą. Tai buvo beprotybė! Ar- 
nors kalbos ir nesuprasda- čiau stovėjęs germanas grei- 

dramos. Moterys verkė žo- kai kurie germanai mo-
— Eik, bėk, tu viena, aš džiais, prašė, maldavo, kai J° ranka ir ėjo ieškoti pas 

turiu arklį saugoti. — Mai- kurios bučiavo germanams kitą.
la vėl metėsi į kulnis prie rankas arba atsiklaupę ant Bet kai kurie beieškoda- 
savo juodbėrio, kiekvieną a- kelių maldavo palikti bent mi nueidavo pasidairyti ir 

užimti vieną karvę. Bet į malda- į klojimą. Tada pradėdavo 
vimus nebuvo atsižvelgiama, drebėti kiekviena Mailos

— O, tu saule šviesioji, Daugelis tik piktai nusikva- gysla. Jis sulaikydavo alsa- 
tai tėvo širdis!... — Mailienė todavo. Geresnieji germanai vimą, širdis mušdavo kaip 
bėgo per kiemą į trobą prie 
vaikų.

Bet raitelis pas Mailius 
neužsuko. Jis jojo ir nujojo 
laukais tolyn, dairydamasis 
į visas puses.

Atėjęs į trobą Maila rodo
žmoną verkiančia.

— Nu.tai ko tu dabar čia,
juk nujojo pro šalį.

tur piovė karves, skerdė 
kiaules arba užmušinėjo a- 
vis. Ką nesunaudojo vietoje, 
krovė į vežimus. Ištisomis 
bandomis laukais ginė iš
plėštus gyvulius. Kiekviena-palikau! 

persigandusi me kieme ėjo šiurpulingos

kimirką pasiryžęs 
prunkščiančiam nosį.

kad tik tas mano bėris ne- 
suprunkštų, kai jie čia a- 
teis! — baimingai galvojo

tėsi į 
buvo 

o 4 paskutinį Maila>
-' mojęs 

artyn,
-3 “f ‘

dary-

dėtis

tai išsitraukė brauningą ir 
suvarė visus, kiek tik turė
jo šūvius į atbėgantį Mąilą.

Iš užsimojusių rankų iš
slydo kirvis... Maila sukrito

kažką suvarzeliuodavo apie kūju. Štai, štai, rodos, jau 
“krygę”. Bet jų niekas ne
suprato. Už išplėštus gyvu
lius ir produktus jie išdavi
nėjo “cedelius”, kuriuose 
dažnai būdavo prirašyta 
šlykščių nesąmonių.

Bet labiausia 
stvarstė arklius,
kydavo iš žagrės, iš akėčių,

— Taigi, arklys tau bran- kartais vieton paimto palik- 
giau kaip vaikai. Tegu mes darni nuvarytus, nepaeinan-

germanai 
Jie iškin-

GOING OUT RlGHT N0W ANO BUY WAR BONOS

ims ir atras!.. Bet vis išei
davo laimingai. Taip pasi
kartojo jau keletą kartų, ir 
Maila pradėjo įsitikint, kad 
jo juodbėris tikrai gerai 
paslėptas.

Po kiekvieno tokio ieško
jimo Maila, gerai prieš tai 
aplinkui apsidairęs, įsėlin
davo pro kūlius pas savo 
juodbėrį ir švelniai tekšlen
davo jam per kaklą:

— Būk kytras mano juob- 
bėrėli, neprunkšk ir nežvenk, 
kai tie nevidonai čia. O tai 
bematant tave atras ir tu 
tenai tuojau galą gausi.

Graudu pasidarydavo Mai- 
lai. Jis buvo matęs, kaip ten 
yra, kai dar rusų buvo iš
varytas su pastotimi prie 
fronto.

— Kad tik tie šunes vie
tiniai šnipai liežuvio nepa- 
kištų. O jie žino daugiau už 
germanus...

Mat, kaime ir apylinkėje 
buvo ne vienas išdavikas. 
Daugiausia tokių pasitaiky
davo iš taip vadinamų “prū
sų” tarpo. Jie šiek tiek ga
lėdavo susikalbėti vokiškai. 
Kai kurie jų, žinoma, taip 
elgėsi tik norėdami nustum
ti nelaimę nuo savęs, bet 
netrūko ir tokių, kurie skųs
davo ir nurodinėdavo už pi
nigus.

rūpinosi jis.

ka.
Ugnies spraksėjimas, Mai 

lienės riksmas, fronto šū
vių aidai, baimėje išbalę su 
sirinkusių kaimynų, bejėgių 
prieš šią šiurpią nelaimę, 
veidai, — tai buvo lyg ko
kia šios baisios karo aukos 
iškilmių ceremonija.

Gaisras siautė viską ry- ’ 
damas ir naikindamas, grą- 
sindamas liepsna ir dūmais 
pripildyti visą karo tvaiku 
persisunkusį orą, apimti iš
tisą kaimą, apylinkes ir visą 
Lietuvą... V7. Z. (ALB)

Telefonas SEELEY 8760

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD 3

SPRINGSAI jūsų parlor 
seto y^a tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt

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

AUKŠ
ČIAU

2 
ŠMOTŲ 
Kainos

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY
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Moterų Gyvenimas ir Veikla
Sunki ir atsakominga motinos pareiga

I

rios dar nepajėgia daugelio 
dalykų išsiaiškinti, švelniai 
nušviesti, išaiškinti kūdikio 
keliamus klausimus, ypatin
gai kas liečia dorovę ir pa
reigas.

Nelaimei, ne visos moti
nos moka auklėti savo vai
kus. Glamonėti 
auklėti. Auklėti, reiškia švel

Motina! Paprastas, bet 
reikšmingas žodis. Kuri mo
teris nesvajoja tapti moti
na? Kuri motina nenori bū
ti vadinama tuo maloniu 
vardu? Bet tas pats žodis, 
kuris taip maloniai skamba, 
savyje slepia daugybę svar
bių ir atsakomingų pareigų 
visame gyvenimo bėgyje.

Pirmutinė pareiga, instinkl nia motiniška energija moks- 
tyvė kiekvienos motinos pa
reiga, mokslinti savo vaikus. 
Lygiagrečiai su savo augi
mu, kūdikis turi įgyti rei
kiamą auklėjimą ir moksli
nimą. Tatai eina sykiu nuo gabumo suprasti, kiti ma- 
pirmos gyvenimo dienos, žiau. Pastariesiems 
Kaip tai, tūlas paklaus? O ga pašvęsti daugiau laiko,! 
gi išmokyti kūdikį vieną pastangų ir kantrybės. Visi 
miegoti be charakteringų vaikai gali būti puikiausiai 
lopšinių dainų, valgyt ati-i išauklėti, bi tik iš prigim- 
tinkamomis valandomis ir 
t.t. Tai pirmieji žingsniai. 
Tūli vaikai' kūdikystėje turi 
palinkimo išdykauti. Dauge
lis motinų mano, kad muši
mo bausmėmis gali pataisy
ti. Nėra didesnės motinos 
klaidos, kaip ši! Kūdikio 
būdas ir asmenybė privalo 
formuotis palengvėliu, kant
riai ir švelniai įdiegiant kil
nius idealus kūdikio sielon.

Paskui, kuomet kūdikis 
pradeda turėti sąmonę ir pra 
deda domėtis įvairiais daly
kais, motina privalo rimtai 
atsakinėti į jo paklausimus, 
kalbėti su kūdikiu kaipo tik
ra ir vienintelė draugė, gi
lintis į kūdikio mintis, ku-

linti. Mot:na yra visų vaikų 
širdis, kuri jiems plaka; kai
po tokia ji yra visuomet bū
tina.

Vieni vaikai turi daugiau

motinai 
vienok 

bet vi- 
galima

MOTERYS ĮVAIRIOSE KARO TARNYBOS ŠAKOSE

Dėl 5. JuozelėMitės 
straipsnių

Per keletą numerų mote
rų skyriuje skaičiau S. Juo- 
zelėnaitės straipsnius, ku
riuose nurodyta mūsų parei
gos įvairiuose visuomenės 
gyvenimo srityse. Gėrėjaus 
paduotu mūsų veiklai plačiu 
planu. Girdėjau, kad ir kitos j 
skaitytojos domėjosi S. Juo- 
zelėnaitės gvildenamomis 
mintimis. Tai geras reiški
nys. Vadinas, rašytojos pas-i 
tangos nebuvo tuščios. Bet Į 
susidomėjimo neuž tenka. 
Būt gera, jei plunksną var
toj ančios moterys ir mer
gaitės imtus darbo ir rašy
tų į moterų skyrių Juoze- 
lėnaitės nurodytomis temo
mis, pasirenkant savo spe
cialybę. Dirva, kaip mato
me, yra labai plati. Darbo, 
kad ir visos į jį įkibusios 
dirbsime, tik mažą dalelę te
galėsime nudirbti. Bet dirb
ti, rašyti, organizuotis rei
kia.

Manau, kad būt gera, jei 
ir Juozelėnaitė dar parašy-

' auklėjimo pareiga, 
atrodo labai sunki, 
nereikia nusiminti, 
suomet turėti kaip
daugiau pasitikėjimo pačia 

I savimi ir palaipsniui svar
bioji motinos rolė palengvės 

i ir kilnieji troškimai reali- 
zuosis.

Vaikai privalo žaisti, žai- 
nereiškia džiant geriau išsivysto sme

genys, daugiau minčių juo
se gimsta. Vaizduotė ir va
lia yra du protiniai reiški
niai, naudingi visam gyve
nimui; kūdikiuose jos pasi
reiškia žaidimuose, kur gam 
ta pildo savo įstatymus.

Visa kas aukščiau sumi- 
reikalin-!nėta yra dalis parei§'ų’ ku“ 

rias visos motinos privalo 
pildyti. Gamtos įstatymų 
pildymas tobulina gyvenimą 

, ir daro jį įdomesniu. Taip 
žmogus atlieka savo misiją 
gyvenime.

Motina, Į Sujungtos fizinės ir pro- 
nustato as

mens gabumą. Motina jas 
turi įskiepyti savo vaiko 
smegenysna sumaniausiu bū
du. Tokiu būdu motina savo 
vaiką padarys laimingu žmo tų jos pačios iškeltomis te- 
gumi, nes nėra knygų nė 
žodžių, kurie suteikia tik
rąją laimę! Pasitenkinimas 
ir laimė glūdi įvykių tikro
vėje.

ties jie yra normalūs. Tas 
išauklėjimas vyriausiai nuo 
motinų priklauso.
kuri rėkauja, daužos, gin- tinės sąlygos
einasi su savo vaikais, ap- 
glušina juos ir apsunkina 
auklėjimą. Jų vaikai tampa 
liūdni ir auga su blogu bū
du ir blogais papročiais.... 
Kuomet užauga, tuos blogus 
įpročius jie naudoja link sa
vo vaikų, kurie lieka egois
tais ir grubi jonais. Tampa 
šiurkščios sielos žmonėmis. 
Reikia visuomet atminti, 
kad pamatuotai pasakytas 
drausmės žodis kad ir švel
niausiai ištartas, įskaudina 
labiau, negu smarkiausi fi
ziniai smūgiai. Jeigu vaikų

I

Jeigu nenori, kad naujos 
spalvuotos pančekos nušus- 
tų (netektų spalvos), tai į- 
dėk šaukštą druskos į van
denį, kuriame jas plauni.

momis. Ji, kaipo mokytoja, 
agronome ir visuomeninin
ke, dar daug ką mums gali 
parašyti ir pasakyti. Mes ją, 
kiek galėdamos, seksime.

,■ Skaitytoja

PATARIMAI...

«

To eomplete your wardrobe be ra re 
to have a Cheaterfield coat likę tbi* 
one, to malte from a well-cut, good pat- 
tem. And įtraight coat* are a aimple 
matter to fit. Size* 11 to 18. Size 
15 take* 2 $4 yd«. of 54” tosteriai. 
Simplieity Printed Patiem 4780; 25<

A two-piece suit with b. .. J-trimtnrd 
pocket*. Size* 11 to 18. Size 15 take* 
3*4 yd». of 39". Simplieity Printed 
Pattern 4772; 25ę. Pattern for ruffled 
hat (small, medium, large); medium 
take* r% yd». of 35”, bag ineluded. 
Simplieity Printed Patiem 4777; 25<

Norinčios paskinti *ią gražią šaknelę, patentą gausite iio adresą:
ShnpHcity Pattern Co., Ine., 200 Madison Avė., New York, N. Y.

Jumper* to your hesrt’t delight may 
be made from tbi* one pattern, with 
embroidery or trithout. Blouae pat
tern b ineluded, also tranafer pattern. 
SUe* 11 to 18. Size 15 take* 2% yd*. 
of 39* for jumper, 2 yds for blouae. 
Simplieity Printed Patiem 4768 ; 2S<

■ II

SU**

W /i*piA
-j*.-r!-■ 1 '

Ff •‘■'i

Kai uzitveAoicevu mucerų scuasucių sąjunga suruošė pirmą
me sezdne arbatėlę, garbės viešniomis buvo įvairių (kaip matome atvaizde) U. S. ka
ro tarnybos dalinių narės.

šia-

Kaip valyti aksomą
Geriau būti kartūnu 

vilkęs jei tas kartūnas čys- 
tas nė pasirėdęs šilkais, ak
somais, kurie taškuoti, ap
dulkėję. Ne viena mergina 
arba moteris, kuri mano, 

i kad labai puikiai išrodo, iš- 
tikro išrodo tiktai nešvari. 
Ir visai nereikalinga, nes 
kiekviena moteris gali būti 
švari, jeigu ji apsiims ati
duoti truputį laiko tam tiks 
lui. Labiausiai bjauriai iš
rodo aksomas apdulkėjęs ir 
taškuotas. Mes čionai duo
dame rodą, kaip lengvai ga-

apsi-

i iš geraširdžių žmonių aukų. 
Šio fondo vajus bus veda
mas tik kartą metuose, ru-

i dens laike. Jis baigsis lap
kričio 25 d. Ateityje jis gal 
ir mūsų tėvų šaliai — nu
vargintai Lietuvai, išties pa
galbos ranką.

mūsųVirtuvė

Lietuvaitės žodis svarbiu reikalu
(Mūsų bendradarbės E. Samienės pasakyta kalba per 

radiją)
Gyvename skaudžius karo tracijų stovyklose, kuriems 

laikus, pasaulyje sunku su- iš to fondo parūpinama kny- 
rasti ramesnį bei linksmes- gų ir kitų reikalingų daly- 
nį kampelį. Mes laiminges- kų.

Arti keturių milijonų dol. 
išleidžiama vietiniams reika
lams. Community Fondas iš- Obuolių pudingas 
laiko 187 institucijas — kaip 
tai našlaičių .ir senelių šel
pimui, ligoninėse ir kliniko
se neturtingųjų gydymui. 
Gal ne vienas ir iš mūsų 
naudojomės arba ateityje 
naudosimės jų gydymu bei 
globa. Apie §4,000.000 tų pi
nigų .eis karo pabėgėlių ir 
nuo karo nukentėjusių jung
tinių tautų šelpimui, kurios 
taip pat kovoja prieš ašį ar
ba yra pavergtos. Tenka pa
žymėti ir tai, kad per du 
metu iš karo nuvargintos 
Europos tautų pagalbos pra
šymai žymiai padidėjo ir dar 
padidės. Tad Community ir 
War Fondas prašo, kad mes 
kiekvienas nors aštuonių va
landų uždarbį paaukotumėm 
virš minėtiems gailestin
giems darbams. Tad, ir tu

ni tuomi, kad ant mūsų grl- 
vų dar nekrinta bombos. Ta
čiau ir čia suspaustų bei li
kimo nuskriaustų širdžių ne
stinga. Milijonai mūsų jau
nų vyrų kaujasi karo fron
tuose, aukodami savo svei
katą ir gyvastis, palikdami 
tūkstančius našlių, našlaičių, 
senų tėvų, patys tapdami pa
liegėliais visam gyvenimui. 
O kas jiems atlygins už tas 
skriaudas? Mes, kurie dir
bame ir išgalime, turime 
kreipti į tai dėmesio. Žmo
niškumas ir artimo meilė 
mus įpareigoja padėti tiems, 
kurie 
kurie 
lingi.

Čia 
noriu
labdaringą organizaciją, bū
tent Community ir War 
Fund. šiuo metu Communi
ty War Fondas veda aukų
rinkimo vajų. Cook County mielas lietuvi, būdamas ge- 
norima sukelti arti §13,000,- 
000. Tik pusė tos sumos yra miršk, kad į tave tiesia ran- 

lime jį padaryti čystą ir kaip sukelta. Iš tos sumos, ketu- kas tūkstančiai našlaičių,

už mus nelaimingesni, 
mūsų pagalbos reika-

nors trumpais žodžiais 
priminti apie vieną

naują.
Pabarstyk aksomą sausa 

druska ir brūžyk jį šepečiu 
į vieną pusę, paskui į kitą 
iki visos dulkės ir t.t. išeis.

* * *
Jei nori greitai nuimti žu

vų žvynus, įkišk žuvis į ver
dantį vandenį ir greitai vėl 
išimk.

ras šios šalies pilietis, nepa-

Nulupk, išimk šerdis ir iš
virk 4 ar 5 didelius rūgš
čius obuolius. Tada perleisk 
juos per retą koštuvą. Iš- 
leiskie 1 didelį šaukštą mil
tų ‘ir 4 didelius šaukštus 
“corn-starch'’ (kornų krak
molo) keturiuose šaukštuo
se šalto vandens. Pridėk 1 
didelį šaukštą sviesto ir vie
ną ketvirtadalį šaukštuko 
druskos prie puoduko ver
dančio vandens ir tada su
maišyk su pirmu mišiniu, 
nuolat maišydama. Pridėk 
obuolių košę, sultis vienos 
citrinos ir cukraus pagal 
skonį. Uždėk ant pečiaus ir 
gerai išplak mišinį. Tada 
pridėk gerai išplaktus try
nius 3-jų kiaušinių. Galuti
nai povaliai įmaišyk 3 bal
tymus išplaktus iki būna 
stiprūs. Supilk viską į iš
sviestus tą lėkštą 
kepk iki mišinys 
bus parudęs.

bliūdą ir 
išsikels ir

, sū
ri milijonai dolerių bus pa- vargusių senelių, ligonių, i 
skirta kareiviams per ŪSO, belaisvių ir sužeistų karei-! 
kuris išlaiko aštuoniolika vių. Neatsakyk jiems gailės- plėtmus iš drapanų, gerai 
šimtų kliūbų bei užeigų, ku-, tingumo per Community ir patrindami juos su žalia bul-
kuris išlaiko

Galima išimti purvyno 
gerai

riuose mūsų šalies gynėjai- War Fund, kuris pasilaiko 
kareiviai randa poilsį, už
kandį ir šiaip jau malones
nę valandėlę laiko. Taip pat 
randasi milijonai karo be 
laisvių vargstančių koncen-

PAUKŠTĖ
Tu, lyg paukštė, lyg mažytė volungėlė, 
Žalią žemę, žalią lanką pamilai.
Tau nameliai — upių skardžiai, upių slėniai.
Tau tėvynė — gilios girios ir šilai.

* * ♦

Tu, lyg paukštė sparnelius aukštyn pakėlei —
Po sparnu priglausi savo mažulius...
Prie širdies, prie pat širdies kas vakarėlį
Jie klausysis meilės pasakos tylios...

s * ♦

Tu, lyg paukštė, lyg mažytė volungėlė, 
Sapną pinsi, sapną nuostabų pernakt.
O riedės tyloj upelio akmenėliai.
Tyliai supsis mėnesiena balzgana...

$ ♦ ♦

Tu, lyg paukštė, lyg mažytė volungėlė. 
Suplasnosi ir negrįši niekad čia...
Liks lizdelis, liks nuvytę lauko gėlės.
Liks mūs dienos, mūsų meilė, mūs kančia...

E. Matuzevičius

ve.

PIRMA TOS RŪŠIES MOKYKLA OREGONE

I

l 
I

Maryhurst Kolegija. Portland, Oreg. atidarė SKytių so
cialiniams klausimams gvildenti. Ten bas dėstoma dabar
tinės ir pokarinės socialinės problemos, šios rūšies mo
kykla bus vienintelė Oregon valstybėj. Atvaizde mazome 
direktorę seselę Miriam Teresę, pirmąją studentę Anna 
Mary Carty ir instruktorę Lucille K. Corbett.

Split by PDF Splitter



Penktadienis, lapkr. 5, 1942

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Šėtonas niekados 
nesnaudžia

Čia aš turiu minty raudo
nuosius gaivalus, kurie vi
sokiais būdais rengiasi už
valdyti Keistučio klubą. O 
jei neįstengia užvaldyti, tai 
deda pastangų jį išardyti, 
bile tik atlikus biaurų dar
bą ir pasigyrus prieš savo 
saulę Staliną, kuris už to
kius darbus duoda jiems di
desnius sendvičius.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
K

xNear
Your
Feather

PAMINKLAI

i

Rekordas

T*

Rankos*'

ĮfI 
j

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

KREIPKITĖS PRIE MUS j 
TIESIOG IR SUTAUPY- • 
KIT AGENTU KOMISĄ, j

THE COMMUNITY &

WAR FUND

MONUMENT CO.

Prancūzijoj pirmiausiai 
pradėta plačiai naudoti lėk
tuvai.

SKELBKITE S “DRAUGE”

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
d

(1

SUVIRŠ 200 PAMINKLŲ U 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ £ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.

Ši Firma Virš 50 Metų
To« Pačios Šeimos

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

' Pasitikėjimo 
Mumis

Mūsų pastatytas 
į TĖVAMS MARIJONAMS 
f DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ. j 

(Netoli Grand Avė.)
F PHONE: SEELEY 6103 j

TO '

Rengias prie vakaro
Palaimintos Lietuvos drau 

gija rengias prie savo rude
ninio parengimo lapkr. 20 
d., Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St. 
Įžanga 50c.

Parengimas bus įvairus. 
Keistučio choras pakviestas 
išpildyti programą. Vaidins 
komediją “Šalaputris”.

Po vaidinimo bus koncer
tinė programos dalis, kurią 
pildys Keistučio choras. Dai
nuos liaudies dainas ir iš
traukas iš operečių.

Palaimintos Lietuvos drau 
gijos susirinkime nutarta: 
kad visi nariai būtinai turės 
dalyvauti parengime.

Susirinkime konstitucijos 
komisija raportavo, kad kon 
stitucija yra jau pataisyta

Sęjungiečių pramoga
Sekmadienį, lapkričio 7 d 

M. S. 55 kp. rengia smagia 
pramogėlę A. Linkevičienės 
namuose, 4535 W. 45th PJ. 
Bus lošiama bunco, bingo i? 
kortomis. Pramoga prasidės 
4 vai. popiet. Taigi įsidėmė
kit, nes ant bilietų pažymė
ta, kad pradžia 6 vai.

Kuopos narės važiuoda
mos į pramogą rrašomos 
nepamiršti atsivežti dovanų.’

Reng. komisija 
------------------------- j 
ir bus duodama atspausdin 
ti. Nauja konstitucija pasi
rodys apie pradžią 1944 me
tų.

Palaimintos Lietuvos drau 
gija, gyvuoja gerai. Turi ne
maž narių ir gražaus turto.

Kor.

Iš Federacijos 
skyriaus veikimo

Cicero. — Federacijos /12 
skyriaus susirinkimas buvo 
spalių 31 d. Šis susirinkimas 
buvo neskaitlingas, nes ne 
visų draugijų atstovai buvo 
susirinkę. Labai apgailėti
nas dalykas. Mūsų draugijų 
atstovai dabar labai mažai 
kreipia dėmesio į lankymą 
Federacijos susirinkimų. Y- 
patingai jaunimo draugijų: 
L.. Vyčių 14 Kp., Šv. Vardo 

i draugijos, Sodalicijos, Kata
likių Dukterų klubo ir k.

Seniau Federacijos susi
rinkimai būdavo skaitlingi 
ir dėl to buvo galima nu
veikti daug darbų Lietuvos 
reikalais ir Kat. Bažnyčios 
naudai. Šiandie to negalima 
padaryti. Stoka vadų.

Mano manymu, visiems 
mums reikia pradėti dau
giau veikti, daugiau dėme
sio kreipti į Federaciją. 
Mums, katalikams, visiems 
turi rūpėti katalikiškos or
ganizacijos, ypatingai Fede
racija. Jeigu mes ir toliau 
taip žiūrėsime, kas atsitiks 
su mūs organizacijomis ? Ka
talikų jėgos yra suskaldytos 
į kelias dalis.

Federacijos vadai, susirū
pinkite Federacijos stiprini
mu! A. Valančius

Į

Tiems raudonskūriams y- 
ra kaulas gerklėj, kad da
bar prig klubo vairo stovi 
valdyba iš katalikų ir gerų 
lietuvių patriotų, kurie veda 
klubo reikalus geriausioje 
tvarkoje ir stengiasi jo ne- 
paduoti ’ raudonųjų išgamų 
rankas.

s a Symbol 
of a Generous 

Contribution to

t
flI

tu-
kal

nininkė vakarui pritaiko ir 
tam tikras dainas.

Kviečiami visi vietos lie
tuviai ir iš kitų kolonijų at
silankyti pas mus. Užtikri-

na_ nam, nebūsite apvilti.
Komisija

i t

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

Meniški, Vertingi

Bet viena valdyba negali 
nieko padaryti, jei jūs, na 
riai, neisite valdybai į pa
galbą. Jūsų yra priedermė 
ginti savo klubą, kaipo tik 
rai lietuvišką organizaciją, 
kad jis būtų vadovybėje ge
rų lietuvių. Visų mūsų prie
dermė dalyvauti susirinki
me ir stoti j kovą; Maskvos 
agentų maža saujelė, bet jie 
ateina organizuotai, gi mes 
sna.udžiame ir leidžiame 

. jiems šeimininkauti susirin
kime.

Nuo dabar padarykime ga 
lą jiems! Neleiskime toliau 
eiti, nes jau ir taip per toli 
jie yra nuėję. Dabar jau 
rėsime sunkesnį darbą, 
juos numalšinsime.

Labai svarbu visiems
riams būti šiame susirinki
me, kuris įvyks sekmadienį, 
lapkr. 7 d., 1 vai. popiet iri 
praskinti kelią ateinančiam 
susirinkimu?} kuriame bus 
renkama valdyba. Taigi, šie 
du susirinkimai labi i svar
būs ir jūsų, nariai, didžiau
sia priedermė būti tuose su
sirinkimuose. Tada atliksi
me savo lietuvišką darbą, 
kuriuo ir toliau galėsime pa
sigirti, jog esame tikri tėvy
nainiai ir mokame ginti sa
vo reikalus, kurie yra lietu
viški.

Brangūs lietuviai katali
kai! Lauksim jūsų šį sekma
dienį! Būkime visi! Nedaly
vavimas susirinkime paro
dys jūsų apsileidimą ir vel
tui paskui dejuosit, kaip jau 
bus per vėlu. Dabar laikas 
dirbti ir ne atidėlioti.

Ištikimas klubo narys

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draugą”.

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ /

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

i

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKI! SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

8
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Ruošia šaunią 
metinę vakarienę

Marąuette Park. —
Barboros draugija

šv. 
rengia 

metinę vakarienę sekmad., 
lapkr. 7 d., 6:30 vai. vakare, 
parapijos svetainėje.

Komisija stropiai dirba, 
kad atsilankusius svečius 
maloniai priėmus ir pavai
šinus. Kiek patirta iš šeimi
ninkių. vakarienė bus gardi.

Programai išpildyti pa
kviestas muzikas B. Janu
šauskas su parapijos choro 
rinktiniais dainininkais. Bus 
daug margumynų.

Be to, pakviesta ir solistė 
M. Janušauskienė, kuri vi
sada klausytojus palinksmi
na savo maloniu balsu. Dai-I

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
Valandos: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų.

Kitomis dienomis — nuo 7 vai. ryto iki 5:30 valandos popiet.

Taupykite suvartotus taukus, atiduokite karo reikalais

e

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS K¥TINĘ^-A
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus

KK

1iR
Į VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT £ 

“TACKŪNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus
Įl Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak. \K

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS

F

PAGERBIMAS

*4
MM

[john f. eudeikis 
į Laidotuvių Direktorius 
■ AMBULANCE Dieną ir Rakt|

■5 “■
M0M7 SOUTH HER5HTAGE AVENUE

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

Tel LAFayette 0727

f

.7

1

RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
ii stoties WGES (1390). su Povilu fialtimieru.

PERSONALIZED MEMORIAES AT NO ADDITIONAL COST!
PARTICUI/AR PEOPLE PREFER PACHANK1S PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The World. 

BU Y U. S. WAR BONOS WITH THE SAVINGS
KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

gj MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
X. 4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street
$ TeL ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298 I

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vai. ,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1646 VVEST 46th ST. Phone YARDS 0781

2515
5765
1270

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—39

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9061

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 ĮVEST 23rd PLACE Phones: CANAL
10756 S. MICHIGAN AVĖ. COMMODORE

PULLMAN

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ._______ Phone LAF. 3572

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

Telephone YARDS 1419

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.
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Motina septynių vaikų skubiai pasiun 
tė savo vyrą į kariuomenę

VVashington. — Selective 
Service System biuletenis 
pereitą trečiadienį pranešė, 
jog vietos boardas, Poinsett 
kauntėje, Arkansas. nesenai 
nusiuntė į indukcijos stotį 
registrantą, kuris yra vedęs 
ir turi septynis vaikus.

Tai buvo padaryta po to, 
kai vyras bandė įrodyti, jog 
jo santykiai yra geri su jo 
šeimyna ir tas vyras atnešė 
žmonos laišką savo boardui.

* * *

“Galbūt jūs galite jam 
duoti nešti šautuvą. Jis ge
ras voveraitėms ir valgy
mui. Labai prašau jį paimti. 
Man reikia maisto ir jo lova 
vaikams. Nesakykite jam 
apie tai, bet tik paimkite jį 
ir nusiųskite kaip galima 
liau.”

Armija tą vyrą paėmė.

“Brangioji Jungtinių Vals
tybių Armija:

“Mano vyras prašė ma
nęs, kad parašyčiau reko
mendaciją. kad jis išlaiko 
savo šeimyną. Jis negali 
skaityti, to jam nepasakyki
te. Tik jį paimkite. Jis man 
negeras. Jis nieko neveikia, 

kelia pragarą ir geria 
esenciją

tik
lemono (citrinos) 
nuo to laiko, kai aš jį apsi
vedžiau prieš aštuonis me
tus, ir aš turiu maitinti sep
tynis jo vaikus.

Ugnis išvarė gatvėn
Daugiau kaip 200 negrų 

nuomininkų buvo priverkti 
išeiti į gatvę anksti trečia
dienį, kai 35-ių flatų namą, 
366-368 We:t Oak St., ugnis 
palietė. Sakoma jog ugnis 
sukėlė $10.000 nuostolių.

Sužeistasis laimėjo 
teisme $40,000

William Mazanec, 42 
tų, vaisių išnešiotojas,
kriukiais (lazdomis) ir buvo 
apraišiotas bandažais. Perei
tą trečiadienį šiam vyrui 
apylinkės teisme jury pa
skyrė $40.000. Jis atsilankė 
iš Calumet City dėl automo
bilio nelaimės, kuri įvyko 
pereitą kovo 27 dieną, ir jis 
nukentėjo.

Sprendimas buvo išneštas 
prieš Arthur A. Prosser, 338 
N. Catherine avenue, La 
Grange, Illinois Clay ■ Pro- 
ducts Co., 608 S. Dearborn 
str., inžinierių ir salesmaną. 
Automobilis vairuojamas 
Prosser sudavė į Maganec’ą, 
kai jis vėliau ėjo skersai 
Ogden avė., prie 31st str., 
Ciceroje. Abi keleivio kojos 
buvo sulaužytos ir buvo kiti 
sužeidimai, dėl kurių 
tebėra subandažuotas.

Tėtž ouotme-
ėjo SURE FOOD IS A WEAP0N, ALfiERNON, BŪT THAT'S NOT 

THE WAY THE ARMY USES IT ■"
rr, . n-i- IP HITU r-t T-l-ri 111H !l lt Miri ttiiiliiu 111 i 1111 j itt-rt

Džiaugiasi galįs dirbti

Mike buvęs aklas tris metus vėl darbe

F

dar

Pereito trečialienio vaka
re vandalai įsilaužė į Davis 
pradžios mokyklą, 3014 W. 
39th PI., ir sužalojo jos 
kambarius. Pirm darant mo
kykloje žalojimus, tie ban
ditai ten suvalgė užkandžius 
ir paskui pradėjo siausti ir 
gadinti mokyklos nuosavy-

tėliai išmušė skyles sandėlio 
duryse ir sandėlį ištuštino.

Vandalai apvogė refrige- 
ratorių mokyklos valgoma
jame ir maistą išblaškė 
lei stalus ir ant grindų.

pa-

Skolinam Pinigus 
Morgičiams 

.EITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIVAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 

dėl 
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS

Sekretorius
DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
RATA.............

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street

Žmogus žuvo nuo 
bandito kulkos

John L. Moran, 60 metų, 
buvęs geležinkelio darbinin
kas. pereito trečiadienio va
kare buvo mirtinai plėšikų 
pašautas, kai jis bėgo nuo 
plėšikų. Trys vyrai norėjo jį 
apiplėšti prie 67th ir Drexel 
avė.
Liudininkai pareiškė Wood- 

lawn policijai, jog Moran 
priešinos vyrams, kai jie 
bandė jį įtraukti į savo ža
lios spalvos automobilį. Jis 
ištruko iš banditų nagų ir 
bėgo. Vienas iš tų banditų 
paleido kelis šuvius. Kulka 
palietė užpakalyje kairio pe
ties ir sužalojo širdį. Jis mi
rė pakelyje vežant į ligoni-| 
nę.

DLKB£LV£S Ti£S/Ąj

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

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTL'OJAMAS

vo dirbtuvę pertaisėm _ _
vien tik geriausius materiolus. Turime dideli pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukiami materiolų.
DAR TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

I .ML. LU ! '!T~--------------- ' ------ 1 1 M—I

Mėgstąs landžioti kur
bę. Buvo mokykloje pasėta nArAik«a __  Cllfikn
ugnis, papildyta vagysčių ir JUllfVJ
mokyklos kambariai sužalo
ti. Sakoma, jog mokykloje I 
padaryta už $2,500 nuosto- 
lių.

Keleivis pamatė iš mokyk
los rūkstant dūmus, jis 6 
vai. iš ryto pašaukė gaisri
ninkus.

Sakoma, jog beveik kiek-
; viename kambaryje nuosa
vybė sunaikinta.

Trys plaktukai buvo pa
vogti iš basmento ir nusikal-
—

BUVO PADARYTA SUNKI AKIŲ OPERACIJA, KURI 
GERAI PAVYKO. PER DŽIAUGSMO AŠARAS 

IŠVYDO ŠVIESĄ
Well, aš negaliu apsaky- i 

ti kaip jaučiuos vėl grįžęs 
prie darbo. Labai malonu, 
kad galiu vėl užsidirbti sau 
duoną. Tą malonumą ir 
džiaugsmą negaliu išreikšti 
žodžiais”, — kalbėjo buvęs 
aklas žmogus.

Michael Dooley pasitaisė i 
savo storus akinius ir norė
jo apsakyti džiaugsmą sayo 
svečiui kaip jis jaučiasi, kai 
gauna uždarbio užmokestį ir 
kaip malonu, kad vėl gali 
pats pelnyti duoną savo dar
bu. Mike vėl atgavo regėji
mą maždaug prieš metus, 
jis tris metus gyveno tam
soje, buvo netekęs regėjimo.

Prieš penkis metus Mi
chael Dooley įžengė į Oak 
Forest infirmary (ligoninę). 
Per du metus jo akių šviesa 
mažėjo; per kitus trejus me
tus jis nematė šviesos. Bet 
tarp Mike’s lankytojų buvo 
vienas biznierius, kuris jam 
atnešdavo saldainių ir taba
ko ir su juo pasikalbėdavo.

Spalių mėnesį, 1942 metų, 
biznierius pasakė Mike, jog 
jis užmokės už operaciją. 
Akių operacija buvo pavo
jinga, bet Mike sutiko, kad 
operacija būtų daroma. Chi
cagos gydytojas, kuris neno
ri, kad jo vardas būtų skel-I 
biamas, įvykdė sunkią ope
raciją, ji pavyko gerai.

į Pereitą sausio mėnesį nuo 
į Mike aikų buvo nuimta ban- 
l dažai ir jis išvydo šviesą per I* J v • vdžiaugsmo asaras.
I

Rugsėjo mėnesį jis kreipės 
į Keller, žanitorių galvą, 
prie Raudonojo Kryžiaus 
buveinės. 529 S. Wabash. 
Keller įvedė Mike į darbą ir 
jis ten dirba nuo to laiko.

“Šaunus darbininkas” — 
Keller pareiškė.

Aukštas, žilų plaukų Mike 
džiaugiasi savo darbu. Jis 
vėl yra. šeimininkas. Ir jis 
pasakė:

“Well, tai yra vienas tų 
dalykų, ‘kurio negalima nie
kam 
pats

X J. E. arkivyskupas S. 
Stritch vakar audiencijon 
priėmė Labdarių Sąjungos 
atstovus (kun. A. Brišką ir 
Anastazą Valančių) ir pa
tenkino prašymą — dalyvau
ti Labd. Sąjungos seime, ku
ris bus lapkr. 28 d., Nekalto

i 
I

mirtį ant stogo
Vyras turintis ilgą rekor- 

tą pasmerkimų kaipo “Peep- 
ing Tom” (mėgstąs žiūrėti 
pro langą) pereitą ketvirta
dienį buvo nušautas ant Rex 
viešbučio stogo, 3120 North 
Ashland. kai jis bandė pa
bėgti iš policininko, kuris tą 
vyrą areštavo kaipo landžio- 
toją kur nereikia.

Miręs vyras buvo John 
Becker, 35 metų, 3030 North 
Hoyne. Jo pasmerkimų ir 
bausmių rekordų datos kai-1 
po “peeper” grįžta iki 1931 
metų, pasak policijos pareiš-

Atstatė ginklą

krautuvę, 1756 Chicago avė., 
ir paprašė miegamajame 
kambaryje naudotis porą 
sliperių. Kai krautuvės vedė
jas pradėjo ieškoti sliperių, kartus kulkų, kurias paleido 
“kostumeris” atstatė gink- policininkas John Houck, į 
lą ir įsakė atidaryti seifą, ir Sheffield avė. stoties, kuris 
pagrobė $425. P* suėmė, kai viešbučio gy-1

________ , I ventojai pasakė, jog matė jį 
bandant atidaryti langą.

i Kai jis buvo pradėtas ves- 
Dr. Herman Rhoad, ti į žemę, Houck pasakė, Be-

gydytojas. 4801 Chicago cker jam sudavė ir po pasi- 
ave., pareiškė Austin polici- priešinimo bandė bėgti į 
jai, kad iš jo automobilio viešbutį per 
kas tai paėmė maišą su įran- Policija pasakė, jog Becker 
kiais ir vaistais už $150. I buvo be ginklo.

>7

Becker buvo paliestas tris

išėjimo duris.

GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to.Jšdirbė- 
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Necfar
BEERS

apsakyti, kurio nėra 
pergyvenęs.”

Žuvę kareiviai karo 
frontuose

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
trečiadienį paskelbė 110 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
žuvo Azijos, Europos, Vidur
žemio, Vidurio Rytų, Pacifi- 
ko ir pietvakarių Pacifiko 
apylinkių frontuose. Žuvu
siųjų skaičiuje keturi vyrai 
yra iš Chicagos.

Dooley bandė dirbti ne
trukus po to, kai jis buvo 
išleistas iš kauntės ligoni
nės, kur jis regėjimą atga
vo. Bet tai buvo peranksti. 
Jis sugrįžo į infirmary, kad 
atgavus stiprumą ir sustip
rinus savo regėjimą.

J. E. Arkiv. S. A. Stritch
Prasidėjimo Panelės Šv. pa
rapijos salėj. Ekscelencija 
dalyvaus tiktai bažnyčioje 
šeiminėse pamaldose 10 vai. 
ryto ir pasakys pamokslą. 
Posėdyje negalėsiąs daly
vauti, nes popiet turįs kitur 
išvykti.

Naujas kauntės polici
jos viršininkas .

John J. McGinnis, buvęs 
miesto policijos kapitonas, 
pereitą trečiadienį buvo pa
skirtas kauntės plačių kelių 
policijos viršininku, vietoje 
Hugh T. McCarthy, kuris 
buvo atleistas pereitą šešta
dienį, ryšiumi 
mo tardymu.

Aušros

X Komp. Ant. Pocius iš 
savo didelio, balsingo ir mu
zikalaus šv. Jurgio parapi
jinio choro rengia labai gra- 

■ žų numerį Aušros Vartų pa
rapijos choro ruošiamam va
karui, lapkričio 14 d.,-muz. 
J. Brazaičiui pagerbti. Prieš- 
25 metus komp. A. Pocius 
buvo vargonininku
Vartų parapijoj, dėl to ma- 

su gemblįni- lonu bus vestsaidisčiams jis 
pamatyti scenoj su savo en- 
sambliu, o po programos pa- 

' sidalinti atsiminimais.

X Bulotienė, neseniai at- 
Vagys iš Graham pra- vykus iš Lietuvos, pakvies- 

.džios mokyklos, 4436 South ta trijų apskričių vakare, 
'Union avė., paėmė už $157 lapkr. 31 d., šv. Jurgio pa- 
i vertės batų, atletikos įrankių 
ir maisto. Apie tai buvo 
pranešta policijai pereitą 
trečiadienį.

Apvogė mokyki?

Chicagos krosnių kvo
ta 7,067 per mėnesį
Michael F. Mulcahy, Chi

cagos metropolijos apylin- 
: kės kainų administracijos Išlaisvinti per stogą
direktorius. pereitą trečia
dienį pranešė, jog Cihcagai 
per lapkričio mėnesį paskir
ta 7.067 šildymo ir virimo ' 
krosnių (pečių) kvota, perei
tą mėnesį buvo paskirta 
7,279. Metropolijos apylinkei 
per mėnesį paskirta 11.592 
krosniai (pečiai), o pereitą 
mėnesį buvo paskirta 11.923.

rapijos salėj, duoti paskai
tą apie Kražių skerdynes. 
Šis įvykis yra istorinis ir 
šįmet sueina 50 metų. Tai
gi, tuo vakaru bus paminėta 
Kražių skerdynių sukaktis.

X Ignas Kryževičius, vie
nas seniausių West Side gy- 

•> ventojų, parapijos veikėjų,
Rand-McNally namo ele- 

veitoriuje, 538 S. Clark st. 
dvidešimt trys asmenys bu-įįgĮįęjg atvejais buvęs para- 
vo sučiupti, kai stabdžiai už
sirakino. Jie buvo išlaisvin
ti per eleveitoriaus stogą. 
Tiems asmenims teko elevei- 
toriuje pabūti vieną valan- i 
dą.

Karo belaisviai

f

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
V

Washington, D. C. — Ka- 
'o departamentas pereitą 
trečiadienį paskelbė 154 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo pažymėti kaipo karo 
belaisviai. Vokiečių nelais
vėje yra laikomi 115, ir 39 
skaitomi kaipo belaisviai 
Italijoj, kur jie buvo laiko
mi toje šalyje, pirm Italijai buvo atgaivinta gaisrininkų 
kapituliavus. Belaisvių skai
čiuje yra 26 vyrai iš Chica- kai ji buvo paėmusi perdaug 
gos ir jos apylinkių. miego tablečiij.

Ti.. i
st. tiltai bus sekmadienį už
daryti, kad galima būtų nu- 
maliavoti ir pataisyti. Apie 
tai pranešė Stephan J. Mi- 
chuda, 
rius.

Wabash avė. ir S. Halsted

miesto tiltų inžinie

i

Atgaivino
Margaret Ross. 
7712 S. Seeley avė..
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gelbėjimo sąuado 9, po to,

pijos komiteto nariu, jau 
pora savaičių kaip nesvei- 
kuoja. Pastaruoju laiku jis 
“Drauge” dirbo klišių lieji
mo skyriuje.

X Uršulė Panavienė, gyv. 
5138 So. Ada St.. dabartiniu 
metu sunkiai serga. Ji yra 
Town of Lake veikėja, dėl
to pažįstamosios ir pažįsta
mieji prašomi ligonę aplan
kyti.

X J. Prkelienei, bridge- 
portietei, žinomai organiza
cijų darbuotojai, pagerbti 
jos gimtadienio proga, A. 
Leščinskienės namuose bu
vo suruošta puota.

X Walter Mikšis, buvusio 
“Draugo” agento Ciceroje 
Walter šemetulskio žentas, 
šiomis dienomis pašauktas 
karinei prievolei. Walter Mi- 
kšis yra kilęs iš West Side.
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