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DŽIAUGSMO

Įvairiausios propagandos
ir karo šmėklų šešėliuos
sunku bepajusti tas gražu
tėlis ir mielas kasdienis gy
venimas. Sunku suprasti,
jog mes dar gyvenam pilnuo
ju gyvenimo džiaugsmu, nes
kartais užklumpa mus ne
kviestasis
nugastavimas,
kad kažkur toli už Atlanto
yra likusių mums artimų
žmonių, kurių likimas šian
die neaiškus ir dalia sunki...
Tačiau, nors valandėlei
mes turime susikaupti. Pa
miršti sunkią nedalią. Pa
justi gyvenimą ir pakviesti
savo namuosna laimę ir
džiaugsmą, nes artėja džiau
gsmo šventė — Kalėdų šven
tės.

Avc., CliKago,
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Prancūzijos Bazes Duoda Naciams

Vaiva

ŠVENTE..
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The most Influcntlal I^-huanian Daily
ln America.

Vlenlntflis tautinas Ir tikybinės nUntles
lietuvių dlenrottls pasaulyje.

No. 254

So.

Pravedė įstatymą prieš streikus

VOKIEČIAI PATYS
TURĖS JUOS UŽIMTI

PLATŪS SUKILIMAI SERBIJOJ
NEPASISEKIMAI RUSU FRONTE

Londonas, gruodžio, 4 d.
— Anglų žinių agentūra
šiandie pranešė, jog Prancū
zijos valstybės galva marša
las Petain sutiko perleisti
vokiečiams laivyno ir orlai
vių bazes Prancūzijos šiau
rės Afrikoje.
Pasak, pranešimo, Vokie
tijai suteikiama visos laivy
no ir orlaivių bazės šiaurės
Afrikoje jei vokiečiai patys
juos užims be prancūzų pa
galbos.

Serbu sukilėliai
užėmė 2 miestelius

Rūsy žygiai pietuose
tebevyksta

Londonas, gruodžio 4 d.
Maskva, gruodžio 4 d. —
— Maskvos radio šiandie Maskvos radio šiandie paspaskelbė, jog serbų parti kelbė, jog pietiniam rytų
zanai užėmė du Jugoslavi fronte, kur rusų stipri kon
jos miestus, nežiūrint trijų trataka į vakarus nuo Ros
Vokietijos divizijų ofensy tovo vejasi vokiečius, šiuo
vos, kuri deda visas pas metu vyksta karštos kovos.
tangas užgniaužti serbų Radio pareiškimu, vokie
sukilimą.
čiams dar nepavykę nors
Pasak radio, pronacių laikinai sulaikyti raudonar
pareigūnai ir agentai išvyti miečius, nežiūrint nacių
iš Cack ir Uzice miestų, milžiniškų pastangų.
kur pačių vokiečių praneši
Laikraščio Pravdos pra
("Draupur- Acme telephoto) > mu,
pirmadienį sprogimo nešimu,
prie vieno kaimo
Kongreso žemesnieji rūmai pravedė prieš streikinį Smitho bilių, kuriuo suvaržomi, metu žuvę apie 2,000 žmo
Šiandie kalbėti apie džiau
rusai
nukovę
700 vokiečių
Washingtonas, gruodžio 4 darbininkų streikai karinėse pramonėse ir masiniai piketavimai. Čia vaizduojami keli; nių.
gsmą kažkaip nedrąsu ir
karių, kitoje vietoje vokie
Oficialioji vokiečių žinių čiai
šventvagiška atrodo. Juk pa d. — Aukštiejo šio krašto kongreso atstovai, biliaus rėmėjai.
palikę 300 lavonų ir
agentūra ir Belgrado lai 700 vokiečių
saulyj tiek kančios ir var apsaugos pareigūnai šiandie
rusams
kraštis Obnova pareiškė, besiveržiant žuvę
go! Mes negalime būti tokie patvirtino taip vadinamąją
“M” kaimo
Bernelių Mišios
jog šį sprogimą įvykdę ko (galbūt, Mariupolio)
egoistai, kad savajam džiau “laimėjimo programą”, ku
lin
munistai.
gsme paskendę kitų skaus riai bus skiriama $150,000,kui.
pakeitė taktiką Chieago,.III., gruodžio 4d.
00,000, kad nugalėti “ašį”
mą pamirštumėm.
Kairo, gruodžio 4 d. — Už Taganrogo
Bet šiandie, besirengda Jie pasiryžę apsaugos pro
— J. E. Chicagos arkivys
gramą
taip
išplėsti,
kad
Singapūras,
gruodžio
4
d.
Ištremtųjų
serbų praneši
įvykę
todėl,
kad
Japonija
mi Kalėdų šventėms, mes ga
kupo Samuel A. Stritch pat
(Pranešimai iš Londono
nuo
1943
metu
birželio
mė

— Patikimi stebėtojai šian šiuo metu nepramato aiškių varkymu Kalėdų ‘ švenčių' mu šiuo metu Jugoslavijo
lime nors mikroskopiniai su
skelbia,
jog raudonoji ar
mažint kitų skausmą ir var nesio apsaugai būtų išlei-. die paskelbė, jog japonų pa galimybių pradėti agresiją proga visose Chicagos kata je, Moravos slėnyje aršiai
Jungtines likiškose bažnyčiose Kalėdų kovoja serbų sukilėliai, va mija atmušui vokiečius net
gą. Pirkdami dovanas savo džiama po $5,000,000,000 į siruošimai pietrytinėj Azi prieš Angliją,
mėnesį.
joj pasikeitė nuo ofensyvos Valstybes ir Olandijos Rytų šv. Mišias (Bernelių Mi dovaujami gen. Draja Mihai- už Taganrogo ir beveik vi
artimiesiems neturime ir ne
galime pamiršti ir tų, ku Šioji programa yra daugiau į, defensyvą. Tai, pasak jų, Indiją.
šias) leidžiama laikyti Ka lovič prieš vokiečių tris di siškai sunaikinusi keturias
vizijas (apie 45,000 karei vokiečių divizijas... šį pra
riems šiandie ne dovanos, negu du kartus platesnė už
Japonams didžiausį įspūdį lėdų naktį 12 vai.
nešimą anglai gavę iš Kuikongreso
autorizuotąją.
Jei
vių).
bet parama reikalinga. Tai
padaręs
anglų
laivyno
gau

Ta
pačia
proga
J.
E.
ar

biševo, kur pareikšta, jog
mūsų broliai kur nors šal ji bus priimta — nacionalė 80 ii 6.000
sus
dalinių
pasiuntimas
Sin
kivyskupas
Stritch
ragina
vokiečiai traukiasi visu
Gerai ginkluoti
tuose Sibiro laukuose ar gy krašto skola pašoks iki 100,
gapuran, kur paskiausiu lai tikinčiuosius Kristaus Gimi
frontu).
000,000,000
dolerių.
venimo sunkiąją naštą velką
Serbų partizanai, pasak
Berlynas, gruodžio 4 d. — ku atvyko ir didžiausias an mo šventėje melstis už pa
mūsų kaimynai čia pat.
Londono radio taip pat
šių
sluogsnių,
padedami
Nacių sluogsniai praneša, glų karo laivas Prince of saulio taiką.
Kiekvienas mūsų turime Planuoja 2,000,000
paskelbė,
jog Kalinino apy
tankų ir aviacijos pravedė
jog du vokiečių patroliniai Wales.
kiek galėdami jiems padėti, ( kariuomenę
kelis sėkmingus
mūšius linkėję smarkiai pasnigo ir
kad kartais mūsų skausmo i Vienas šių pareigūnų pa laivai, kurių įgula sudarė 80
jog rusų partizanai daro
prieš
vokiečius,
Diplomatų kova
ir vargo valandose kiti mus reiškė įsitikinimą, jog Pre jūrininkų, suėmė 6,000 rusų
didelių nuostolių vokiečių
kareivių
ir
karininkų,
bebė

Pirmasis
serbų
partiza

Tokijo,
gruodžio
4
d.
—
kariuomenei. Be to, esą ran
prisimintų.
už Suomiją
zidentas Rooseveltas su šia gančių iš Hango į Leningra
nų karo komunikatas skel dama didelis skaičius suša
Aukščiausioj
Japonijos
ta

programa sutiksiąs ir vice dą.
bia, jog “mūsų pajėgos sek lūšių nacių kareivių.
ryba šiandie išklausė prem
prezidentas Wallace, pasak,
šie kareiviai ir karinin jero gen. Tojo ir užsienio
Stoękholmas, gruodžio 4 mingai priešinasi”... “nors
šio
pareigūno
jau
pilnai
su

Šiandie mums taip pat
ką suimti, kai rusų kariuo ministerio Togo pranešimus d. — šiuo metu vyksta įtem Uzice apylinkėje priešo tan Kovos prie Leningrado
menės laivas Stalin sužalo apie vykstančias Japonijos- pta diplomatinė kova už kų atakos ir privertė vieną
ne tik pravartu, bet ir būti tikęs.
Maskvos radio taip pat
na pasiryžti būti nuoširdesTuo tarpu atstovų rūmai tas užvažiavęs ant suomių Amerikos konferencijas Wa Suomijos kooperaciją, kai mūsų dalinių pasitraukti.
paskelbė,
jog ir Leningrado
niais su kitais. Mes turime šiadie pradėjo svarstyti nau minų.
shingtone.
tuo pačiu laiku anglai atnau Mūsų karių tarpe pakilusi
fronte rusai pravedę sėk
būti tolerantiškesni, turime ją įstačymą projektą, pagal
Vokiečių pranešimai taip
jino kalbas apie paskelbimą dvasia”.
Užsienio
ministeris
pareiš
mingas kontratakas prieš
išmokti pagerbti kitų šven kurį būtų paskirta daugiau pat skelbia, jog suomiai už
Suomijai karo ir kai rusai
kęs
pesimistinę
nuotaiką
są
vokiečius. Vienoje vietoje
tuosius įsitikinmus, jei nori pinigų šio krašto kariuome ėmė Hango laivyno bazę ir
ryšyj su konferencijomis ištraukę savo kariuomenę iš
rusai sunaikinę 200 vokiečių
me, kad kiti pagerbtų mū- nei, kurią manoma praplėsti tvirtovę.
visų Suomijos teritorijų.
Washingtone.
Pertvarko
pajėgas
ir
jų įrengtus įsitiprinimus.
suosius.
iki 2,000,000 kareivių. Už
Visi
anglų
ir
rusų
diplo

Tačiau yra pasaulyje idė šiuos pinigus būtų supirkta
(Tuo tarpu Washingtone
Rusų inžinieriai Leningra
žygiai nukreipti Libijos fronte
jų, kurių pagerbti negali nė gausus kiekis ginklų, tankų Daugiau vokiečių
Prezidentas Rooseveltas ir matiniai
do
fronte išsprogdinę vieną
atitraukti
Suomiją
nuo
Vo

vienas garbingas žmogus. ir orlaivių.
kongreso vadai šiandie 90
vokiečių įsistiprinimą, su
Je rusai tikrai iš
Tai skambiosios tarptautiKairo, gruodžio 4 d. — naikindami visą įrengimą ir
minučių tarėsi Tolimųjų Ry kietijos.
kariuomenės
traukė savo 30,000 kariuo Anglų karo vadovybė, jog
*nio banditizmo idėjos, kurių Viskas gamybai
tų klausimu).
menė iš Suomijos teritori Libijos fronte šiuo metu be įgulą.
didžiausias užsimojimas ir
Turkijos
pasienyj
jos, tada suomiams išmušta įvyksta tik paprasti susišau
svarbiausias tikslas paverg Beveik visos išlaidos bū
geriausia priežastis tęsti ko dymai, kai abi pusės bando
New Yorkas, gruodžio 4
ti žmogaus dvasią, sunaikin tų skiriamos tankų ir kitų
Naciai pasirengę
vą prieš rusus.
Berlynas, gruodžio 4 d. —
karo
reikmenų
gamybai.
Ofi
d.
—
Anglijos
radio
šian

ti jo dvasios kūrybines pajė
kogreičiausiai pergrupuoti
Vokiečių
kariniai sluogsniai
gas ir išplėšti iš žmogaus jo cialieji žmonės tikisi beveik die paskelbė, jog į pietini pasitraukt iš Krymo Tačiau neatrodo, kad Hel savo pajėgas naujiems žy
šiandie pareiškia, jog nežiū
brangiausi turtą — tikėjimą visas ne apsaugos reikme Bulgarijos pasienį su Tur
sinkia skubėtų nutraukti ka giams.
rėdami milžiniškų savo nuo
kija,
pasiųsta
daugiau
vo

nims
esamas
dirbtuves
pa

ir suvaržyti jo laisvę.
Pranešama, jog vienam
rą
prieš
rusus.
Iš
to
galima
stolių rusai tebepuola vo
Stockholmas, gruodžio 4
versti karo reikmenų dirbtu kiečių kariuomenės. Pasku
•
kad į suomius daro mažam susirėmime sunaikin kiečius Dono baseine ir na
vėmis, kurios 1943 metų bir tiniuoju laiku paskelbta, d. — Pranešimai iš fronto spręsti,
didelį spaudimą vokie ta trys italų tankai. Susirė ciai pravedą gynimosi kovą.
želio mėnesį jau galėtų kas jog Prezidentas Roosevel duoda suprasti, jog vokie labai
čiai. Neutralieji Stockholmo mimas įvykęs į pietryčius
Tos idėjos mums dažnai' mėnesį pagaminti -5,$$$,000, tas pažadėjo Turkijai karo
Taip pat pranešama, jog
čių
kariuomenė
Kryme
ren
stebėtojai įsitikinę, kad Hit nuo Tobruko.
skleidžiamos raudonai, ru 000 vertės karo reikmenų,
reikmenų paramą.
frontan pasiųsta slovakų ir
tik ir laukiąs, kad an
dai ar juodai nudažytos. Ta
Tuo tarpu Berlyno sluog giasi pasitraukti iš pusiasa leris
italų
daliniai ir rusai bai
Vika
tai,
žinoma,
labai
glai
paskelbtų
suomiams
ka
čiau šiandie mums ne spal
i sniai sarkastiškai pastebi, lio, kad rusų kariuomenė, rą, nes tuo jie sustiprintų
giami
sulaikyti. Iš Krymo
vos svarbu. Kiekvienas save skaudžiai turės paliesti civi kad Prezidentui Roosevel- žygiuojanti nuo Rostovo
fronto pranešama, jog rusai
gerbiąs žmogus negali ir ne lį gyvenimą. Vienas pareigu | tui paskelbus apie paramą kartais neatkiratų jų nuo suomių draugingumą vokie
l/i
stengiasi prasiveržti pro vo
nas
pažymėjo,
jog
automobi
čiams.
nori tapti plėšiku, nežiūrint
; Turkijai, Amerikos “ap vokiečių kariuomenės že
•
kiečių linijas, supančias Se
ar jis būtų pridengtas raudo lių gamyba gali prisieiti su saugos zona pasiekė Arti myne.
vastopolį.
na, ruda ar juoda skraiste. mažinti net trim ketvirtada muosius Rytus”.
Šie spėliojimai pagrįsti
• •
Todėl ir mes šiandie nega liais.
pranešimais ii Krymo, jog
lime toleruoti komunizmo,
vokiečiai susilpninę spaudi
nacizmo ir fašizmo. Tai tik bė ir mylėjo.
mą į rusų uostą Sevastopo
kitomis skraistėmis prideng
Toms trims idėjoms mes
Debesuota. Protarpiais lielį ir vokiečių pajėgos esan
tas pasaulinis banditizmas, turime aklinai uždaryti sa
'
tus.
čios atitraukiamos ii pusią
kuris gresia sunaikinti visa, vo namų duris ir langus,
salio, kad padėtų sulaikyti
Saulė teka 7:03 vai., saulė
ką iki šiol lietuvis ir kiek kad jos kartais nesuterštų
rusų
kontratakas.
leidžias 4:19 vai.
vienas šio krašto asmuo ger švaraus oro.
NEDRĄSU

5 bilijonai per
mėnesį

Japonai Azijoje
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
PREZERVŲ KONTESTE LAIMĖJĘ

IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO
Padėka

MI

Ragalskas atvažiavo su sa
vo dideliu troku ir nusive
žė 25 kalakutus prirengtus
kepimui, ir savo moderniš
koj kepykloj visus iškepė
ir gatavus atvežė tiesiai į
salę ir už tą didelį darbą
nereikalavo jokio atlygini
mo.
Lithuanian Bakery duona
randasi ne tik lietuvių, bet
ir svetimtaučių valgomųjų
daiktų krautuvėse dėl to,
kad yra pirmos rūšies, ge
riausia duona.
Taipgi didžiausias dėkin
gumas priklauso kun. I. Bo
reišiui, kuris savo atsilan
kymu parodė plačiajai De
troito visuomenei, kad Lie
tuvos Dukterų Draugija yra
grynai katalikiška.
Vakaro nuotaiaa buvo la
bai jauki. Visi atsilankiu
sieji buvo visu kuo paten
kinti : linksminos, dainavo
iki vėlumos.
Rengimo komisija širdin
gai dėkoja visiems atsilan
kiusiems, kuo nors prisidėjusiems prie to parengimo
ir džiaugiasi, kad jų sun
kus darbas nenuėjo veltui.
Visi atsilankiusieji paten
kinti ir draugijai padaryta
pelno apie $200.00.
Kapse

TARP GRAND RAPIDS LIETUVIŲ

pramoga ‘Council of Lith
Clubs’. Pelnas skiriamas s-_.
Lapkr. 29 d. ŠŠ. Petro ir šelpimui vargšų per KalėPovilo parapijos bažnyčioj ucu. Tas daroma kasmet.
buvo šliūbinės šv. Mišios
Korespondentė V.M.K.
Va’erijos Stankiūtės ir Jos.
1 Johnson. Mišias šv. laikė vi
REZERVUOKITE
karas kun. J. Winikaitis
Vestuvių puota buvo Jurgiu:i svetainėj. Jaunieji po Sausio 18, 1942
vestuvių išvažiavo kelioms
DIENRAŠČIO
dienoms į Pietus
Tą patį rytą 10 vai. buvo "DRAUGO"
antros šliūbinės šv. MiŠt's.
kurias atlaikė pats klebo
nas kun. J. Lipkus Louisj
I.auski ir Robert Kolasa. SOKOL SALĖJ
Jaunoji yra anūkė gerai ži
nomų senų parapijonų Ad 2345 S. Kedzie Avė.
šauskų.
(••Draugas'' Acme telephoto)
Abiem porelėm linkim ii
International Live Stock parodoje, Chicagoj, šioms jaunuolėms — 4 H klubo narėms
LIETUVIS DAKTARAS
glausiu ir laimingiausių me
pripažintas čempijonatas prezervų gamybos konteste: (iš kairės) Doreas Wilson, 19
OPTOMETRISTAS
tų!
Pritaikina akinius
m., iš Burr Oak, Kas.; Loretta Miller, 20 m., iš Cumberland, Md.; Anna Rosemeyer,
Artinasi Kalėuos. — šią
atsako
mingai ui
19 m., iš Indianapolis, Ind.; ir Zeonna Drake, 19 m. amž., iš Vidalia, Ga.
ravaitę plakatais pranešta
prieinamą kainą.
kad seserys Pranciškietės
gina. Jaunai porai linkime lūs Šv. Antano parap. darPetras, Ona Grybai persiJOS F..BUDRIK
i pradės lankyt parapijonus
buotojas, eina komiteto na- i kėlė į savo modernišką na-;
laimingo gyvenimo.
su plotkelėmis. Klebonai
KRAUTUVĖJE
rio pareigas, daug yra vei mą ramiam kampely, šalia
prašo visų, kad seseris pri 3241 So. Halsted St.
Gruodžio
7 d.,7 7 vai. va- kęs su jaunimu, gabus cho miesto, kur mano ilgiau pa
I
imtų ir atmintų .jas už ne
kare, Moterų Są-gos 64 kp. ro narys. Be abejonės, lie- gyventi. Sako, bus vietos ir
Telefonas:
.
.. ’
Lietuvių svetainėj įvyks tuviai, atsiminę Tautkaus kokiam svečiui. Katalikų dar , , , .
Calumet 4591
kykloj, taip parapijos nau
kauliukais lošimas ir laimė darbuotę parems jį biznyje. buotojams belieka tik pa
dai.
DEL RADIO PATAISYMO
jimas rankų darbo gaminių. P. Tulauskas taipgi yra linkėti laimės naujam na
PAŠAUKITE:
Pramoga.
—
Gruodžio
12
me, ypač kuomet dar žada
Pusė pelno skiriama para veiklus iš jaunų dienų.
YARDS 3088
ma ir svečiui vieta. Veikiant d. Šv. Jurgio svetainėje
pijos mokytojomą-seserims.
Naujiems biznieriams kuo
tokios malonės dažnai pri-'
Sąjungietės kviečia lietuvius
geriausio pasisekimo.
LIETUVIAI DAKTARAI
reikia. Atsiminsime paža
dalyvauti šiame parengime.
dus.
Nauji biznieriai
Telefonas: YABds 8146

Vestuvės

Nors kelios savaitės jau
praslinko, bet daugelis vis
dar nepamiršta. Na, ir neguL na praleisti nepaminėjue iaikraštyje tokio svar
ba as įvykio: Dr-jos Lietu
vos Dukterų 25 metų sukak
tuvių bankieto, kuris labai
gerai pasisekė. Valgiai ska
niai pagaminti sumanių vi
rėjų ir gražiai padėti ant
stalo jaunų pagelbininkių
svečiams sukėlė apetito.
Vakaro vedėja E. Paurazienė savo trumpoj kalboj,
paaiškinus vakaro tikslą, atidarė programą paprašyda
ma kun. I. Boreišį sukalbė
ti maldą.
Kalbėjo pirmoji draugijos
organizatorė P. Bandzienė,
B. Dapkienė, kun. I. Boreišis, dr. J. Jonikaitis. Dai
nas išpildė pasižymėję dai
nininkai: B. Petkienė, K.
Dailydienė M. Stankienė, C.
Stankaitė, R. Valatka, J.
Valukas. Pianu akompanavo
A. Dailydaitė ir A. Daumantienė.
Draugiją sveikino: nuo Fe
deracijos 4 skyriaus pirm.
P. Medonis ir su linkėjimais
įteikė auką; nuo Moterų Sągos 54 kuopos vice pirm. M.
Kasevičienė sudėjo gražius
OR. P. ATKOČIŪNAS
sveikinimus ir linkėjimus ir Susituokė
Pranas. .Tautkus, Petras CONRAD
DANTI8TA8
Jonas Paplinskas, spaudos
Fotografas,
įteikė auką; nuo Šv. Petro
Petrui Parimskui su Vir Tulauskas atpirko iš V.
1446 So. 49th Court, Cicero
{rengta pir
platintojas, dar tebeserga.
parapijos Neperstoj ančios i ginia Oniel lapkr. 20 d. Šv. Bukšnio, 3434 Howard St., Studija
Antradieniais, Ketvirtadieniais
atas rūšies su mo
ir Penktadieniais
derniškomis
užlai
Prašome
Dievo,
kad
greit
Pagalbos Motinos Dievo dr- Antano bažnyčioj kleb. kun. alinę. P. Tautkus yra veik-’ domis lr Hollywood
I Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
šviesomis.
Darbas
pasveiktų.
Koresp.,3I47 s Halsted SL, Chicago
gijos pirmininkė Julija Juš I. F. Boreišis suteikė Mote
Garantuotas.
----------------------------i
Pirmadieniais, Trečiadieniais
kevičienė su linkėjimais įtei rystės Sakramentą. Kadan-1
ir šeštadieniais
Viltis ir meilė — du svar- ,
420 W. 63rd Street
kė ir auką.
Valandos: 3 — 8 popiet,
gi jaunavedžiai yra seni cho
WHOLESALE
Telefonas; CIOero 4874
biausi veiksniai, kurie pa-f
Tek: Biznio - ENGIewood 5883
Visoms narėms, kurios ro nariai, tai bažnyčia buvo
LIQUOR
daro žmogui gyvenimą no
Bez.: • ENGlewood 5840
išbuvo draugijoj per 25 me choro gražiai papuošta ir i
DR. F. G. WINSKUNAS
{STAIGA
ringu.
tus, prisegta gėlių (Cor- varg. J. A. Blažis pagiedojo'
PHYSICIAN AND SURGEON
sage). Viso buvo 18.
"Avė Maria”.
I
2158 West Cermak Rd.
Ofiso teL CANaI 2345
Komisijoj darbavosi: P.
Petras Parimskas prieš
Išvežtajame
DR. SELMA SODEIKA,
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9
po 'lwj
Būkite malonūs
Medontenė> E. Paurazienė, porą metų baigė Detroito
Seredoj pagal sutartį.
Chicago
O. D.
Bee.: 7004 So. Fairfield Avė.
A. Savickienė; joms pagel universitetą mokytojo laips
SAVO AKIMSI
Bes.: Tel.: HEMIock 3150
AKIS IŠTIRINCJA
Tik vleaa por* olų visam gy
bėjo daug kitų narių. Bet niu. Mokytojaudavo Kuoso
venimui. Saugokit Jas, leisdami
AKIMIS PRITAIKINA
Tai. TARds 1841
REMKITE
išekaamlnuoti Jas moderniškiausia
didžiausia darbo našta bu se vietose. Kaip tik apsive
SENĄ
metodą, kuria regtllmo mokslas
LUTIU VIŲ
gali sutelkti.
DR. G. VEZEUS
vo Petronėlės Medonienės ir dė, pakviestas pilnam laikui
Ofise randasi kiti pataisymo
SI METAI PATYRIMO
I.
UANTKR.U,,
DRATTOA
metodų įrengimai akims, ku
pririnkime akinių, korte
jai daug gelbėjo jos vyras, mokytojauti į St. Joseph
DANTISTAS
rioms akinių pagelba neužtenka.
visų akių įtempimų.
MUTUAL LIQUOR CO.
4645
So.
Ashland Avenue
didelis visuomenės veikėjas Commercial High School. P.
VALANDOS:
Dr. John J. Smetana
4707 8. Halsted St
arti 47th Street
Petras Medonis.
Parimskas kelis metus ėjo
Te*. BOULEVARD 0014
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
Dr.
J.
J.
Smetana,
Jr.
Antradienio
ir
ketvirtadienio
Seredoj pagal sutartį.
Daug darbavosi ir dau pirmininko pareigas L. Vy
vakarais.
OPTOMETRISTAI
giausia tikietų pardavė na čių 102 kp., daug yra vai
1801 So. Ashland Avenue Telrfofnas: HEMIock 6849
ADVOKATAI
137 No. Marion Street
Kampas lt-toe
rė Ona Kocaitė, kuriai ko dinęs, kas jam gerai sekda
DR. PETER L BRAZIS
Oak Park, Illinois
Telefonas CANAL 0525 — Ohicaco
misija įteikė dovanėlę už vosi.
OFISO VALANDOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Prie kampo Lake St.)
Whitney E. Tarutis
Kasdien »:00 a m. iki S.tO p. na.
jos gražią paramą.
Jaunoji nors ne lietuvaitė,
6757 So. IVestern Avė.
Telephone: — EUCLID 906.
Treč. Ir Sešt: 1:10 a m. Iki
7:14 p. m.
Ofiso
valandos:
ADVOKATAS
Didelė padėka priklauso bet priklausė prie choro ir
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 Iki •
NedAlioml. pagal sutarti
CENTRINIS OFISAS:
Lithuanian Bakery savinin visur su lietuviais dalyvau
3133 SO. HALSTED ST.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI Telefonas CANaI 4796
kams M. S. Ragaiskiams. S. davo, pavyzdinga buvo mer(Lietuvių Auditorijoje)
8-toe Ru. 6968 So. Talman Ava
Ru. TaL GROvehill 6617
Tel. CALumet 6877
Offioa toL HEMIock 4848
134 NO. LA SALLE ST.,
2014
TeL Stoto 7572

VALANDOS: Nuo 1-moe
vai. vak.

GERKIT TIK GER£ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų
pirmo- rūšies produktų.

DR. J. J. SIMONAITIS

Tel. PROspeet 3525

V. W. RUTKAUSKAS

LEO NORKUS, Jr.

ADVOKATAS
6158 So. Talman Avė.
Chicago, DL

DISTRIBUTOR
OF

Ambrosia & Nectar

Rezidencija REPUBLIC 5047
• pagal sutartį

CHAS. P. KAL

BEERS
Urmo (whole8ale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Iki

ADVOKATAS
»

Kasdien vai. 10 iki 8
Treč. ir Penk. 10 iki 6

6322 S. Western Avė.
Telefonas PROSPECT 1012

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

feL OANai 0183

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West Cermak Rd.
Valandos: 1—3 noniet ir 7—8 v. v
REZIDENCIJA:

VaL: 9—4 ir 7-9 vak.
Ketvirtad. ir Nedaliomis ausi tarus.

6631 S. California Avė.

2423 W. Marquette Road

Ofiso tel.: VIRglnla 0036
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

OR. STRIKOL’IS

Telefonas REPublic 7868

DR. T. DUNDULIS

DR. PETER J. BARTKUS

KONCERTUI

Dr.V.A.ŠIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

3343 So. Halsted Street
Valandos: 11-12; vakarais 7-9. Pir
madieniais tik vakare nuo 7 iki 9.
šeštadieniais: 11-12, 2-4, ri 7-9.
šventadieniais 11-12
Tel. CANaI 5969

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija

2155 West Cermak Koad
OFISO VALANDOS
Nuo 7 Iki 8:80 ▼. vakarais
ANTRAS OFISAS

2017 S. IVestern Avė.
TeL Ganai 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

OflM TeLi
VIRglnla 18S8

. DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 West Sfith Street
LIGONIUS PRIIMAi
Kasdien nao 2:00 iki

8:00

vaL

Trečiad. Ir Sekmad. tik eugltarlua.

DR. GHARIES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 Sa Ashland Avė.

(2-tros lubos)
TeL MIDvay 3880
Chicago, HL
OFISO VALANDO8:
1913 So. Halsted St.
Ofisas virš Boehm’s Drug store Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nao 2 iki fl
vai. popiet ir nao 7 iki 8:90 vai. vak
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
ir pagal autartį.
Res. telefonu SEEley 0434.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TsL Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 Sa Ashland Avė.

TeL TARds 0904
Rea.
TeL KKNvood 4308
OFISO VALANDOS:
PHYSIOIAN AND SURGEON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. VALANDOS
4645 So. Ashland Avenue
Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 ir 7-8 v. vak.
ir pagal sutartį.
4157 Archer Avenue
Nedėliomia nuo 10 iki 11 vai. dieną
OFISO VALANDOS:
Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M.. Res . 1625 So. SOth Avenue
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
Tel. Cicero 1484
šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet.
Nedėliotus pagal sutartį.
TELEFONAI:
Trečiadieniais pagal sutartį.
Office teL YARda 4787
Office: HEMIock 6524
Namų toL PROspeet 1930
EMERGENCY: call MIDvay 0001
Tel. OANai 0267
Res.: HEMIock 1649
Ree. tel.: PROspeet 666
(lietuvis)
TeL YARda 5931.
Rea: KRNvood 6107
GYDYTO.TA8 IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct

DR. A. JENKINS *

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS B CHIRURGAS
Often vaL naa 1—3; aae 6:30—8:80

756 VVest 85th Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 Sa Halsted Street
Ruktonclja: 6000 So. Artulen Av
VALANDOS: U v. ryto iki 8 Dopw
fl iki I nL

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nao 1-4 ir šuo 7—0 vakarą
Taipei peęal eatortį.
Ofiso telefonu PROspeet 0737
Namų telefonu VIRglnla 3481

DR. ALBERT J. VALIBUS

PHYSICIAN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

2408 Weet 63rd Street

0B

Fenktadieuls, gruod. 5, 1841'

RAGINA DABAR VALYTI LIETUVIU KALBA

nimų ir “raudonumų,” bol
ševikai primetė
lietuvių
kalbai ir grynai rusiškų pa
vadinimų, pav., verpalit,
kolchoz, sovchoz ir tt. Pa
keitė ir gatvių, pavadini
mus.
Lietuvoje
iškabos
mirgėjo nelietuviškais’ pa
vadinimais
ir
žodžiais.
Žiaurus lietuvių kalbos ga
dinimas, mat, įėjo į rusų
veikimo programą: Krem
lius norėjo primesti kuo
daugiausia darkytų ar ru
siškų žodžių ir nustelbti
vietinę kalbą, kitaip ta
riant, pamažu pripažinti’ ki
tataučius prie rusų kalbos.
Dabar kiekvieno lietuvio
šventa pareiga šalinti tuos
žodžius iš laikraščių ir kny
gų. Kalbos grožis pasireiš
kia kaip tik jos grynume ir
todėl visų lietuvių pareiga
saugoti ir ugdyti savo kal
bos grynumą.

Lietuvoje skiepijami "vokiečiu ūkininkavimo
principai iir metodai"
— “Deutsche Zeiting im
Ostland” skelbia- pasikalbė
jimą su Vilniaus apygardos
vokiečių komisaru Wulffu.
Jo apygarda apimanti 12,000 ketvirtainių kilometrų
su 650,000 gyventojų. Ko
misaras daug važinėjąs po
kraštą ir užmezgąs asmeni
nį kontaktą su vietiniais
gyventojais.
Tokiu būdu
jis pareiškiąs “savo pasiti
kėjimą ir įgijąs tarpusavį
Af pasitikėjimą.” Svarbiausias
jo rūpestis priklausąs že
mės
ūkiui.
Ūkininkams
esą skiepijami “vokiečių
ūkininkavimo
principai ir
metodai.” Visas šių metų
derlius, kuris laikomas ge
ru, esąs suimtas. Taip pat
rudens darbai esą baigia
mi.
Ūkininkams esančios
Y parūpinamos dirbtinės trą-

šos. Tokiu būdu esą tiki
masi žymiai padidinti že
mės našumą. Gyvulių skai
čius esą laikomas patenki
namu. Būsią dedama pas
tangų pagerinti pievas, o
taip pat sutvarkyti žuvų
ūkį.
Bolševikai iškirtę
miškus šešiems metams į
priekį, todėl reikėsią miš
kus želdinti. Kartu su Lie
tuvos kelių valdyba gerina
mi keliai. Nuo granatų at
siradusios duobės baigia
mos užlyginti.

Jf

Kitokios medžiagos surink
ta: sudegintų, vietų atvaiz-Į
dų — per 50, surasti 8 po
litinių kalinių ešalonų sąra-1 X Nekalto Prasidėjimo
šai, 30 bolševikų atsišauki- , šventė yra didelė šventė mūmų. Įdomiausias eksponatų s>ų parapijoje. Penktadienyj,
tarpe yra rastas Telšių ka šeštadienyj ir sekmadienyj
lėjime X kameroje metalinis kas vakarą bus maldos prie
šv. Panelės Marijos, pa
dubenėlis su tam tikrais pa mokslėlis ir palaiminimas.
triotiniais užrašais, iškrapš Pirmadienyj šv. Mišios 6-tą
tytais dugne politinių kali vai. darbininkams ir 8 vai.
nių, data ir pavardėmis.
namiškiams, vakare palai
minimas.
Bonds* Stamps Geltlng Up Nights
Ieškoti Marijos užtarymo
yra gražus dalykas, šiomis
MakesManyFeelOld dienomis, kada šeimose yra
oi d. r than you are or euffer
Do you_ feel
f«
tiek nesutikimo, žmonės tu
from Sh
Įtini Up Night,. Backache, Nervoua___ . _je Paine, Dlaalneee. Bvollen Anklee,
m.tie Pelne, Burnine, ecanty or freRheum.tlc
rėtų kreiptis prie Marijos.
ouent paiaageif lf eo, remember that your

NIAGARA FALLS, NEVI YORK

THIS YEAR

Per trumpu laiką bolševikai smarkiai
apdarkė lietuviu kalba
— Per Kauno radiją kal
bininkas Talmantas laikė
paskaitą tema “Valykimės
nuo bolševikinių kalbinių
dulkių.” Prelegento žod
žiais, bolševikai vos spėjo
įkelči savo koją į ^Lietuvą,
kaip tuojau pradėjo tempti
ant savo kurpalio ir lietu
vių kalbą. Jų pastangos ne
liko be pasekmių. Kalba
pasijuto smarkiai apdarky
ta.
Bolševikams lietuvių
kalbos grynumas nei jos
dvasia visai nerūpėjo. Jie
priveisė tokias nesąmones,
kaip “kompartija, apkom, I
valkom” ir panašius “žo
džius.” Pakeisdami fabrikų
pavadinimus, bolševikai mė
go primesti jiems “raudo- I
numą,”
pav.
valstybinė
alaus darykla buvo pava
dinta “Raudonoji prašvais
tę.” . Atsirado
fabrikas
“raudonojo spalio” ir pan.
Šalia barbariškų sutrumpi

*O1B

The present that i< appreciateU by tbe one who
receives ii and every one
in America—the present
that brings joy and safety
while proteeting againss
inflation.

DEFENSE

RAUDONOJO TERORO MUZIEJUS LIETUVOJE

Renkama laikraščiai, brošiūros, registruojama
žudymo vietos. - Bus išleistas įdomiausias
Lietuvos istorijoj albumas, kuriam įdomiausias
bus Telšių kalėjime rastas dubenėlis
Per Kauno radiją buvo kalinių sąrašai, fotografijos,
perskaitytas straipsnis išf kankinimų aprašymai); lielaikraščio “Į Laisvę”, pava tuvių kova prieš bolševikus
dintas “Raudonojo teroro (proklamacijos, aprašymai,
muziejus.” Bolševikai, sako paveikslai, kovų atvaizdai,
ma tame straipsnyje, pajun partizanų veikla ir pan.).
gė lietuvių 'tautą ir griovė Prie muziejaus steigiami:
tautos kultūrą. Jie net vi archyvas ir biblioteka. Ar
sai norėjo sunaikinti lietu chyve bus sudėtos bylos, atvių tautą, išblaškydami ją siminįmai, atskirų piliečių
po Sibirą. Dabar privalome parodymai ir kita medžiaga,
įsteigti raudonojo teroro mu nušviečianti bolševikų nusi
ziejų, kuriame būtų sudėta kaltimus. Bibliotekoje bus
ir tiriama medžiaga apie surinktos (po 2 egz.) kny
terorą nuo 1939 metų vasa gos, brošiūros, laikraščiai,
ros iki š. m. birželio 22 d. atsišaukimai ir kiti to me
Toks muziejus jau steigia to leidiniai. Pasinaudoti bib
mas. Jame būsią 3 skyriai: lioteka ir archyvu galės tie,
bolševikų santvarka (diagra kurie studijuos bolševikų
mos, žemėlapiai, medžiaga režimo laiką. Iki šiol per 2apie komunistinę tvarką, jų 3 mėnesius jau nudirbta
vadus, valdymo metodai ir tiek, kad suregistruota veiks
t.t.); bolševikų nukankintų mų vietų 100, ištirtos kan
jų sąrašai (jų paveikslai, at kinimų vietos Pravieniškė
vaizdai, kankinimo būdai, se, Telšiuose, Aukštojoje
bolševikų išvežtųjų ir be ži Panemunėje, Utenoje, Zara
nios dingusiųjų registracija, suose, Ukmergėje. Nuotraur
aprašymai apie suėmimus ir kų tose vietose padaryta
siuntimo būdus — preki- 172, iš kurių bus padarytas
niuose vagonuose, politinių] raudonojo teroro albumas.
IŠ KOVŲ LAUKO AFRIKOJE

Kidneye are vital to your health and that
these symptoms may be due to non-oreanlo
and non-eyetemle Kldney and Bladdar troublee—ln such caaee CYffTKX (a phyalclan's
prescrlption) usually aires prompt end )oyous relief by helping the Kidneye flush out
polaonoua ezoees actas and vaatea. You ha va
everythlna to galn and nothlng to loae ln
trytng Vystei. An Iron-clad guarantee
vrappod around each package assurei a refuna of your money on return ot empty
package unitas fully aatlafled. Don’t tako
chanees on any Ktdnoy medicina that ls
not guaranteed. Don’t delay. Oet Cyatez
-A
(Bln-tez) from your
druggist today. Only
SS.. The guarantoo
gri.in Neit ii,mm protect* you.

■ VCTOV

X Šią savaitę, gruodžio
7, mūsų vargonininkė eis
per parapiją su plotkelėmis.
Nors ir labai sunkiose są
lygose jai tenka darbuotis,
vis tik įstengė surinkti bū
relį mergaičių ir berniukų,

kurie dabar mokinasi nau
jas mišias šv. Kalėdoms. Jai
padėkokim parodydami gerą
širdį ir duosnumą.

X Nuo gruodžio 14-tos,
klebonas kalėdos per visą
parapiją. Prie tos progos
surašinės visus, kurie pri
klauso prie parapijos. Jei
kas pasilikę su mėnesiniu
mokesčiu, arba anglims pirk
ti, galės tuo pačiu laiku at
silyginti.
X Praeitą savaitę Treti
ninkai turėjo mėnesinį su
sirinkimą. Prisirašė dvi nau
;os narės.
X Metiniai susirinkimai:
škapliernos draugijos gruo
džio 7 d., 3 vai. po piet, Šv.
Jurgio draugijos gruodžio
21 d.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS BIZNIERIAMS:
Virš 100,000 Lietuvių Chicagoj ir Apylinkėj Rengiasi
Pirkti Visokių Prekių Kalėdų Šventėms!
KAM TAS JŲ BIZNIS TEKS — KITATAUČIAMS BIZNIERIAMS AR JUMS?
X
(ATSAKYMAS Į TAI PRIKLAUSO NUO JŪSŲ)
Didmiesčio viduryje tūkstančiai žmonių jau dabar grūdasi po krautu
ves pirkdami visokias prekes kasdien. Nežiūrint to, kad dauguma įvairių pre
kių parduodama ten žymiai didesnėmis kainomis (iš priežasties didelių tokių
krautuvių užlaikymo išlaidų) negu pas jumis — didžiausios minios ten grūdasi
ir PERKA! Kame tai priežastis? Atsakymą į tai galima žodžiu išreikšti —
GARSINIMAS !
GARSINIMAS biznį augina — jj platina — ir tai yra ŽVARBIAUSIAS
BIZNIO ĮRANKIS. Visi Pasekmingi Biznieriai Tam Pritaria!

Jūs, lietuviai biznieriai, galite taip pat naudotis
didesnio biznio pasekmėmis. Garsinkite savo biznį,
savo krautuvę, ir savo parduodamas prekes. Atmin
kite, kad tik Garsinimo Būdu patrauksite didesnį skai
čių pirkėjų. Lietuviai mėgsta pirkti pas lietuvius, bet
juos reikia patraukti. Jūsų biznio skelbimas patrauks
lietuvius ne tik iš Jūsų apylinkės, bet ir iš tolimesnių
miestų ir miestelių.
DIENRAŠTIS

“DRAUGAS”

Visų lietuvių yra gerai žinomas ir tūkstančių atydžiai
skaitomas.
DIENRAŠTIS

MIDDLE-AGED
PEOPLE

“DRAUGAS”

Visų biznierių yra pripažintas kaipo geriausia garsi
nimosi priemonė, kad pasiekti gausią minią Lietuvių
Pirkėjų!

are common offenders
NELAUKITE ILGIAU, BET —

GARSINKITES DABAR! —

t

It you’re past 40, the chanees aro
that your breath will bo offcnsivo
of tener than that of a young person.
Fermentation of tiny food particlcs
caught by partial platės and den
tures frequently cause this condition
which you yourself may not detect
būt which is so offensive to others.
Why not tako the easy, pleasant precaution that so many fastidięus peo
ple ūse to halt this fermentation—
Listerine Antiseptic employed as a
mouth rinse. It immediately makes
the breath swecter, purer, less likely
to offend. Lambert Pharmacal Co.,
St. Louit, Mo.
Btlort Any Date Vte

LISTERINE

ANTISEPTIC

To Make Your Breath Suieeter

LAIKAS TIKRAI BRANGUS!!

‘*DRAUGO” Skelbimų Skyrius dabar yra pilnai prisirengęs ^Tums patar
nauti — su garsinimo patarimais — medžiaga — ir t. t. Garsinimas “Drauge”
(prilyginant prie kitų garsinimo būdų) brangiai nekainuoja. Pabandykite ir
pamatysite dėl savęs kokius rezultatus “Draugas” Jums atsieks! Dėl tolimes
nių informacijų, pašaukite telefonu: CANaI 8010 ar 8011. Arba rašykite ar as
meniškai atsilankykite į mūsų raštinę.

h:

A

*» Z&ZS .«
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"DRAUGAS"
("Draugas”

Acms

telephoto,

Viršutiniu atvaizdu rodoma, kaip britai lakūnai orine bomba pataikė stačiai į prie
šo barakus Mellaha, Tripoly. Apatiniam — britų kareiviai prasiveržia per spigliuotas vielas atakuoti priešą.
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2334 So. Oakley Avė.

Chicago, Illinois
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DRAUGAS
THE UTttUANlAN DAILY FRIEND
MM South Oakley Avė.
Chicago, llHnols
Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam KRnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pksei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
. Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
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Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.
lietuvių katalikų dlenraAčlo “Draugo" rSmSJama Ir iKartytojam*
siunčiu sveikinimus Ir geriausius llnkSjlmusI
JOsų dlenraStis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodamas
apla Įvairius katalikams {domius dalykus, bet nurodo tlkSjlmo tl»
«a< gSna ir saugo jas nuo amllnolo išganymo prlelų.
Osg kataJikliko dlenralčlo skaitytojų efcai* OMLETO GIOVANNI OIOOGNANL
Laodlooa Arkivyskupas,

35 metai kunigu
Kun. Jonas Švagždys, šv. Roko parapijos Brockton,
Mass., klebonas, šiomis dienomis mini 35 metų kuni
gystės sukaktuves.
Jubiliatas, tiesa, ne visiems chicagiečiams asmeniš
kai yra pažįstamas, nes jis darbuojasi Naujoje Angli
joje, gana toli nuo Chicagos. Tačiau jo vardą daug
kas girdėjo. Ir tai ne dėl to, kad čia, Chicagoj, jo du
broliai gyvena, bet dėl to, kad tasai vardas yra glau
džiai surištas su visos Amerikos lietuvių katalikų veik
la.
Kun. Jonas švagždys per daug metų darbuojasi Lie
tuvių R. K. Darbininkų Sąjungai, kuri leidžia šaunų
laikraštį “Darbininką.” Jis yra tos sąjungos pirminin
kas ir vienas iš uoliausių “Darbininko” rėmėjų ir ben
dradarbių.
Būdamas didelis mūsų organizuoto veikimo šalinin
kas ir rėmėjas, kun. švagždys per suvirš dvidešimts
metų darbuojasi A. L. R. K. Federacijoj. Buvo jos pir
mininku, iždininku ir dabar, nuo praėjusio kongreso yra
dvasios vadu. Taip pat yra ir Amerikos Lietuvių Ta
rybos nariu, kuris pernai su Tarybos delegacija vyko
pas Prezidentą Rooseveltą Lietuvos reikalais.
Jubiliatas yra tikrai ir šviesus ir gabus žmogus. Ji
sai yra didis knygos mėgėjas ir dėl to yra labai daug
skaitęs. Taip pat pasižymi nepaprastai turiningais pa
mokslais ir prakalbomis. Jisai yra oratorius pilna ta
žodžio prasme.
Kun. J. švagždys yra gimęs, pradžios ir vidurinius
mokslus išėjęs Aukštaitijoj. Kunigo mokslus išėjo Kau
no seminarijoj ir ten įsišventino. Keletą metų pasto
racijos darbą dirbo Lietuvoje ir dar prieš Pasaulinį
Karą atvyko į Ameriką. Pradžioj darbavosi Karalie
nės Angelų parapijoj, Brooklyn, N. Y., kaipo vikaras,
Vėliau klebonavo Paterson, N. J. Iš čia persikėlė į
Bostono arkivyskupiją. Buvo Norvvood, Mass., lietuvių
parap. klebonu, o dabartinėj šv. Roko parap. Brocktofcie jau darbuojasi apie dvidešimts metų. .
Reikia pastebėti dar ir tai, kad pirmojo Pasaulio
Karo metu Amerikos Lietuvių Taryba kun. J. švagždį
delegavo vykti į Pietų Ameriką, kad pradėti organi
zuoti ten gyvenančius lietuvius ir paraginti juos dar
buotis Lietuvos nepriklausomybės reikalams.
Šviesiam mūsų visuomenės veikėjui linkime sveika
tos ir toliau darbuotis visuomenei su tokiu pat uolu
mu ir laimingai sulaukti auksinio kunigystės jubilie-
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The Chicago San
Šiuo vardu vakar pasirodė Chicagoj pirmasis nau
jojo rytinio dienraščio numeris. Dienraštis reguliaraus
laikraštinio formato. Pirmas numeris turi 72 pusla
pius. Dedama labai daug sveikinimo laiškų, iš kurių
matyti, kad naujasis dienraštis pasitinkamas palan
kiai ir net efttuziastiškai.
Dienraštyje daug žinių iš viso pasaulio ir visų Ame
rikos kraštų. Plačiai apimamas Chicagos kultūrinis ir
ekonominis gyvenimas. Yra daug specialinių skyrių.
Turi vizą eilę gabių, jau pasižymėjusių bendradarbių —
kolumnistų. Platus sporto skyrius. Netrūksta ir kito
kių — moterų, sveikatos ir kitų skyrių. Daug bizniškų
skelbimų.

Dienraščių Įsidėjai ig Efidalttųa ĘMtf&fca liau Hfllfr
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mu tarnausią visuomenei ir viso krašto gerovei. Pir
moje vietoje teiksią žinias. Griežtai pasisako stovėsią
už demokratinę santvarką Amerikoj. Remsiąs dabar
tinę Prezidento Roosevelto vyriausybę ir jo užsienio
ir vidaus politikos liniją. Stovėsiąs už privatinės nuo
savybės neliečiamybę. Dienraštis tikįs į teisingas ir
ištikimas darbininkų unijas. Visada stovėsiąs už žmo
nių laisvę, remsiąs Prezidento Roosevelto paskelbtą
sias keturias laisves, kurios yra reikalingos visų tau
(“Draugas” 1916 m. gruo
tų ir visų žmonių gerovei palaikyti.
The Chicago Sun, kaip žinoma, leidžia garsusis pra džio 5 d.)
monininkas Marshall Field IH-tysis ir Silliman Evans.
Rusai sulaiko vokiečius
Vyriausias redaktorius yra Rex Smith.
prie Bucharesto,... Jei skait Po svietą pasidairius
Galima tik džiaugtis, kad dar yra bent vienas lais linga rusų pagalba neišgel
Ponai Putpeliai priėmė
vas kraštas pasaulyje — Amerika, kur nevaržomas bės Bucharesto, tai bent ga
gyventi burdingierių Simą
spausdintas žodis, kur piliečiai savo privatine inicia lės išgelbėti Rumunijos ar
Galviją, nežinodami, kad jis
tyva gali leisti laikraščius ir leisti tokia kryptimi, ko miją nuo sunaikinimo. Po
yra didelis bedievis. Sykį
kia, leidėjų manymu, yra tinkamiausia ir tiksliausia. didelių mūšių rusai po tru
jis su šeimininke užvedė
Tokie dalykai nėra galimi nei Sovietų Rusijoj, nei Vo putį tame fronte stumia vo
šneką apie tikėjimą ir tau
kietijoj, nei Italijoj, kur visokia Drivatinė iniciatyva kiečius atgal. Iš Petrogrado
tybę.
yra pasmaugta.
pranešama, kad ir Karpsk
— Matai, gaspadinėl, —
Sveikindami naują dienraštį linkime, kad jis, kaip tuose vokiečiai sumušti....
sako jai Galvijas, —- mūsų
ir pirmame numery, taip ir visuomet būtų nenuolaidus Netoli salos Malta vokiečiai
popieros rašo, kad tikėji
kovotojas už šio krašto demokratinės santvarkos pa nuskandino didelį prancūzų
mas nėra tautybės pama
laikymą, stovėtų už demokratijos laimėjimą visame pa laivą.
tas.
saulyje ir visų pavergtųjų tautų išlaisvinimą!
— Kieno popieros? — pa
Serbija miršta badu... Ser klausė šeimininkė.
— Mūsų, tai yra mūsų,
Smūgis organizuotiems darbininkams
bija yra pirmoji šalis, kuri
pajuto karo leteną. Vaikai, na, kaip Čia pasakyti . . .
Jungtinių Valstybių kongresas 259 balsais prieš 136
moterys, seniai šimtais mirš laisvos poperos . . .
priėmė Smitho bilių, kuriuo bus draudžiama darbinin ta nuo bado ligų, šalčių ir
— Aha, — sako šeiminin
kų streikai tose pramonėse, kur gaminama krašto gy kitų karo nuožmumų. Jei kė, aš senai žinojau, kad
nimo reikmenys. Tasai įstatymas veiks tik vadinamam serbai negaus greit pagal jos meluoja
“national emergency” laikotarpy.
— Meluoja!
Kuo gali
bos, visas kraštas virs di
Kongresas veikia žmonių vardu. Jis atsižvelgia ir deliu kapinynu.
įrodyti?
į viso krašto gerovę. Bet jis turi atsižvelgti ir į val
•
— Jes, meluoja.
Nori
stybės konstitucijos dėsnius, kurie darbininkams, ne
Pabėgėliai badauja... Skur įrodymo. Va, ant pečiaus
paisant kur jie dirbtų, garantuoja streikų laisvę. Šis
turiu du puodus, kurių vie
kongreso aktas tą laisvę suvaržo ir dėl to su anais das pabėgėlių bei tremtinių nas geras, o kitas prastas.
Rusijoje didinasi ne mėne
nuostatais prasilenkia.
Nors abu puodai nėra kiau
, to iš viso, ar buvo reikalingas Smitho bilius? Mū siais, bet dienomis. Valdžia ri, bet valgį aš visuomet ga
sų manymu, kad organizuotieji darbininkai tiek yra pašalpą mažina. Greit ir vi minu geresniam puode. Tai
sąmoningi, kad jie ir patys žino, kas reikia daryti ar sai nebeduosiantl. Kai ku gi iš žinias apie tikėjimą ir
nedaryti, kad nepakenkti krašto saugumui. Reikėjo, rie jau badauja. Mums- lie tautybę aš semiu tik iš
pirmoj vietoj, apvalyti darbininkų unijas nuo nacių tuviams amerikiečiams ne gerų Laikraščių.
ir komunistų agentų, kurie visais būdais kenkia teisė vertėtų užmiršti badaujan
Savaitę išbuvęs burdin •
tam ir rimtam organizuotųjų darbininkų judėjimui ir čių brolių.
gierius turėjo kraustytis
knisa demokratinės santvarkos pagrindus,
pas tokius, koks ir jis pats.
Daug belaisviui.... Iki rugSmitho bilius yra nemažas smūgis organizuotiems
piūčio 1 d., 1916 m. Vokie
darbo žmonėms.
(1. .
tijoj iš viso buvo 1,663,794
Per Barborų vardines
belaisviai. Per du metus iš vienoj vietoj buvau svečiu.
Nušviečia japonu būklę
mirė 29,297 kareiviai: 6,032 Valgant motina pamatė,
“Darbininko” vedamasis straipsnis šiaip nušviečia nuo džiovos, 4 201 nuo karšt kad mažas jos sūnelis Pol
ligės, 6,270 nuo žaizdų ir valgydamas nesilaiko taisy
Japonijos padėtį:
klių.
“Japonija nori daugiau žemės. 90 milijonų jos gy 6,603 nuo kitų ligų.
ventojų susigrūdo ant neperdidžiausių nederlingų ir
vulkaningų salų. Jie natūraliai siekia išsiplėtimo —
NAUJAS RŪPESTIS — KALĖDOS
expansijos. Be to, japonai, susigraibstę paskučiausių
civilizacijos išdavų, jaučiasi tiek pažangūs ir ryžtin
gi, kad mano esą pilnai pasiruošę užimti vadovaujan
čią Azijoj rolę. 1904-5 metais atrėmę rusų brovimąsi
į Mandžiūriją, jie pradėjo apkarpinėti Kinijos pa
kraščius. Viskas klojosi sėkmingai, bet japonai, pa
sisekimų apsvaiginti, padarė klaidą, verždamiesi į
patį Kinijos vidurį. Tegu kiniečiai labai atsilikę ir
nepaslankūs, bet jų penkis kartus daugiau. Kauty
nėse visur kiniečius nugalėję, japonai taip ir nepąjėgia jų pavergti. Perstambus kąsnis saugiai prary
ti. Pertoli pasiyrė — tame ir bėda: nė pirmyn, nė
atgal. Norėtų jau taikytis, bet kiniečiai nepriima jo
kių pasiūlymų, kol japonai iš jų žemės neišsikraustys. Kiniečiams visados padėjo sovietai, manydami
užvesti ten komunizmą. Yan-Kai-Sek pagalbą pri
ima, bet su komunizmu nesiskubina. Dabar ir Ame
rika Kiniją šelpia, nes japonai susidėjo su Hitleriu.
Amerikos pagalba kur kas sėkmingesnė negu sovie
tų. Kiniečiai pradėjo atsilaikyti ir kartais net mušti
japonus, kurie labai už tai ant amerikiečių įtūžo,
šoktų muštis ir savo noru, ir Hitlerio raginami;
gazdina tuč-tuojau pradėsią karą, bet kariaut vis
dėlto neišdrįsta — perdaug rizikos. Washingtonas
gerai tai žino ir stato griežtą reikalavimą, kad ja
ponai visiškai iš Kinijos pasitrauktų ir mestų šalin
užgrobimo politiką. Japonija su tuo nesutinka, nes
tai paliečia esminį jos interesą. Ji grasina ir grasi
na, bet Washingtonas žino, kad kas perdaug gazdi
na, tas patsai prisibijo.”

Kolumbas atrado Ameriką 1492 metais. Kitais, bū
tent 1942 metais sueis lygiai 450 metų nuo to svar
baus istoriško įvykio. Meksika rengiasi prie šių su
kaktuvių visu stropumu. Būsianti surengta Pan-Ameri
can paroda, kurioj, žinoma, dalyvaus ir Jungtinės Val
stybės. Toji paroda, be abejonės, bus reikšminga ir
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— Pol, — sako metina.
— Taip negalima valgylį.
Žinok, kad mėsą valgant
dešinėj rankoj laikomas
peilis, o kairėj — šakutės.
— Gerai, mama, — atsi
liepė vaikas. — Pasakyk
man tada, kurioj rankoj
bus mėsa?

Viena gazieta daneša,
kad aukščiausias rusiškas
sūdąs Maskvoje uždėjo nau
jas faksas ant visų bevai
kių ir nevedusių ypatų.
Taksas turės mokėti vyru
kai nuo 20 iki 50 metų ir
moterys nuo 20 iki 45 me
tų amžiaus.
Ot, jums ir gimdymo
konfrolė, kurią balšavikai
ir patys praktikuoja ir ki
tiems labai perša.

>

Vinigretas
Draugai
Pilypai, prieteliaa
Malonus ir širdingas!
Tavęs šaukiu ošiu ašen
Vargšas nelaimingas.
Pamylau aš Marytę
(O kaip ji man tinka!)
Bet senas jos tėvas
Išduoti nesutinka!
— alpėse
; rnųniĮOf —
— Mano iš daugumo
Išrinktas! Kas nenori
Tau daryt gerumo! —
Aš einu prikalbėsiu.
Ir nepamelavo:
Marytę pavyliojęs,
Pats apsipačiavo.
(M.

-n

ČIA PAT!

Dagilėlis).
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A.

Raehmanova

Moterys Rauįonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė
(Tęsinys)

r

KAIP MANE NORĖJO NUŽUDYTI - PASAKOJA B. MUSOLINIS
D

- Diktatorius atskleidžia baisias savo gyvenimo paslaptis. - Kaip
viena airė peršovė Musolinio nosį. - "Jei aš traukčiausi - užmuš
kite, jei mirčiau - atkeršykite." - Bomba į Benito automobilį... Kulka perskrodė mano švarią. - Peršauna tris detektyvus.

— Ak, aš jums pasakysiu, kaip aš bjauriuosi šiair
momentais. Kada jis ateina ir paėmęs glosto mano rar.
K. A. Prunskis.
ką ir pažiūri į akis kaip gyvulys, tada aš jo neapkenčiu.
Aš žinau . . . jam yra “laimės valandėlė,” o man begalinė
Italijoje neramu. Sabota- atidaryme Medicinos konkančia. Aš turiu keturius vaikus, šąlančius ir badau žai ir revoliuciniai veiks- greso, — toliau rašo Musojančius, per paskutinį abortą mano sveikata visiškai su mai. šitokiuose sąmyšiuose linis, — puskvailė ir didygedo. Pagaliau ir jis nelaimingas, nes jis mane myli ir pirmoje vietoje stengiamasi . bės mintimis serganti monusimena, matydamas mane nesveiką. Ir jis kitaip ne
nudobti valstybės galvą, teris, anglė, fanatizmo įkaigali! ... Aš neiškęsiu, aš tuoj nuo jo skirsiuos!
Musolinis žino, kad ne vie- įtinta atėjo prie mano autoMane nupurtė šaltis, išgirdus tokius baisius žodžius, nas tyko užgesyti jo gyvas- mobilio ir iš arti paleido
sunkūs, bevilčiai žodžiai, meilė fapo neapykanta.
tį.
Ką jis galvoja apie Į šūvį perskrosdama man noDurys atsidarė, iš vidaus išsiveržė jauna graži mer pasikėsinimus prieš jį pa Si, kad keletas centimetrų
gaitė, bet veidas buvo iškreiptas paniekos iš piktumo, tį? Amerikoje yra išleista į kitą šalį, šūvis būtų buvęs
akys pilnos ašarų. Su neapykanta ji pasisuko prie du B. Musolinio knyga “My lemiamas »'. .
rų, užsisegdama bliūzelę.
Autobiography,”
kurioje
Tai buvo, sakau, bloga,
Valandėlę buvo ramu. Paskui senoji ponia fęsė pa | (pusl. 237 ir sek.) diktato
sikalbėjimą toliau, kurį šviesiaplaukė buvo pertraukusi: rius aprašo atsitikimus, misteriška moteris, kurią
prie to žingsnio pastūmėjo
— Na, matote čia nėra toks paprastas dalykas! Mo kada jį norėjo nužudyti:
neišaiškinti, ligi šiol nenu
terystėje nėra svarbiausia sielų giminingumas ar bendri
statyti, žmonės.
interesai, paprastai psichologija. Daugybė moterų yra Slapti pasirnošimai

Tineytown Review at State Street Toyland (Goldblatt’ Bros) of which Clarence Finch, Adelia Nowak,
Luz Villalovos, Nate Eagle holding Princess Sonya,
Don Williams, Jackie Hali and the eute little Cuban,
Esther Hovvard, represent only part of a east of 35.

lėtas nekaltų žmonių -- sužeisti jie buvo nugabenti į
ligoninę,
30 nvetų kalėjmo už
bandymą nužudyt
boni.
Musolinį

Minia jį užmušė mir- pažino planavęs nužudyti
rinai).
Musolinį.
raštuotas nelaimingasai Dučė nutaria stropiau
Paskutinis bandymas Mu
aavi kvail\ da,bi> teSaIė
solinį nužudyti, apie kurį
jo pateisinti tik savo dide saugoti režimą.
pasiekė žinios užsieni, buvo
le neapykantą fašistų, šiam
— Kiti pasikėsinimai bu 1933 m. kovo 27 d., kai po
įvykiui aš nepridaviau įde vo menkesni. Aš supratau, licija suareštavo vyrą be
lės reikšmės. Nuvykau įjkad atėjo laikas sustabdyti slankiojantį apie Piazza VePalazzo Chigi, kur turėjau tą. kvailą priešų žaidimą, — nezia ir pas kurį rado po
sutikti anglų ambasadorių, rašo toliau Musolinis. — drabužiais paslėptą revol
Su tuo užsienio diplomatu Slaptos draugijos, opozici verį. Policija skc.’bė. kad
gana ramiai tęsiau pasikal nė spauda ir apgaulingi po tas vyras prisipažinęs —
bėjimą, kol mus pertraukė litiniai sąmokslai turėjo tik norėjęs nužudyti dučę, kai
didelė liaudies demonstraci vieną siekimą: sunaikinti šis pasirodysiąs iš namų.
ja. Tik tada, kiek nuste fašizmo vadą, kad sunai Tai tiek; tuo turpu.
bintas, anglų ambasadomis kintų
fašizmą.
Būtina:
Žinote, prieš diktatorius
sužinojo apie pasikėsinimą prireikė įvesti jėgos politi
prieš mano gyvybę.
ką. Aš paskviečiau vi turi drebėti įgązdintos mi
daus reikalų ministerį ir nios, bet ir pačių diktato
(Gino Lucetti pasikėsini , .
,.
„ , .
....
... , _ jam nusakiau pagruid.nius rių gyvenimas nėra be bai
mą
prieš Musolinį
daie .
..................
r .
bruožais įstatymų, kurie tu mės . . ,

Aš ją palikau jos likimui,
— Pasikėsinimų eilę pradėjo Zaniboni. Jis buvo so- ištremdamas už Italijos šiecialistas ir gavo du čekius nų, kur ji galėtų apmąstipo 150,000 frankų; abu če- nėti savo nepasisekimą ir
kiai buvo iš Čekoslovakijos 1 sav° beprotystę.
socialistų, kurie norėjo pa
Greit po to įvykio, i-u.
remti kovą prieš fašistus. dar nė raiščiai nebuvo nu
Suprantama, kad Zaniboni ■ įrati -nuo mano nosies, aė
panaudojo
tuos 300,000 kalbėjau į susirinkimą val1926 m. rūgs. 11 d. Jis bu
frankų tam, kad pasikesi- Į dininkų, kurie buvo atvykę vo sugautas ir pasmerktas
nimą prieš mane paruošti iš visų Italijos dalių. Aš 30 na. kalėti salose. J. P. }.
su pragarišku sugebėjimu. Į pajutau savyje užsidegimą Minia nubučiavo
Jis pasirinko šventadienį —'paskelbti:
— Dar vienas pasikėsini
Pergalės Paminėjimo dieną. ! _ Jei aš einu pirmyn,
Jis pasislėpė Dragoni vieš-( sėkite mane; jei aš trank- mas buvo 1926 m. spalių 31
būtyje, įsitaisė kambaryje, čiausi — užmuškite mane; d., tai buvo Bolognoje, po
kaip tik priešais Palazzo jei aš mirčiau, atkeršykite to, kai aš buvau dieną pra
leidęs džiaugsmingai, kai
Chigi, iš kurio balkono aš už mane.”
jaučiausi pilnas entuziazmo
paprastai žiūriu į eisenas, į
(Musolinio minima pasi- ir pasigėrėjimo.
žmonės, kurie eina prie Ne
kesintoja buvo airė — Viožinomojo Kareivio aukuro,
Jaunas anarchistas, pa
let Albina Gibson. Į Mu
kur jie deda savo gėles, dasolinį ji šovė 1926 m. bai. 7 kurstytas slaptų sąmoksli
— Panelė, ar jūsų dabar eilė?
ra įžadus ir pasiryžimus.
d. Pripažinta nepilno pro- ninkų, tuo momentu, kai
Vos man atidarius duris, suriko žiaurus balsas.
Areštuoti tik valandą
| to ir išvežta į Angliją. J. minios žmonių buvo išsiri
— Na, kada bus galas? Tikėkite, aš šiandien naktį
kiavę sveikinimui, išsiskyrė
prieš lemiamą šūvį
P.).
pietausiu?
iš kitų tarpo ir iššovė į
Tas vyrukas turėjo aust Anarclfstas meta
Paskui jis manęs paklausė:
mano automobilį. Kulka
rišką šautuvą su puikiu tai pragaro mašiną
— Kas jums yra?
perskrodė mano švarką, bet
— Aš ... aš manau esu nėščia! — atsakiau mikčio kikliu, ir jo šūvis neturėjo
— Kitas pasikėsinimai, aš vėl palikau nepaliestas.
nueiti pro šalį. Norėdamas
dama.
kuris galėjo turėti skau Tuo gi tarpu minia, pagau
— Jis mane pafikrino, bet taip grubiai, kad net nu išvengti įtarimo, jis apsi džius rezultatus, buvo vyk ta staigaus įtūžimo, buvo
sisukau. Tas labai jį įpykdė, ir istorija tuo pasibaigė, vilko armijos majoro uni domas anarchisto Lucetti, nesuvaldoma — ji pati pa
kad aš tuoj pabėgau, nieko tikro nesužinojusi.
Namie forma ir iš ryto jau buvo kurs grįžo iš Prancūzijos darė savo teismą tam žmo
manęs nekantriai laukė motina su Ofmaru. Vietoj at pasiruošęs įvykdyt savo
y sakymo, aš puoliau Otmarui ant kaklo ir pradėjau verkti. nusikaltimą. Tačiau buvo su pritvinkusia dvasia pa gui.
vydo prieš fašizmą ir prieš
(Pasikėsintojas buvo 18
pastebėtas.
Jau nuo še
— Aš niekad daugiau neisiu pas šį daktarą!
mane, — rašo Musolinis — metų jaunuolis Antea Zamsekama 4
Otmaras nuvedė mane prie lovos, aš prie jo prisi iniau jis buvo
Jis manęs laukė šviesioje
glaudžiau ir tuoj užmigau. Tur būt, ilgai miegojau; pa Prieš keletą dienų gen. O ir plačioje gatvėje—Via Nobudusi, nejaučiau jokių sunkumų, bet jutau didelę laimę: pello buvo jam davęs pini mentana, priešais Portą Pia.
gų ir patarimų. Masonai iš
kūdikis! švelniai pabučiavau Otmarą ir šnibždėjau:
Buvo tik astuonios dienos,
*— Mes susilauksime kūdikio! Turi būti sūnus, pa Jo buvo padarę savo tikslų kaip jis buvo atvykęs ’
vykdytoją. Tačiau planin
našus į fave, mano mielasis!
Romą. Su savimi turėjo i
Visai sutemo. Otmaras mane tvirtai apkabino, ir aš gai beveikiant policijai Za galingas bombas. Ivucetti
niboni, gen. Cappello ir kiti
jaučiu jo meilės galybę . . . Kokia laimė!
pažino mano automobilį, 4
mažiau svarbūs sąmoksli
kai aš važiavau į Palazzo
Birželio 5 d. ninkai buvo areštuoti va
\
Chigi. Kai tik jis pamatė,
landą prieš savo užmanymų
metė į mane pragaro maši
— Mieloji, Aliute, ar neitume mudu pasivaikščiof i ?
vykdymą.
ną, kuri atsidaužė į kampą
— vadino mane Otmaras, sugrįžęs iš bibliotekos. Aš gu
Taip baigėsi pirmas ak automobilio ir nukritusi j
lėjau apačioje vagono, kur iš keleto lenfgalių lyg kam
ant žemės sprogo vos m ar ,
barėlį buvau pasirengusi, ir skaičiau valgių virimo kny tas.
Aš* nebuvau
(Pasinaudodamas
“Ch. pravažiavus.
gą. Aš esu baisiai alkana, nes man nepakanka prie ge
riausių norų to maisto, kurį gaunu sovietų virtuvėje; Daily Tribūne” No. 289 pa- sužeistas, bet nukentėjo kemes savo nieko valgomo neturime. Skaičiau kaip tik apie dūotomis žiniomis prie šių
Musolinio
pasipasakojimų
kviečių košę, ir Otmaras atlindo pas mane.
FOR
— Na, einam. Žiūrėk, koks gražus vakaras! — kvie pridėsiu dar papildomas in
formacijas: Gen. Zaniboni
K. — Esu mašinistas lėk
tė toliau.
ITCHING
tuvų Fabrike.
Pasibaigus
— Tuojau, tik vieną recepfą dar norėčiau perskaityti. ruošėsi dučę nukauti 1925 Į
SKIN
karui, gal aš busiu atleis
Otmaras liūdnai į mane pažiūrėjo. Aš užverčiau lapkr. 4 d. Sugavus jis
buvo
pasmerktas
30
metų
tas. Kaip galiu prisireng
knygą, nes mačiau, kaip jį kankino, kad turiu apie mais
Ar
kmčUU BiaiteHa*.
nndeeim*,
arba
odoa
Mg*?
kalėti
saloje,
su
juo
buvo
ti
tam laikui?
tą skaityfi.
rtekaoteUtl Zmo par S0
A. — Sistematiškai ir re
Pasiekėme Irtišo krantus. Malonus, šiltas pavasario areštuoti 5 sąmokslininkai.
jnetr galbbjo įmonėms. Pa
Mitra •eamna. tibėrinrna.
guliariai
pirk Apsaugos
vakaras. Balfi debesėliai plaukė per ramią rausvą pa K. J. Pr.)
■pnogns lr kitokius odo*
Taupumo Bonus. Tuo bū
negalavimus.
Pirk Žemu
dangę virš begalinių stepių. Saulė pasislėpė už horizon
Moters šūvis |
handienl Visuos* aptiako
du gražią sumą sutaupysi
to, ir gamta vis labiau skendo prieblandon, tik dar visu
•« Sdc. Mc. 11.00.
dučės veidą
ateičiai, kai pakitės laikai.
plotu lyg gaisras žarojo vakarų pašvaisfėn. Tolumoje
K. — I kurią gausingiau
— 1926 metais, balandžio
buvo matyti vokiečių kolonistų sodybos.
F O H •. r1 I (N i >. D l 1 n 1 ■ i ? i i S

pačios kaltos, kad išyra šeima, ir vyrai bėga prie kitų!
Kaip dažnai aš kaltinau savo vyrą ir klausiau kaimynų
skundų, bet dabar, kada jau per vėlu, pati matau, kad
mano pačios kaltė, žiūrėkite, mes apgaudinėjame vyrus
nuo pirmosios susipažinimo dienos! Mes juos pavergia>4 me Bkambiu juoku, vilijančiu šypsniu ir grožiu. Jie
mus myli, kaip mergaites, ir jie mus pameta, kada mes
apsiteidžiame. Ką jis mato po vestuvių? Įkyrią raga
ną, nuskurusią, nesišukavusią, ir kada ji pasistengia ge
riau atrodyti, tai tik prieš svetimus, nes prieš savo vyrą
nereikalinga gražiai pasirodyti! Ir kuo fas pasibaigia?
Dingus išoriniam grožiui, dingsta ir dvasinis, ir mei
lė baigta, tada nepadės Jums jokia dvasinė bendrystė.
Taip buvo ir man . . . Mano vyras buvo geras, išauklėtas
ir faurus vyras, ir kaip tik aš jo nustojau, kad jis toks
švelnus buvo. Jis negalėjo suprasti manęs, kad aš visai
nesirūpinau jam būti graži . Mes, moterys, o ypač ru
sės, per daug išlaviname savo inteligenciją, o vyras šito
kaip tik mažiausia reikalauja ... Ką padės visų pareigų
atlikimas, švara, vaikų prausimas ir kojinių adymas, jei
mes pamiršime savo pirmąją priedermę, būti vyrui
žmona.

rėjo apginti režimą ir su
daryti pagrindus vieningam
tautiniam gyvenimu:.
Peršovė tris detektyvus
ir save

Taip rašė Musolinio Ta
čiau ne taip lengva jam bu
vo siekti to ‘‘vieningumo"
ir “saugoti režimą.” Jau
1931 m. vasario 3 d. Michele
Schirru, Amerikos pilietis,
buvo suareštuotas ir prisi
pažino bomba norėjęs už
mušti dučę. Per tardymą
jis staiga perse vė tris dedektyvus ir save. Sau pa
leistas šūvis nebuvo mirtin
gas. Italijos teismas ’;į nu
teisė» mirti ir bausmė buvo

A Christmas seal of France,

Rheumatic Happy;
Refieves Pain Quick

įvykdyta 1931 m. gegužės

28 d.
Sekančiais įncvuis birže
lio 4 d. buvo sugautas An
gelo SbardeHotto, pas jį ra
sta drabužiuose dvi stipraus
sąstato bombos. Jis prisi- 1

Thousands who suffered from the torturiniy
pains of rheumatism, sciatica, lumbago, neuralgia and neuritis—are certainly happy over
their discovery of NURITO. Now the y have
found a quick-acting formula which epeedity
relieves those exhausting museular nelies and

s )oy of relief Irom pain—so you c
peaee and sleep in comfort—be wise and try
NURITO under this ironclad guarantee. If tha
very first three doses do not relieve that cruel
pain to your satisfaction—your money will be
refunded. Dont suffer. Ask your druggist today

for NURITO on this guarantee.

<a
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/ NEED YOUR NEIPf
z

Z
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PIRKIT APSAUGOS BONUS

JIBBH

npūnesį,

kai ai dalyvavau

žemo

sią amerikiečiu

riausybė labiausia atsižvel
gia, kad ji kuo daugiau
pirkių Apsaugos Bonų ir
Ženklų?
A. — Į vidutines ir ma
žesnes pajamas turinčius
žmones. Ši grupė daugiau
sia remia vyriausybę ir
taupia.
ši grupė žymiau
sia didina šalies pajamas
ir palaiko aukštą pirkimo

grupę vy pajėgumą.

nūs ir ženklūs ji remia ša
lies saugumo programa ir
neleidžia pragyvenimui bran
gėti.
Pastaba. Įgyti Apsau
gos Bonus ir ženklus kreip
kitės į arfimiausį paštą,
banką, arba taupumo ir sko
linimo sąjungas: arba rašy
kite U. S. iždininkui, Washington, D. C. Ženklus ga

Pirkdama Bo- lima pirkti ir krautuvėse.

Penktadienis, gruod. 5, 1941

DRAUGAS

tt

Vakar išėjusio naujojo ir didelio dienraščio
"The Chicago Sun” viršininkai

IHMBOIRO

CLASSIFIED
1500 So. 49th Court, phone
Cicero 412.

NAMAI — FARMOS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

Jos. F. Gribauskas

REIKALINGI DARBININKAI

Įvertina mayoro
Kelly pastangas
jo3 “bunco
party”, kurio pusė pelno paStanislovas Gudas, 3910 skbta parapini.
Eemlock Avė., tarnavo Dė Žinutės
tės Šamo armijoj, Camp
Shelby,
Miss.,
“Private j Grace Zalatorienė, iš Bri
First Class.” Į armiją įsto-’ ghton Park su dukterim Miljo praeitą balandžio mene , dred ir dukters drauge WanSi. Paliuosuotas iš tarny'o-v da Jemillo, viešėjo pas Po
kadangi turi 28 metus Jis Į vilą Gajonį. Dalyvavo ir
priklauso prie “reserves” 10 mūsų “bunco” vakare.
metų.
Kaz. Paulauskas, 3801 Pu
Sugrįžęs nuo Padėkos Die laski gatvė, laimėjo $5.00
los dirba savo seną darbą Šv. Pranciškaus Sporto Rė
Ir1 and Steel Co.
mėjų lošime.
Jo patarimas tiems, ku Pranciškus Berzinis, 6106
rie turi sūnus ir pažįstamus S. Talman Avė., Chicago, lai
Dėdės Šamo tarnyboje, r. e-j mėjo $3.00 dovaną.
užmiršti jaunuolių, parady J. Kulik iš South Chicago
ti kartas nuo nario laišką.
laimėjo $2.00. širdingai ačiū
Jis sakė, kad Ta.Skui iš na visiems mūsų rėmėjams.
rvų ir draugų teikia daug
Vaikų basketball ratelis
draugsmo kareiviams.
Sveikiname Stanisiovą už laimėjo lošime praeitą penk
tarnavimą savo Dėdei Sa tadienį. Lošė su Šv. Jono
Kantiaus rateliu. Sveikina
itui ir labai rnaanu vėl ma
me!
tyki savo tarp...
Petronėlė Jutkienė, 3930
r» ūėka
Elm gatvė, grįžo namo iš
šv. Pranciškus dr-ja nuo ligoninės. Linkime greitos
Motiejus
šrožiai dėkoj? visiems at sveikatos.

Grįžo kareivis

i

r j .^nkusiems

Bankietas bus tikrai
didelis

l

Cicero. — Šv. Antano
draugystės priešmetinis su
sirinkimas įvyks sekmadie-Į
nį, gruodžio 7 d. 1 vai. po
pietų parapijos naujame
gimnaziume, ant antrų lubų.
Prašomi visi nariai atsilan
kyti, nes bus renkama nau
ja valdyba 1942 metams, ir
darbininkai draugystės 30
metų sukakties minėjimo
vakarienei, kuri bus gruo-Į
džio 14 d. 6 valandą vaka
re parapijos salėje. Durys
atsidarys ketvirtą valandą,

Daug sveikai protaujan
čių žmonių didžiai įvertina
Chicago mayoro E. Kelly
pastangas gelbėti mažo
sioms firmoms, kurioms
ima trūkti žaliavos ir me
džiagos darbus vesti.

į

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
kad duoti progos susieiti su
draugais ir pažįstamais į
“Blue Room.”

30 metų sukakties minė
jimo vakarienėj bus apdo
vanoti: 30 metų garbės na
riai: Juozapas Valaitis, Jo
nas Mikolainis, Inocentas
Sruogenis, Kazimieras Ka
kanauskas ir Petras Albrikas; 10 metų garbės nariai
— Adomas Bernadišius ir
Jonas Navurskis.

Vakarienės rengimo komi
siją sudaro Jurgis Pocius,
Alphonse R. Pepalis, Jonas
Stašaitis, Jos. F. Gribaus
kas, Alex Zakaras, Paul Put-

K W

rt

j

rim ir Stanislovas Stašaitis. Tonsorial Parlor, John KolKomisija praneša, kad visas pin, H. Miller Stanley Ladarbas eina pagal progra vish, Stanley Danta, John
Goldberg’s
mą ir kad šie nariai ir biz j F. Kimbark,
nieriai prisidėjo prie išlei ; Quality Clothes, Roy Kridimo programos knygutės, o I causkas Food Shop, Frank
kiti dar daugiau žadėjo pri Sabais Hardvvare, Charles
sidėti: klebonas kun. Ig. Al W. Rude, Peter Birkhoff
ba vi čius, Town of Cicero as- Confectionary, The Farm
sessor Frank Christenson,
officials of Town of Cicero. Fruit Mart.
Jos.. F. Grihauskas, Paul
Tikietų į šv. Antano drau
Putrim, Frank D. Kay, An gystės 30 metų sukaktuvių
thony F. Pocius, A. Lukaus- minėjimo vakarienę galima
kas, Joseph Kishkunas, Fr.
Zajauskas, Juozapas Valai
8 Metų Mirties Sukaktuvės
tis Louis W. Kizas, Dr. Jos.
G. Stone, Jonas Mikolainis,
Joseph M. Mozeris, Inocen
tas Sruogenis, A. J. Lutkus,
STANISLAVOS ŠATIENĖS
Matui Printing Company,
Jau sukako 8*ni metai, kai
negailestinga mirtis atskyrė iš
Kazimieras Kakanauskas,
milsų tarpo mylimų dukrelę.
Stanislavų Šatienę, sulaukusių
Tekia Mikolaitis, Liberty
30 metų amžiaus, palikdama
dideliame nuliūdime savo mo
Tap Room, Grant Works
tinėlę,
Antanlnų
Drtgutienę,
p-otėvį Steponų DrigutJ, savo
Coal Yard, John Anglickis,
mylimų dukrelę Irene Šatas ir
kitas gimines, daug draugų ir
Antanas Petkus, A. S. Waspažjstamų.
Netekome savo . mylimos 6tų
tak, Dr. J. H. Yorke, Rev.
d. gruodžio. 1933 m.
O mano brangi dukrele, kaip
Julian Grinius, Jonas Sta
liūdna be tavęs. Tavęs nieka
šaitis, Alphonse R. Pepalis,
dos neužmiršiu. Nepailstu ta
ve lankydama ir tavo kapų
Rev. Edward Abromavičius,
dabindama. Gulint Ir keliant,
tu visados mano mintyse sto
Lovick’s Florist, A. Survila
vi. Vis rodos laukiu tavęs su
grįžtant, mano mylima dukre
H and H Sanitary Meat Marle ir motinėle, bet rodos ma
no laukimas veltui. Jau tikrai
ket, Antanas Ignatavičius,
tu pas mus nebesugrįš!, bet
anksčiau ar vėliau pas tave
Frank Miliauskas, Dr. A. J.
ateisiu.
Liūdnai
atminčiai
mano
Gussen, Kazimieras Andri brangios
dukrelės, šv. Mišios
(su egzekvijomis) bus laiko
jauskas, Alex Zakaras, Peo mos
Seštad., gruod. 6 d., šv.
Jurgio par. bažnyčioj. Bridge
porte. 7 vai. ryte. Kviečiame
ples Furniture Company, C.
visus gimines Ir pažįstamus at
silankyti ant Mišių Ir kartu
and M. Pąuga distributors,
su mumis pasimelsti už jos
D. F. Hott, Bismarck Beer sielų.
Tave. mano dukrele, juoda
žemė prisllegč. šiame pasau
Depot, Brite Cleaners, Pri
lyje, vasaroj gėlėms, žiemoj
eglelėms dahinu Ir ašaromis
mo Del Sarto, Grant Works
apleistau tavo kape'i.
Miela
mano
dukrele. Ilsėkis šaltoj
žemelėj. Ir lauk manęs atein
Fair Ine., L. Bednarski,
ant.
Nuliūdę: Motiiįtlė, Dukrelė,
Western Tire Auto Store,
PotėvLs. Giminė, Ir Pažįsta
mi, Lietuvoje Ir Amerikoje.
F. M. Skrydelewski, Star

Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light
Radiations, Swedish Massage ir Movements.
Moterims — Trečiadiieniais.

Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000

620 W. 15th Avė.

MASSAGE

A. F. CZESNA, savininkas

1657 W. 45th St. •, •. Kamp. Paulina St.
"Mūsy_ Atlikti Darbai Kalba už Save"
Tuberculosis Štili Remains Greatest Health Obstacle
Among Working Men Between 25 and 45
į

____
.

u-

PNEUMONIA
SUICIDE

CANCER

' ? .‘m

.

SITUATION WANTED
SEKRETORfi-STENOORAFlSTfi —
paieško darbo. Turi 15 metų real
estate ofise patyrimo.
Pilnai žino
knygvedystčs pareigas Ir viso ofiso
detalų tvarkymų. Atsišaukite tel.;

ADVERTISEMENT DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street

Tel.:

RANdolph 9488—9489

KRIAUŠIAI reikalingi. Vyras ir mo
teris. Užtikrinti nuolatini darbai. Ge
ra užmokestis. Kreipkitės prie:
FRANK 8. KUZMARSKI
2635 W<*t 39th Place.
Phone; Lafayette 2358

REIKIA AGENTO — MORGAN
PARKE
Proga užsidirhti ekstra pinigu agentaujant
plačiai
žinomam
lietuvių
laikraščiui. Patyrimas nereikalingas.
Atsišaukite telefonu: CANal
8010,
arba kreipkitės f raštinę:

2384
ARCHER HEIGHTS — GERA
PROGA

to

point

the way

to

Vyras, kuris turi gerų susipažinimų
su Roselando lietuviais, turi gerų
progų užsidirbti ekstra pinigų agentaujant gerai žinomam lietuvių
laikraščiui. Darbas malonus, patyri
mas nereikalingas. Atsišaukite tele
fonu: CANal 8010 arba kreipkitės J
raštinę —
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

hoii

health to their men folkl For women

know that o healthy head produees
handsome

hairl

And

that's

why

women everywhere are pointing to
Fom-ol, the remarkable foaming oil

SKAITYKITE “DRAUGĄ”
PLATINKITE “DRAUGĄ”

ąhampoo which first nourishes the
Kaip, then takes the dūli, parched

AVĖ.

PARDAVIMUT BUėERNE IR
GROSERNR
Yra elektrikinis refrtgeratorius. Ge
ras biznis, išdirbtas pėr 15 metų.
Buvo prižiūrėtas vieno savininko.
724 ĮVEST 31st STREET

ROSELANDE REIKALINGAS
AGENTAS
forced

OAKLEY

GROSERNR PARSIDUODA
— su visu staku Ir įrengimais. Ge
roj vletol. Parsiduoda už prieinamų
kaina. Kreinkitės no adresu:
7126 SO. ROCKWELL ST.,
ar pašaukite telefonu:
PROspect
6544.

GERAM VYRUI kuris nori užsidirb
ti ekstra pinigų — štai gera proga
išmokti agentavlmo darbų, pardavi
nėjant laikraščius ir t. t. Pageidau
jamas toks kuris yra gerai susipa
žinęs su lietuviais Archer Heights
apylinke.
Patyrimas nereikalingas.
Atsišaukite telefonu: CANal 8010,
arba kreipkitės į raštinę —
2334 SO. OAKLEY. AVENUE

Wive», mothers, sisters—they're often

SO.

PARSIDUODA GERAS BARGENAS
SAVININKAS APLEIDŽIA MIESTĄ.
Veikite greitai. Nepaprasta pirkimo
proga, lį/, aukšto mūrinis namas,
5 kambariai ir “sun porch"
apa
čioje.
4
kambariai
ir
“enclosed
porch” viršuje, šildomas guzu —
karšto oro šiluma. “Cold shower”
maudyklė beismente. Naujas Grane
automatiškas karšto vandens šildy
tuvas. 2 karams Trame” garadžius.
Kaina tiktai J3.75O. Kreipkitės prie

HOFFMANN
Ph<me:

REALTY

Englewood

7291

hair and brings it back to glowing
health. Fom-ol i« so economical; a
little goes a

long way. Ask your

druggist for the regular 50c size.
Or, write for a generous trial bot

tle, enclosing 10c to cover packing

and postage.

FOM-OL

More than e sliampoa
—e treotment/

TT. Marijonu misijos
3. Lapkričio 29 d. iki gruo
džio 8 d. — Newark, N. J.,
Švč. Trejybės parap. bažny
čioje — kun. Petras Mali
nauskas, M.I.C.
4. Gruodžio 6 — 8 dd. _
Nprwood, Mass., šv. Jurgio
parap. bažnyčioje — kun.
Juozas Vaškas, M.I.C.

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFayette 0727
Radlo Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytai*
iš Stoties WHIP (1620), su P. šaltlmleru.

KELNER - PRUZIN

Telefonas: VIRginia 9493

HEART DISEASE

Mr. Vilkins

HELP WANTED

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

TUBERCULOSIS

18th St.

"BUS BOYS” reikalingi. Nuolatini
darbai, geras užmokestis. Atsišaukite
prie •‘ttmekeeper”.
EDOEWATER BEACH HOTEL
5359 Shcrldan Road

Sillman Evans, vyriausias Rex Smith, vyriausias re-,
administratorius.
daktorius

- staiga 1
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI

ilsta ’Lietuvii‘ šią ---Modernišką

•PACKAGE DELIVERY HELPERS'
— reikalingi, švariai atrodančių. Ir
nuo 17 Iki 25 metų amžiaus. Alga
>22.00 1 savaitę. Atsišaukite j se
kančias vietas: 3949 Schubert St.,
1812 .Winnemac Avė., ar 829 West

ABERDEfeN 7161.

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydami

HELP WANTED — VYRAI

Kas ka turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, nau ia
.namą pastatyti, sena pataisyti, krelpkltės pas O. P. Suromskl.H Company.
I Taipgi turime dideli pasirinkimą
nesnlų namų. ant lengvų išmokėJlmų
13 cottaglal nuo 32.500 ir aukšč.
18 bungalų nuo 34.700 ir aukšč.
12 2-fletų nuo 36.500 Ir aukšč.
9 8-fletų nuo 39.500 Ir aukšč.
16 4-fietų nuo 31 8.500 Ir aukšč.
> 8-fletu nuo 116.500 Ir aukšč.
7 10-fletų nuo 322.500 Ir aukšč.
Taipgi turime visokių bizniavų na
mų. visokio didumo su visokiais biz
niais. Kam reikalinga gerų farmu.
mažų arba didelių, galim* pirkti
arba malnvti
Ru visata reikalais
kreipkitės prie; —
CHARLES P. SUROMSKIS & CO_
6991 So. Westem Avenue.
Tel. REP. 3718 — Vak. PRO. 1111

mi;

k:

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

Chart (above) shows that tuberculosis kilis more men between 25 and
45 than any other cauae. Eighty-elght out of every 100,000 working men
die of tuberculosis. Flgures represent deaths per 100,000 worklng men
each year.
CHRISTMAS SEAL YOUR CHRISTMAS MAIL

KOPLYČIOS DYKAI
VISOSE
I

MIESTO

DALYSE

DIENĄ

IR

NAKTĮ

\

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IB CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street
I. J. ZOLP
1646 West 46th Street
Tel. YARds 0781-0782

Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai: YARds 1419

527 N. VVestern Avė. Tel. See. 6103

J. LIULEVIČIUS
4S48 S. CalMornla Avė.
Tel. LAFayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3810 Lituanica Avenne
TeL YARds 1138-1139

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
matote “Drauge”.

ANTHONY B. PETKUS”
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Western Avenue
Tel. GROvehiU 0142

LACHAWICZ IR SCNAI
2314 West 28rd Place
Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

ŽEMOS KAINOS

*

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venefian Monument Co.

KIDNEY DISEASE

ACCIDENTS

A.'.
' - ■, - o ) A
. zB 4

Garsinkite “Drauge” ir patirsite didesnį pas»
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

ANTANAS M. PHILLIPS

3307 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

4

DRAUGAS
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Pagerėjus laikams naujos problemos

Geležinkeliečiu vadai
nenorėtu pasiduoti

Priešjubiliejinė
vakarienė

RHEUMA riSM

r<<Mix Lemon Juiee

Pain— Agony Starta To Leavo io
»
24 Hours
Happy Days Ahead for You

AT HOME
TO RELIEVE

Geležinkeliečių vadai neChicagoj Jungtinių LabThlnlc of lt—hovr this old world
Jau artinasi laikas, kada
di>«s make progreso—nove oomea a
nelabai norėtų pasiduo darybių vadovybė aiškina,
preacrlptlon vvhich la known to pharRHEUMATIC
PAINS
^*ršv. Jurgio parapija švęs 50
inaclsts as Alienru and wlthu> 45
ti
specialaus
boardo kad reliefu šelpiamam žmo Money Back—If This Recipe Faila
hours after you start to take thl:i
Ooodnews iravel, fast—many of the thou
hwlft acting formula paln, agony and
metų jubiliejų. Ta proga ren
of folks who now take lemon Julce
sprendimui, kuriuo tik ma gui darbo gavimas nėra iš sands
Jnflammatlon caused by exceaa urlo
for rheumatlc p»ln—have found that bv
acld haa started to depart.
giama taip vadinama prieš
addlng two lablespoonruB of Alienru to one
♦ Alienru doea Just vrhat tt.ls nuties
ža jų reikalaujamo atlygini spręsta problema. Daugu tabieapoonful of Lemon Julce in a giau of
Baya lt wlll do—lt is guaranteed. You
water,
they
get
faster
rellef
for
the
aches
jubiliejinė vakarienė. Sios
can get one generoug bottle at leadcaused by rheumatlsm. lumbago.
mo dalis pripažinta geležio mui žmonių šelpimas ir to andIt’spaine
no surprise elther, for Alienru ls az
Ing drugstorea everyvvhere for 85
vakarienės rengimui pirmi
15 year old formula to relieve rheumatlc
cents and lf lt doesn't brlng the Joykeliečiams. Jie dar netarė liau reikalingas.
aches and paine. In fact—if lt does not help
sus results ynu ezpect—your aaonsy
-your money back. What could be falrer?
ninkauja prel. M. L. Kru
srhole heartedly returaaA.
•
let Alienru today at
galutino savo žodžio, ar
M
cents—Do lt Now.
šas. Vakarienė įvyks gruo
Ilgus metus nedirbę ir
streikas bus keliamas, ar
džio 7 d., 6 vai. vakare. Šv.
įvyks taika. Bet, matyt, šelpti žmonės šiandien ne
Jurgio parapijos svetainėj.
jie turės pasiduoti. Nes gali gauti atitinkamų atly
Prel. M. L. Krušas yra
TURTAS VIRS .. $6,500.000
iškilus streikui vyriausybė ginimų už savo darbus. Kai
Dievo apdovanotas dideliu
gali geležinkelius paimti kuriais atvejais šeimų tėvai
APART APSAUGOS, TURIME
nOfl
darbštumu. Jis tą savo darb
savo kontrolėn ir tokiam šelpimu daugiau paramos
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ....................
štumą per visą gyvenimą pa
atsitikime
geležinkeliečių gaudavo, negu šiandie įgy
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
naudojo Dievo garbei ir žmo
unijoms gali būti kur kas tais uždarbiais. Tokiomis
MES
MOKAME 2% ANT PADĖTŲ PINIGŲ
nijos gerovei.
blogiau.
Jei vyriausybė šeimomis ir turi rūpintis
Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
4^
Atvažiavęs į Ameriką, dar
užimtų geležinkelius, jų ne kas kitas, kaip tik lab
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
visai jaunas, jausdamas pa
šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.
kontrolės priešakyje, be daros organizacijos. Va
šaukimą į Dievo tarnus, per
abejonės, būtų paskirti ap dinasi, pagerėję laikai ne
vargus ir sunkų darbą sie
sukrieji politikieriai ir su visiems yra geri.
kė kunigystės luomo. Moky
jais geležinkeliečiams suta
:and:
tis žmogui šioj šaly ir netu
rimas būtų neįmanomas.
LOAN
ASSOCIATION
ofOncagn
rint tėvelių, kas lėšas paĮ tai atsižvelgus, matyt
JUSTIN MACKIKVVICH, Pres.
Klausykitės
_ dengtų, nėra lengvas daly J. Pr. gerb. prelatas M. L. Krušas, Šv. Jurgio par. klebonas
neįvyks streikas.
4192 Archer Avenue
kas. Kuris žmogus atsiekia
VlRginia 1/4/
mokslo, tokiose aplinkybėse, parapijos skolų, o jų buvo yra gero padaręs spaudai.
J
tai jau ir tuomi įrodo savo daug. Uoliai imasi darbo va Prieš Tėvams Marijonams Nepavyko išsisukti
nepaprastą pasišventimą ir dovybės, o gerų parapijiečių perimant dienraštį “Drau
Rytinės Radio
Jr
nuo
kareiviavimo
gą
”
,
jis
išeidavo
prel.
M.
L.
pagalba
bažnyčia
ne
tik
at

kilnumą. Mūs dabartiniam
VALANDOS
Robert Palmer, 26 m.
prelatui, siekiant mokslo ir remontuota, bet ir išpuošta Krušo didelėmis pastango
WHOLESALE
’A neturint ganėtinai lėšų ne ir dabar visi džiaugiamės, mis. Jis yra dienraščio ‘Dr.’ amž., kurį drafto boardas
IŠ STOTIES
kartą prisiėjo ir alkanam kad parapija gyvuoja be Garbės narys.
Chicagoj laikinai paleido
FURNITURE
W. G. E. S.
mokyklos suolus trinti ir skolos.
Dabar prel. M. L. Krušas nuo kareiviavimo kaipo veBūdamas sunkiose ir at yra užsibrėžęs išpuošti baž dusįjį, pametė savo žmoną Kasdien nuo 8:45 v. ryto
kiaurais batais pavaikščioti,
BROKER
iki
9:15
vai.
ryto.
klebonavimo nyčią ir atremontuoti sve su keturiais vaikais ir neži
bet kas gali lietuvį jaunuolį sakomingose
ItlNlNU KOOM SETS — KAKpareigose,
dar
rado
laiko į- tainę. Pritariant parapijo- nia kur dingo. Likusi žmosulaikyti nuo pasiryžimo ?
1DK SETS — BEIIKOOM SETS
Subatomis nuo 8:30
— KK’.S — RADIOS — IU£kurti
ir
Šv.
Pranciškaus
Se

Su tokiu pasiryžimu bai
FRIGEItA’l'ORS — W ASHERS —
iki 9:15 vai. ryto.
nams, tas bus įvykdyta. no su vaikais be užlaikymo
MANGEES — STOVĖS.
gęs mokslus, prel. M. L. serų vienuolyną. 1938 mt. Bridgeporto žmonės moka kreipėsi į federalinius auto
Taipgi Pirmadieniais
III SatlanaUy AdvertJaed Kena.
Krušas mūsų gyvenime su aplankė lietuvius Pietų A- sutartinai veikti. Jie turi ritetus.
7:00 vai. vakare.
vaidino nepaprastai svarbią merikoj. Po jo aplankymo vadą asmeny prel. M. L.
Dabar jis susektas ir
Išgirskite Vėliausias Žinias,
rolę. Jis baigė mokslus to ten prasidėjo naujas religi Krušo, jo visi klauso ir dėl areštuotas Arizona valsty Muziką,
ir kitus Įdomius Pra
kiame laike, kada Amerikos nis ir tautinis lietuvių gy to atliekami dideli darbai. bėje. Sakoma, bus parvež nešimus.
lietuvių tarpe kunigų labai venimas.
FACTORY REPRESENTATIVE
Viktoras Balanda tas Chicagon ir jį boardas,
mažai buvo. Jie buvo moks
matyt,
pašauks
kareiviauti.
Prel. M. L. Krušas yra
6343 So. VVestern Avenr
Finansai Ir PaSkolo*
lūs baigę Lietuvoj, čia nau didelis labdarybės bičiulis,
Oak Forest Infirmary
FINANCĘ AND LOAN?
jai atvykę, dėlto jiems A- vienas Labdaringos Są-gos slaugės ir langų provė- SKAITYKITE “DRAUGĄ"
T elefonas REPUBLIC 8051
J?
merikos gyvenimas buvo ne- steigėjų, Garbės narys, tai jai
PASKOLOS
reikalauja
didesnio
.
pažįstamas. Kitaip buvo su sąjungai paaukojęs lotą, už atlyginimo.
Tuo reikalu
GREIT IR PIGIAI
> kun. M. L. Krušū. Jam bu kurį gauta $2,000. O kas abi grupės kreipės į apškriWOLK STUDIO
.
1945 West 35* Street
namams statyti, remontuoti ar
ANT
1-mų MORGICIŲ
vo gerai žinomas visas gy gali apskaičiuoti, kiek jis ties komisioneriu! doardą.
PASKOLOS —
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
venimas, visi žmonių var
Mėnesiniais atmokėjimals
VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
gai, nes didžiumą pats per
Mutual
Federal
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATIJKTI
gyveno.
$6
ADVANCED PHOTOGRAPHY

kĮ>30U,UUU

MNGS

FED1

Sophie Barčus

ALfX ALESAUSKAS & SONS

MODERN

COMFLETfc

Baigęs mokslus kun. M.
L. Krušas, tapo paskirtas į
Šv. Baltramiejaus parapiją,
Waukegan, III.; klebonu. Pa
rapija buvo apirus, o reika? lai dideli. Ten besidarbuo
damas pastato mokyklą ir
pataiso kitus parapijos tro
besius.
Vėliau kun. M. L. Krušą
matome Dievo Apvaizdos pa
rapijoj. čia taip pat užsi
brėžė pastatyti bažnyčią. Li
kimas nulėmė, kad jis tos
* bažnyčios pastatė tik pusę.
Ją užbaigė statyti kun. Ig.
Aibavičius.
Po to kun. M. L. Krušas
paskiriamas klebonu į šv.
Jurgio parapiją. Bažnyčią
rado apdegusią.^Jos remon
tas kainavo $50.000, be kitų

DETECTIVE

I.OWEST POSSIRI.K PRK ES

ŠALTIMIERO

fctf

fWO OACKPOOtA TMUGS A M£MtV CM/KS£
MO TM£ HAIflMG HANO$Of TM£ SQUAt><AK POUC£

A-AH..-MKE lf M fu HAVE .
iwe)EA5V,coppep..?i a piece, <
MANOS WM£& y lf'5 ONlY GUM' JCHUMlfHAf
TM£y A££!
Y HAVE A r-'Ž PIECE IN
PIECE ? J ( 'tOUV MANt>!

Savings

'O

PMONĘ. I SPAtFTTE 2*13

TRANSPARENT

and LOAN ASSOCIATION
I OF CHICAGO

*7*^

2202 W. Cermak Rd.
BEN. J

RADIO PROGRAMŲ

KAZANAUSKAS. See.

TURTAS

SU .

•

•

.

•

•

.

.

---------------------------• Baronas Burbulis ir Jo Frentas
—------------------------------------“Challis“.

Šaltimieras Radio " Li',liuoja,'iio8 Liet',vaitės• Dingusių Asmenų Paieškojimas.

Advertisers

/ •

6912 So. Western Avė.

Mūsų Gyvenimas, su Adv. Chas.
P. Kai.

• Pilietybės Pamokos.

Telephone: PROspect 4050
• Nasturtų Dainos. -

“The Lithuanian Honr”
Daily — 10:00-11:00 A. M.

• Lietuviškas “Bara Dance
• Jonas Perėdna.

PAMOKOS
centai

PlATB MAKE"

■g-ri Nevesti MORET-BŠCK 6UARMTEE

Fluorescent TEETH
DENTAL

PLATĖS *052

ATSAAtO'A: Reikalaukite tik
tai
tikrų
"Flt-IUte
Dantų
Plotvee—tiktai
mx«ų
padaryta* — dėl gra
žina Uvalzdoa tr ra
mumo savo pacientų.

PATAISYMAI — 1

dienon pntarmerdma,
Men padarome "Denturee" gavę |apnu<lan Ir užsakymus nuo — tiktai Illinois
registruotų Ir teisėtų
Dantistų,
kurlemn mes geiddžtame patar-

Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos
Knygvedystės
Stenografijos
Mašinėle Rašymo
Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO

IMF Pf£C£ OF RUBULt CUM...

SAID I'D HAVf
fmat piece!

1

ftHNG,
DAN..,fHE OTHEf? HtGHf fHERE ’ WAS A DIAMOND P0B6ERV..wE
CMASEO THAf GUV AND COt- <
NEPED HIM IN A CANDV SfOPE
.AN0WNAf DOV'fUINK
NE WA5 BUYIN' ??
V'kNOVV.If'S A WNNV

eOb&LF-CUMl'.AN'..

Ingoje- Jūsų indeliai rūpeaglobojami ir ligi $5,(000 ap-

drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
SH%.

Mokame

Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

IvTIIIdEMTALUB™™!^

AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA
816 W. SSrd Place,
Chicago, III.

511 MII.WAUKIK AVINUI
—n *6447 S. HALSTCO SI
T LOCATIOM1
— i >404 I. 47tti STMKT
Opin • t® •
13420 W. 2«th STRCCT
*«••>« ••*■14031 IRVINO PK.KO.
toomHIII.TuM.
14731 OROAOWAY
® Thnea. Illl 7.
•202 O. STATI ST

I

..AND WHEN
s VOU SEAPCHED J
HIM DOWH AT 1
THE SfAflON
NE DION'f
HAVE THE
DIAMOND
Onhim!

45 Metai Sėkmingo
Vieno Klljento I

Patarnavimo,

Neuraakrlanditant

Nei

Keiatuto Savings and Loaa Aasoclation yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.
Tel. C&Lnmet 4118

3236 So. Halsted St

Chicago, IIL

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

LAIKAS;

Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

š

--------------

- -----

P

NEŽICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAOOS IR
APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IHARCUTIT

By Richard Lee
As TM£ TMUG HUPRUDLV ATT£MPTS ro MO'JTM

TAI IPYZITP mūaų
I
T 1x1 I C tingai

MOSV PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

• Kaimiečių Kapelija.
--------- -------------------------------- • Florutė (Lakštutė) Balsiutė.

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

VUU SI.inO.AOO.

WHIP — 10 vai. 1520 kil. —WHIP

RILEY

fl?H.£yiACCOMNG TO A W£AKPAN6£OPiAM,t£ADS

f NO V'OON'f

300,000 Klausosi!
Klausykis ir Tamstai

lf'$ VtM SlMPt£1CMICK...Lff ME
SN0W VOUi IN MV UEVf HAND, A PIKE
OE BU66LE GUM... IN MV RlGHf HAND
fHE DIAMOND...OOR FRIEND PRESSED
THE GEM iNfO fN£ BORBtE GUM ANO
lEFf IfON THE COUNfER...N£Xf 0AV
fNE PIECE VZAS^z-^iNNOCENfLV
REfURWED_
TO HIM...
ClAES’
dismissrd!

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

— DEŠIMTI

METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak.
PENKTAD. Ir SEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
h

6755 So. IVestcrn Avenue
Phone: GBOvehill 2242

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi*
niŽL

8«kim^ Jūsų biznyje arba profesijoje.

I
DRAUGAS
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ĮVERTINAMA INŽINIERIAUS DIDVYRYBĖ

"DRAUGO" KONCERTE DAINUOJA DVI
GARSIOSIOS GENOVAITĖS - GIEDRAITIENĖ IR
KLEVICKAITĖ; DAINUOS SOKOL SALĖJE,
SAUSIO 18-ių DIENA, 1942 METAIS

Gerai žinomos dainininkės

Dainininkės — Giedraitie
nė ir Klevickaitė yra gerai
žinomos. Giedraitienė per
praeitą “Draugo” koncertą
Detroit, Mich., labai šauniai
pasirodė ir visus klausyto
jus sužavėjo. Net keletą sy
kių reikėjo pasirodyti ant
scenos po kiekvieno daina
vimo.
G. Giedraitienė yra var
gonininkė Šv. Dovido baž
nyčioje ir mokina dainavi
mo
Beethoveno Muzikos
Konservatorijoje, kuri yra

prof. Pociaus vadovybėj ir
randasi prie 33-čios ir Halsted Street.
Genovaitė Klevickaitė pa
eina iš Kenosha, Wis. Da
bar regulariai dainuoja Šaltimiero programose iš radio
stoties WHIP, Hammond,
į Ind.
(“Draugas” Acme telephoto)
“Draugo” sidabrinio jubi
Traukinio Shenandoah inžininio vagono priešakis įsmigęs kanale, ėast Chicagoj. Ži
liejaus bankieto programoj
Genovaitė Klevickaitė labai novai aiškina, kad šiurpios nelaimės išvengta dėka traukinio inžinieriaus didvyrybei.
puikiai pasirodė ir nustebi Pastebėjęs pavojų jis staiga paleido darban traukinio stabdžius ir tuo būdu sumažino
no publiką savo balso gra greitį. Priešingai gi keletas vagonų su keleiviais būtų įsivertę kanalan. Inžinierius žuvo.
žumu.

ILLINOIS VALSTYBĖS IŽDININKAS
Tai yra tik pradžia. Dnr. >
“Draugo” koncerte bus iri REMIA VYRIAUSYBĖS NUSISTATYMĄ
I
Bus ir kitų surprizų

kitų surprizų. Rengėjai pa
siruošę sutraukti žymiau
sias Chicago lietuvių kata
likų meno pajėgas progra
mai šio koncerto Sokol sa
Illinoiso Amerikos Revo-1
lėje, 2345 So. Kedzie Ave.,
liucijos Sūnų draugijos pa
sausio 18 d., 1942 m.
ruoštoj vakarinėj, 19 So.
La Salle gt., tarp kitų kal
bėjo ir šios valstybės iždi
ninkas Warren
Wright,
respublikonas.
Susiriku
Policija pašovė Bruno sieji jo kalb» nepaprastai
Jusefowcz, 21 m. amž., kurs susidomėjo.
Nes iždinin
bandė pabėgti, kai policija kas, nors respublikonas, iš
gatvėje jį sulaikė tikslu ap kėlė savo nepaprastą nuo
klausinėti.
širdų atvirumą dabartinės
Jis buvo ieškomas ir kal
tinamas mergaičių išgėdi- pasaulio krizės klausimu.

Sako pilnai pripažįsta prezidento
Roosevelto vadovybę krizėje

Sekretorius neminėjo Bandė nepasiduoti
Sovietų Rusijos
policijai; pašautas
U. S. vidaus reikalų de
partamento sekretorius H.
L. Ickes kalbėjo vienam žy
dų susirinkime Chicagoj.
Jis sakė, kad Hitlerį nu
galėti visos demokratinės
valstybės turi sudaryti uni
ją ir visas karines pajėgas
bendrai nusukti prieš hitlerizmą.
Sekr. Ickes suignoravo
Sov. Rusiją. Jos -neišvardijo kalbėdamas apie demo
kratines valstybes.
«//

nimu.
Jo sėbras, Walter Kramarczyk, 22 m. amž., anks
čiau areštuotas.
Trečias
berniokas dar ieškomas.
Pašautas Jusefovvicz pa
imtas į Bridevvell ligoninę.

_____ _______

_ ______

prie to dar įgytu nauju var
du — “grandpa” ir “grandma.” Tumų šeima susipra
tus, nuoširdi, nuolatinė dnr.
“Draugo” skaitytoja.
X Mikučių, 4407 S. Artesian Ave., sūnus šiomis die
nomis išvyko į Dėdės Šamo
X P&s Gust Stašaitį, nau karinę tarnybą. Nors tai
ją Brighton Park biznierių, laiko atsiskyrimas, bet na
3953 So. Rockvvell St., ati muos jis labai jaučiamas.
X Sofijai Lukošiūtei, Endaryta nauja “Draugo” sto
glewood
ligoninėj lapkr. 4
tis. Tai bučernė ir grosernė,
kurią Stašaitis nupirko nuo d. padaryta operacija. Ji yS. Kaminsko. Pardavęs biz ra vienturtė duktė Antano
nį Kaminskas išvyko į šiltus ir Onos Lukošių, visiems ži
nomų siuvėjų 2555 W. 43rd
kraštus pasimaudyti.
St.
X šv. Jurgio parapijos
X Jonas Bernotas, esan
metinė vakarienė
įvyks
gruodžio 7 d., 6 vai. vak. tis Oak Foresč senelių prie
parapijos salėje.
Po va glaudoj, prašo savo gimikarienės, programa, laimė nių ir pažįstamų jį aplan
kyti. Visų pasiilgęs.
jimai.

mu

Tai tik pirmosios to vakaro žvaigždės!
“Draugo” skaitytojai išgirs dviejų Genovaičių nuostabų dainavimą Sokol salė
je, sausio 18 d., 1942 m. Ge
novaitė Giedraitienė ir Ge
novaitė Klevickaitė užims
žvaigždžių vietas “Draugo”
metiniame koncerte.

X

Wright yra tarnavęs U.
S. kariuomenėje per pir
mąjį
pasauliui
karą.
Apie
tai
prisimin
damas jis apgailėjo.
kad
tuo karu neatsiekta pašau(liui pastovi taika

__

_

_ ___ ____

;

Antrą Syki Spausdinam Lietuviškas Katalikiškas
KALĖDINES KORTELES

X Vincas šaulys, iš Mairianapolio kolegijos, Thomp
son Conn., lankėsi redakci
joj. Chicagos apylinkėse iš
Vakar rytą Chicagos po buvo pora dienų. Aplankė
liui1,jai kliuvo spręsti apie savo gimines Waukegane ir
įvykusias naujas žudynes kitur.
užpraeitą naktį.

Naujos žudynės
Chicagoj

X Antanas

"ŽVAIGŽDŽIŲ NAKTIS

Suvažinėjo moterį,
traukiamas tieson

11 -r
fe
*1

Skubiai siųskite savo užsakymus dabar.

21 Kortelė

už tiktai $1.00.

"DRAUGAS”
2334 S. Oakley Ave.
Chicago, Illinois

X Crane Co. pakėlė dar
bininkams algas nuo gruo
džio 1 d., būtent 8 centus į
valandą. Darbininkai džiaugias. Kai kurie dabar gaus
geras “pėdės.”
X B. Cicienienė, žinoma
veikėja Town of Lake, vėl
susirgo. Randasi kelių gy
dytojų priežiūroj. Gydoma
namuose 4945 So. Halsted
St.
X Elena Mažeikaitė, so.chicagietė, šią savaitę iš
vyksta į Wisoonsin valstiją
aplankyti mamytę U. Rimšelienę. Laimingos kelionės.
žmonės netiki į Dievą ne
vą, bet dažniausiai todėl,
kad turi sugedusią širdį.
Joan Paul

Moderniškai Gražūs — Gerai Padirbti — Šilti Visokiam Ore

DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ
Koronerio teismas nusSportiškų Viršutinių Vyrams Marškinių, baltų ir
i prendė, kad Clifford Gerspalvuotų. Vilnonių šveterių. Pančekų, Pirštinių
j maine, 36 m. amž., iš Oak
ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių. •
Park, turi būti pavestas
“grand jury” apklausinėti
BRIDGEPORT KNITTING MILLS
MCA PRESENTS
ir patraukti tieson.
THC NATIONALIY FAMOUS
504 WEST 33rd STREET-------------Arti Normai Ave.
"MUSIC
Lapkričio 24 d. jis auto
IN THf
Atdara kasdien, vakarais ir Sekmadieniais
mobiliu suvažinėjo ir užmu
MORGAN MANNER'
šė vieną moterį. Liudinin
kai pasakoja, kad po nelai
rf
mingo įvykio trumpam laikui
jis buvo sustojęs ir po to
nuvažiavęs savais keliais
AND HIS
savo auką palikęs gatvėje.
ORCHESTRA
Praeiviai pasižymėjo jo au
tomobilio “laisnių” numerį
IN PERŠOK
Šių metų tradicinį, specialį Kalėdinį “Draugo”
ir tai padavė policijai, kuri
numerį, “Draugo” administracija bando išleisti vie
tojau rado “laisnių” savi
ną iš gražiausių ir įdomiausių išvaizdoj ir skaitymais
ninką.
— jvyka —
numerį ką dar nebuvo kada išleista.
Kai policija nuvyko jį
Idant palengvinti spaustuvėje darbą, maloniai
areštuoti, jis pareiškė, kad
prašome
visų, kad priduotumėte savo KALĖDINIUS
skubinosi namo kiek užval CICERO STADIUM
fr NAUJŲ METŲ SVEIKINIMUS — NEVĖLIAU,
gyti, nes buvo išalkęs, ir po (19th ir 52nd Ave., Cicero, III.
KAIP GRUODŽIO 18-tą DIENĄ. Tokiu būdu bus ga
to buvo pasiryžęs pasiduoti Programas prasidės S vai. vakare,
lima gražiau sustatyti ir išskirstyti pagal lietuvių ko
o po programo bus Šokiai. ,
policijai.
lonijas tinkamesnėse vietose.
“DRAUGO” ADM.
(PELNAS YRA SKIRIAMAS
LIETUVOS PASELPAI)
Ryšium su kova
prieš
abortus Chicagoj
policija Tik lėtas: 08c. Oov’t Tax 7c; Viso, 75c
pirkti “DRAlfJO“
Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
areštavo
gydytoją,
dr. Tlkletj,, galite
RA ATI MIME
sekimu Jūsų biznyje arba profesijoje.
Frank L. Nathanšon, 61 m.

RUSS
MORGAN

•••

X Navickų, gyvenančių
adresu 2637 Montgomery
St., sūnus Vladas praneša
tėvams, kad gruodžio 6 d.
Dėdės Šamo pulkas, kuriame jis tarnauja, jau pasiekė
Alaską. Kelionė ėmė virš
tris savaites.

Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius

Telefonas:

'ĮfSft

Kazlauskas,

Ties 73 gat. ir Jeffery žinomas išradėjas ir veikė
Tarp kitko jis sakė:
“Nežinau, kas bus po mūsų ave. užmuštas William Gal- jas, drauge su Jonu Juška,
šalies 166 metų nepriklau-' ligan> 31 m. amž. E. 73 gat. biznierium, lankėsi redakci
Netoli nuo Pekin Inn. po joj spaudos ir kitais reika
somybės sukaktuvių arti
moje ateityje
Šį vakarą licijos nuovados rastas už lais.
čia būdamas malonėčiau iš muštas William E. TriesX Pranas Katilius, LRK
kelti pasiūlymą, kas ištik enhahn, taip pat 31 m. SA generalinis organizato
rųjų turi būti daroma, kad amž., 2724 So. Wells gt.
rius, per pora savaičių darIr abiejuose atsitikimuo- bavosi Roselande, So. ChiAmerikai užtikrinti taiką ir
garbingas laisves,
kurias se tie vyrai užmušti ne plė cago ir West Pullmane. Bu
paveldėjome per ameriko šimo sumetimais.
simąjį sekmadienį pradeda
Ryšium su Galligano už
nišką revoliuciją.
Nekalto Prasidėjimo parap.,
“Negaliu to* padaryti. Ta mušimu policija jau arešta Brighton Parke.
čiau turiu pareikšti savo vo du įtariamuosius.
X Barbora Kraujelienė,
mintį, ką aš, kaipo ištiki
West Side biznierka, vakar
mas Amerikos pilietis, turiu
susilaukė netikėtų viešniųdaryti šią valandą. Nedvejo
svečių atsilankusių pasvei
damas pasisakau, kad šio
— rengiamas —
kinti ją vardadienio proga.
nepaprasto stovio ir krizės
LIETUVIŲ SPORTININKŲ
Daugiausiai buvo sąjungie
metu aš pilnai pripažįstu
ORGANIZACIJOS
čių. B. Kraujelienė yra uoli
prezidento, kurs išrinktas
Programe Dalyvaujant
draugijose veikėja ir jų rė
amerikonišku būdu, vado
mėja.
vybę. Nes jis yra mano ir
visų kitų • amerikiečių vyX Jaunieji Tumai, 6816
riausias vadas. Mes visi
S. Rockwell St., džiaugias
turime būti jam ištikimi ir
garnio dovana — sūneliu
jam visakuo padėti šiais ne
Nemažiau jau čia džiaugia
paprastais laikais.”
si ir Tumai “seneliai”, o

X Brightonparkietis L.
Varnas netikėtai sutiko ne
laimę: nusilaužė koją. Ka
lėdos tikrai bus nelinks
mos.

Sekm., gruod. 28, 1941

VICTORY

3486

F.

SELEMONAVICH,

Sav.

ATSIŠAUKIMAS 1 BIZNIERIUS, PROFESIONA
LUS, ORGANIZACIJAS, DRAUGIJAS,
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