DRAUGAS
JAPONIJOS-AMERIKOS KARAS
DRAUGAS

DRAUGAS

The I.ltlmanlaii Daily l-'rlend

Leidžia Lietuvių Katalikų 8paudo«
Draugija.

Publh.hcd by the Lithuanian Catholk
Press Soclety.

2334 So. Oakley Ave., Chicage, Bllnois

2331 So. Oakh-y Ave., CliKago. Illinois

Telefonas Canal 8010-8011.

The most

VienintSlis tautinas Ir tikybinės minties
lietuvių dlenraitla pasaulyje.

THE

No. 256

LITHUANIAN

BELGŲ KARDINOLAS

4

POPIEŽIUS RAGINA
MELSTIS

Nori

Kaina 3c

VOL

Nuskandinta Jungtinių Valstybių
jr
.4 aro laivas - pranešama

laivyno

Ataka pravesta be karo paskelbimo, Ja
ponijos pasiuntiniams tebesitariant dėl
taikos. Atakų metų žuvę didelis skaičius
asmenų.

Japonai torpedomis apšaudė Amerikos
karo transportinį laivą. Antroji ataka Hawaii salose. Nuskandinta keturi japonų
submarinai.

TOKIJO, GRUODŽIO 7 D. — JAPONIJA OFICIA
LIAI PASKELBĖ, JOG TARP JAPONIJOS IR JUNGTI
NIŲ VALSTYBIŲ YRA KARO STOVIS.
TUO TARPU IŠ SHANGHAJAUS PRANEŠTA, JOG
SHANGHAJAUS UOSTE NUSKANDINTAS ANGLIJOS
LAIVAS. KAI KURIE SLUOGSNIAI REIŠKIA ĮSITIKI
NIMA, JOG JAPONAI BANDŲ NUSKANDINTI JUNG
TINIŲ VALSTYBIŲ LAIVA WAKE, KURIS BUVĘS
NETOLIESE ANGLŲ LAIVO, BET AMERIKOS LAI
VAS IŠLIKKĘS NEPALIESTAS.

Manila, gruodžio 7 d. —
Japonai parėmė tarptautinę
koloniją. Shanghajuj visi
bankai uždaryti. Amerikie
čiams konsulas įsakė pasi
likti namie. Tuo tarpu japo
nai paskelbė, kad kiekvie
nas asmuo, darąs nuostolių
pastatams bus tuojau sušau
dytas.
•
Washingtonas, gruodžio 7
d. — Nepatvirtinti praneši
mai sako, jog japonai nus
kandinę Jungtinių Valstybių
karo laivą West Virginia.
•
Manila, gruodžio 7 d. —
Maniloje skubiai siunčiama į
karo pozicijas kariuomenė.
Šiaip mieste ramu. Japonų
krautuvės šiandie neatsida
rė. Ruošiamasi evakuoti mie
slo moteris ir vaikus. Tiki
masi, jog netrukus bus už
darytos mokyklos.
•
Manila, gruodžio 7 d. —
Čia gauta žinių, jog japonai
pravedę aviacijos atakas ant
Singapūro tuo pačiu laiku
kaip ir Havvaii.

Washingtonas, gruodžio 7
d. — Japonai neatsižvelgtimi, kad du jų pasiuntiniai
Washingtone tebesitaria dėl
taikos ir kad Jungtinės Vai
stybės ir Japonija nėra dar
paskelbusios viena antrai ka
ro šiandien pravedė orlaivių
atakas Amerikos teritori
jose.
Pasak pranešimų, japonų
bombanešiai pravedė atakas
Amerikos laivyno bazėse
Maniloj ir Peari Harbor.

(Radio pranešimai iš Ma
Ateinančiais 1942 metais nilos pareiškia, jog Manila
gegužės 13 dieną sueis 25-ri nebombarduota).
metai, kaip Šventasis Tėvas
Pijus XII konsekruotas vys Manila yra Filipinų salo
kupu. Visas katalikiškas pa se, o Peari Harbor Hawaii
saulis rengiasi šią sukaktį ■ salose, Oahu saloje.
dievotai ir iškilmingai minė
ti. Romoje sudarytas komite Bombardavo Hanolulu
Vėlesnieji pranešimai skel
tas, kurio priešaky yra du
kardinolai. Be to katalikiš • bia, jog japonų bombanešiai
kuose kraštuose sudaromi pravedė atakas Honolulu
vadinamieji tautiniai komi mieste (apie 150,000 gyv.)
kur esą padarytą nemažą
tetai.
Jo šventenybė pranešė Ro nuostolių. Washingtono šiuo
mos icomitetui, kad sukaktį ganiai pareiškia, jog atako
minint nebūtų rengiamos se gali būti nemaža gyvybės
maldininkijos. Popiežius pa aukų.
\ geidauja, kad tos sukakties
Kai kurie šaltiniai pareiš
dieną viso pasaulio katali kia,
Hawaii buvo pasi
kai, susirinkę į katedras ir rengęjogjaponų
atakoms nes
bažnyčias, su Juo susijung jau ištisa savaitė
kaip jų ti
tų karštoje maldoje.
kėjos. Vėlesnieji pranešimai
sako, jog japonų bomba pa
taikiusi į kareivines ir už
KATALIKIŠKOS
mušus! 350 asmenų.

ti prieš japonų špionažą ir
sabotažą.
Visiems jūrininkams įsa
kyta kogreičiausiai grįžti į
savo laivus, o pietinėj Kali
fornijoj atšaukta visi leidi
mai kareiviams išvykti ke
lioms dienoms atostogų.
✓

Prezidentas, kabinetas

Prieš špionažą

Federalis
investigacijos
biuras pareiškė, jog biuras
esąs pilnai pasirengęs kovo
SIKORSKIS SU STALINU

Bolševikai iš Maskvos pa
sauliui praneša, kad lenkų
tremtinė vyriausybė Cen pa
dariusi ir pasirašiusi su So
vietų vyriausybė “demokra
tinės” sąjungos ir pastovios
taikos sutartį. Pasirašęs dik
tatorius Stalinas ir lenkų
premjeras gen. Sikorskis.
Lenkai, žino, ko yra verta
ta sutartis su raudonuoju
diktatorium, kurs sutarčių
negerbia. Bet jie tai daro
aplinkybių veržiami. Tikisi,
kad, rasF, su Stalino “pagal
ba” atstatys Lenkiją.

C ”n raudas”

Neaiškios žinios
Pranešimai apie įvykius
Ramiajam vandenyne yra la
bai nepilni ir nepatiekta vi
sų smukmenų.
Karo departamento pareiš
kimu bet kokios karinės ver
tės žinios žinios draudžiama
skelbti, ypač apie strategi
nes vietas ir-karo pajėgas.
Berlynas, gruodžio 7 d. —
Vokiečių pranešimai šiandie
paskelbė, jog Jugoslavijoje
nukauta 150 “komunistų” ir
didelis skaičius suimtas ko
vose su serbų ' partizanais.
Pranešimai sako, jog kovos
įvykusios vakarinėj Serbi
joj„
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Admirolas Darlan (kairėje) ir maršalas Petain (cent
re), kurie reprezentuoja Prancūzijos vyriausybę, tariar
si su nacių fieldmaršalu Goeringu St. Florentine, okupuotoj Prancūzijoj. Naciai norėtų gauti savo karo tar
nybai išlikusius prancūzų karo laivus. Bet maršalas
Petain priešinasi.

posėdyje
Tuo tarpu Prezidentas Kun. Rėklaitis
Rooseveltas šįvakar Baltuo
siuose Rūmuose sušaukė sa atvyksta Chicagon
vo kabineto ir kongreso va
Chicago, I1L, gruodžio 8
dų posėdį, kuriame aišku d. — šiandie Chicagon at
bus aptarta paskutinieji įvy vyksta Amerikos Tėvų Ma
kiai Ramiajam vandenyne.
rijonų Provincijolas kun.
Manoma, jog Prezidentas dr. Kazimieras Rėklaitis
ruošia pilnutinį visų įvykių M.I.C.
sąrašą, kad rytoj galėtų pra
Kun. dr. Rėklaitis Ame
nešti kongresui.
rikos Tėvų Marijonų Pro
Kai kurie Washingtono vincijolu paskirtas a. a.
sluogsniai pastebi, jog esą t un. dr. Jono Navicko vie
labai galima, kad rytoj (pir ton.
madienį) kongresas paskelb
tų Japonijai karą. Tačiau
tai kol kas tėra tik spėlioji
mai.
Prezidento nota

mokyklos iškilmes

Vadinamojo Office of Civilian Defense pastangomis
šio gruodžio 15 dieną visose
J. A. Valstybėse bus mini
ma amerikoniško Teisių Biliaus 150 metų sukaktis.
Iš Washingtono praneša,
kad NCWC pasižadėjo koo
peruoti su tuo ofisu, kad iš
kilmės turėtų kuo geriausio
pasisekimo. NCWC švietimo
kių mokyklų išsiuntinėjo nu
departamentas 10,000 katali
rodymus, kaip ta šventė tu
ri būti minima, ‘ atsižvelgus
į jos reikšmingumą.
Teisių Bilium yra vadina
mi pirmieji dešimtis šalies
konstitucijos priedai, ku
riais gyventojams garantuo
jama religijos, spaudos, žo
džio ir susirinkimų laisvė.
150 metų sueina, kai tie
priedai ratifikuoti.

FRIEND

Chicago, Illinois, Pirmadienis, Gruodžio-December, 8 d., 1941 m.
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Japonijos bombanešiai atakavo
Amerikos teritorijas rytuose

DROŽIA NACIAMS
Belgų primas kardinolas
Roey, Malinęs arkivyskupas,
tikrai didvyriškai nusisuka
prieš nacius, kurie okupuoja
Belgiją ir persekioja Bažny
čią ir tikinčiuosius.
Įvykusiame Wavre-Notre
Dame jocistų kongrese Jo
Eminencija pareiškė, kad
Bažnyčia lyg žmogaus organizmas gali gyvuoti įvai
riuose klimatuose, gali pri
sitaikinti prie įvairių gyveni
mo sąlygų. Bet negali gy
vuoti tokiame klimate ir są
lygose, kur ji yra spaudžia
ma ir troškinama. Tad Baž
nyčia nieku būdu negali pa
sitaikinti prie nepakenčiamo
nacių režimo, kurs darbuoja
si katalikus pavergti.
Kardinolas aštriais žo
džiais nupeikė visus tuos, ku
rie norėtų naciams pataikau
ti ir norėtų dar, kad ir Baž
nyčia išsižadėtų laisvės ir
kai kurių savo teisių.

DAILY

lnfluential LKhuanian Daily
in America.

Litvinovas atvyko

Washingtonan

Washingtonas gruodžio *3
d. — Naujasis Rusijos am
basadorius Amerikai Maxmas Litvinovas šiandie atvy
ko Washingtonan specialiu
United Airlines orlaiviu.
Šalia Rusijos ambasados
narių naująjį Rusijos amba
sadorių pasitiko Jungtinių
Valstybių ir Anglijos ofici
alieji asmenys.
Litvinovas spaudos atsto
vams pareiškė nenorįs pada
ryti bet kokių pareiškimų
prieš konfėrencijas su Pre
zidentu
Rooseveltu. Šioms
japonų imperatoriui konferencijoms
laikas dar ne
paskelbtas.
Washingtonas, gruodžio 7
d. — Gavęs oficialius prane
Lisabonas. — Gaunama
šimus, jog Japonijos laivų žinių, kad Vokietijos ge
grupės pasirodė pakeliui į ne ritiniame
komisariate
Siamą, Prezidentas Roosevel Lietuvoje spaudos šefo pa
tas pasiuntė Japonijos impe rei gas einas Oskar Hilderatoriui Hirohito laišką tuo brandt, Lietuvos vokietis,
būdu tikėdamasis išvengti Nepriklausomos Lietuvos
karo Ramiajam vandenyne.
laikais vertęsis žurnalizTuo tarpu nepaskelbta ar mu. Jis buvo vokiečių te
Prezidento Roosevelto noto legramų agentūros ir Kiai
je yra įspėjimas Japonijos pėdos vokiečių dienraščio
imperatoriui, jog japonų ata “Memeler Dampfboot” ko
kos Siame gali reikšti karo respondentas Kaune.
pradžią ar kreipimasis į im
peratorių dėti pastangas nu
kreiptų karo pavojų. ’
Rusai apsupo

125,000 kariuomenės

Valstybės departamentas
tuo tarpu paskelbė, jog In
dokinijoj ir jos pakraščiuose
Japonija yra sutraukusi
125,000 kariuomenės ir jog
šį rytą dvi grupės japonų
laivų pastebėtas į pietus nuo
Indokinijos, beplaukiančios
Siamo įlankos linkui.

vokiečius netoli
Leningrado

Berlynas, gruodžio 7 d.—
Vokietija oficialiai paskel
bė, jog sąryšyj su Japonijos
atakomis Amerikos teritori
jose, nebus daroma jokių
pareiškimų, kol nebus išstu
dijuota visi įvykiai.
paskelbė, jog pietų fronte
rusų aviacija per paskutinių
sias dvi dienas pašovė 82 na
rių orlaivius, sunaikino 147
tankus, 23 apkasų kanuoles,
24 priešorlaivinius pabūk
lus, 2,600 sunkvežimių ir nu
kovė 8,000 vokiečių karei
vių.
Paskutinieji
pranešimai
skelbia, jog ir vidurio fron
te, prie Maskvos, rusai pra
vedę sėkmingas kontrata
kas. šiam fronte šiuo metu
siaučia dideli šalčiai.
Možaisko sektoriuje vokie
čių mechanizuotieji daliniai,
buvę priversti pasitraukti.
Rusų sluogsniai pareiškia,
jog šioje fronto dalyje vo
kiečiai buvę priversti pasi
traukti betvarkėje.
Volokolomsko apylinkėje
rusai randą didelį skaičių
sušalusių vokiečių kareivių.

Washingtonas, gruodžio
7 d. — Prezidentas Roose
veltas ruošia kalbą kongre
sui, kurioje jis ragins kong
resą paskelbti Japonijai ka
rą.

Washingtonas, gruodžio 7
d. — Apie 1,300 mylių į va
karus nuo San Francisko
torpedomis apšaudytas Jun
gtinių Valstybių kariuome
nės laivas, gabenęs medžio
krovinį.
Manila, gruodžio 7 d. —
Nepatvirtinti
pranešima,
skelbia, jog apie 1600 mylių
į vakarus nuo Manilos nus
kandintas neįvardintas lai
vas su kuriuo žuvo 350 as
menų.

San Francisco, gruodžio 7
d. — Nepatvirtinti praneši
mai skelbia, jog japonai pra
vedę antrą ataką ant Ha
vvaii salų. Tie patys praneši
mai skelbia, jog japonai pra
vedę ataką ant Havvaii ;ilų. Tie patys pranešiu,
skelbia, jog pašauta 6 japc
nų orlaiviai, sunaikinta
submarinai ir nuskandintas
orlaivių vežiotojas.

New Yorkas, gruodžio 7
d. — Hickam aerodrome,
Honolulu, japonų bombos
užmušė 350 amerikiečių ii
Peari Harbor uoste padegė
Amerikos karo laivą Oklahomą.
YVashingtonas, gruodžio
7 d. — Japonijos orlaiviai
atakavo Amerikos salą Guam.

Londonas, gruodžio 7 d.—
Abu Anglijos parlamento
rūmai rytoj susirinks posė
džiams 10:00 vai.

New Yorkag, gruodžio 7
Honolulu, gruodžio 7 d.-—
d. Anglijos radio šiandie pa
Amerikos laivynas šiandie
skelbė, jog rusai apsupę vo
išplaukė iš Peari Harbor
kiečių okupuotą Tikvino mie
uosto. Kryptis neskelbiama.
stą Leningrado fronte. Ra
Kairo, gruodžio 7 d. —
dio pareiškė, jog rusai nu
kirtę geležinkelį, kuriuo vo Anglų karo vadovybė skel i Honolulu, gruodžio 7 d.
Šiandie valstybės sekreto kiečiai gaudavę sau reikme bia, jog ašies kariuomenė Li NeU1| nuo Honolulu vy,kta
bijoję perskelta į dvi dalis.
rius Hull pareiškė Japonijos nis.
atstovams, jog Japonijos ai
Viena jų yra EI Adem apy Amerikos ir Japonijos lai
Kuibiševas. gruodžio 7 d. linkėje ir kita netoli Libijos* vyno kovos. Laivų skaičius
sakymas į jo notą yra pil
ir typai kol kas nežinoma.
nas netiesos ir iškraipymų. — Rusijos karo vadovybė Egipto pasienio.

Pirmadienis, gruod. 8, 1941
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
| — Maironio. Sugebėjimu Laj bai gerai valdyti balsą jau
Paminėta DLK
nas deklamatorius užsipelnė
visos publikos simpatiją.
Gedimino 600 m.
Kun. Juozas Kuprevičius
prabilo į susirinkusius labai
sukaktis
reikšminga kalba. Pažymė
Marianapolio Kolegija. — jo jisai tarp kitko, kad did
Pirmadienyje, gruodžio m. vyriai gali būti ne tik Lie1 d., kolegijos didžiojoj sa , tuvoj, tačiau ir čia Amerilėj įvyko paminėjimas ry I koj ir kad vienas iš tokių
šium su Didžiojo Lietuvos i tai buvo kun. J. Navickas.
Kunigaikščio Gedimino še
E. Page išpildė fleita du
šių šimtų metų mirties su- numerius
akompanuojant
kakčia.
br. Baniui. Savo muzikaliĮ minėjimą atsilankė TT. i niais gabumais E. Page pa
Marijonų provincijolas kun. vergė visą publiką. Visi ste
dr. K. Rėklaitis, kolegijos bėjosi, kad toks jaunas stu
rektorius kun. dr. J. Vaškas, dentas gali būti taip talen
pro*. kun. dr. J. Starkus, tingas.
kun. J. Jančius ir visa eilė
Kun. dr. J. Starkus žino
kitų kunigų ir profesorių.
Atsilankė taip pat seselės, mas ir visų labai mylimas
visi namiškiai, svečiai, kole kalbėtojas tarė savo reikš
mingą žodį. Įdomiai pavaiz
gijos studentai.
davęs Kunigaikštį Gediminą
Šventę atidarė J. V. Na bei jo nuopelnus priėjo prie
vickas pakviesdamas TT. Ma dabartinių Lietuvos reikalų.
rijonų provincijolą kun. dr. Nušviesdamas dabartinę Lie
K. Rėklaitį sukalbėti maldą. tuvos padėtį pareiškė, kad
Po to stud. J. A. Stočkus Gediminai galėjo gimti ne
buvo paprašytas vadovauti tik prieš šešis šimtus metę,
šventei.
tačiau jie gimsta ir dabar
Garbingą įžanginį žodį ta ir kad ateitis jų vardus mi
rė provincijolas pasveikin nės kaip, kad mes minim
damas visus ir pareikšda šiandie K. Gedimino vardą.
mas džiaugsmo dėl mato Stud, Chieppo po kun. dr.
J. Starkaus kalbos akompa
mos šventės pasisekimo.
Šventės programa buvo nuojant B. Baniui saksafo-’
pradėta eilėraščiu “Kuni nu pagrojo Venderio “Lar
gaikščių Miestui” B. Braz go”. Susilaukė daug aplodis
džionio, kurį deklamavo mentų iš publikos Ir buvo
Stud. M. K. Starkus kilęs iš priverstas pagroti dar vieną
Kalifornijos, keliais atve numerį “magaryčių”.
Dr. K. A. Rakauskas pa
jais lankęsis Lietuvoje.
Kun. M. Urbonavičius lai sveikino susirinkusius, pa
kė paskaitą apie Gediminą. reiškė džiaugsmo, kad šven
Labai vaizdžiai kun. Urbo tė labai sėkmingai vyksta.
navičius savo kalboj nušvie Pakalbėjęs apie Gediminą
tė Kunigaikščio Gedimino ragino visus Lietuvos him
darbus Lietuvai, jo kovas no autoriaus V. Kudirkos
su priešais. Apibudino jį žodžiais semtis stiprybės iš
kaip labai gabų diplomatą praeities.
Po dr. K. A. Rakausko
ir sumanų valdovą.
Po paskaitos sekė stud. patrijotiškos kalbos scenoj
V. Eidinto deklamacija “Tra pasirodė stud. E. Page. Jis
kų Pilis” — Maironio. Savo akompanuojant br. Baniui
partiją V. Eidintas labai solo išpildė “Kas ant žirge
lio” — Šimkaus. Šis jo pa
sėkmingai išpildė.
Stud. M. K. Starkus pa sirodymas tai buvo tikras
deklamavo Did. Kunigaikš siurpryzas visiems. Nesino
čio Gedimino įsteigto mies rėjo tikėti, kad stud. E.
to vardo eilėraštį “Vilnius” Page būdamas prancūzas

PIRMOJI LIETUVIŲ MOKYKLA PIETŲ AMERIKOJE — SAO PAULO, BRAZILIJA

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS
AKIŲ GYDYTOJAS
SPECIALISTAS

*u«lr& 20 metų praktikavimo aklų
tairynie Ir gydyme
GERAI PR1TA1KLNTI ARIMAI
jat&loye krei vaa akla. trumparegyste
t tollregystf.
palengvina aklų Itemplm*, praA&llna
galvos akaudfijlui*. svaigimą Ir aklų
kartų.
MODKltMlftKIAUSl, TOBULIAUSI
EGZAMINAVIMO BCDAI
SpeclnlS atyda atkreipiama t valkų
akla.

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia
VALANDOS:
Ui tos Iki 8-tou valandoa kasdien.
Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
TaL YAKDS 1373

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS
Pritaikina akinius
atsako mingai ui
prieinamą kainą.

Mokyklą lanko apie 400 auklėtinių. Veda Seserys Pra nciškietės. Šių metų rugpiūčio mėnesį užbaigta mokyk
los patalpų statyba prie kurios daugiausia prisidėjo Jun gtinių Amerikos Valstybių lietuviai. Aukas čia teberenka kun. P. Ragažinskas.

galėtų tokia švaria lietuvių vienas po kito. Sakėsi neti
kalba sudainuoti lietuviškai kėjęs, kad Marianapolio stu
dentų kuopa būtų galėjusi
solo.
i
Baigiantis vakaro progra paruošti tokį įspūdingą mi
mai po įspūdingo pasirody nėjimą. Išsireiškė, kad jei
mo stud. E. Page, buvo pa būtų buvęs čia kun. J. Na
kviestas kolegijos rektoriui vickas jis būtų buvęs labai
kun. dr. J. Vaškas tarti žo patenkintas ir kaip papras
tai jis būtų pasakęs: “Mano
dį.
brangūs vaikai rytoj jums
Rektorius pareiškė didelį- laisva”. Kun. dr. J. Vaškas
džiaugsmą ir pasitenkinimą jo žodžius įvykdė, paskelbė
vakaro pasisekimu. Prisipa laisvą dieną.
žino, kad surprizai buvo jam
Paskutinį numerį išpildė
kolegijos choras vadovau
jant br. Baniui jo paties pa
WHOLESALE
rašytas dainas “Į kalnelį ėjau” ir “Eik čionai.”
LIQUOR
Sėkmingai atliko choras
ĮSTAIGA

savo partiją. Pagyrimai piau
kė iš salės chorui ir broliui
Baniui už jo žavėtinas dai
nas.
Šventę baigė stud. J. A.
Stočkus padėkodamas vi
siems už atsilankymą ir vi
siems tiems, kurie prisidė

f

Hreitojame
P® rtag
Chicago

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.
AKIS IŠTIRINĖJA
AKINIUS PRITAIKINA
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K. KANTER. Sav

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

•MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St
Th.

BOULEVARD

0014

Ofise randasi kiti pataisymo
metodų {rengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

ADVOKATAI

137 No. Marion Street
Oak Park, Illinois

Whitney E. Tarutis

(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906.

8188 SO. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)
▼ALANDO8:

DANTISTAS

Nuo 1-moa
vai. vak.

1U

Tel. PROspect 8525

OF CAMAAO TAAFFIt BY ONC TON,

BETTER FIAMNIN6 OF SHIFMEHT*

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
6168 So. Talman Avė.
Chicago. HL

BR. STRIKOL’IS

Rezidencija REPUBLIC 5047
pagal sutartį

TO TMI NATION'* FREI9HT CAR SUPFIY.

TON MILĖS -5 Month* 1918

ff»1E AMERICAN RAILROAM

AM N0W MOVIMU, SMOOTNIY
lSO.S7Z.5l6.0OO RFVEHUĖ TON IMIES
AMO SfflFUV.MMtTMS
O» FMI0NT MORE RILK
miiiiM—— THAN TNCY 010 IN THt
KAK VAR-YEAR OF 1718.

"^TfBfnMiirtiiig^irTrMMii
TON MILES-5Months 1941
1*9.7*4.757,000 REVEHUB TON MILĖS

ABBOCUROM O* 4

I 8AB9OAM Ne N

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
vii.: 2—4 ir 7—8 vak.

Ketvirtad. ir Nedaliomis susitarus

OR iNFROVE© FACHASE OCSISN,
AOM THE MVIVALINT OF 40.000 CAtt

DR. J. J. SIMONAITIS

CHAS. P. KAL
ADVOKATAS
Kasdien vai. 10 iki 8
Treč. ir Penk. 10 Iki 6

6322 S. Western Avė.

2423

W. Marquette Road

nrrsioiAB and burgeon

(645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 ir noo 0 iki 8 vaL vak
Nedaliomis pagal sutarti.
Office tek YARda 4787
Namą tek PROspect 1980
Tei. YARda 6981.
Res.: KENvood 0107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB OHIRURGAB

‘♦•■n vai noo 1—8: ano l:8ft—8 •ta'
Telefonas PROSPECT 1012
766 Wesf VHh Street

KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL BADIO PATAISYMO
PAŠAUKITE:

YARDS 3088

DAKTARAI
Telefonas: YARds 3146

Dr.V.A.ŠIMKUS

CONRAD
Fotografas

1446 So. 49th Court, Cicero

Studija Įrengta pir
mos rūšies su nioderni&komls užlai
domis Ir Uollywood
tviasomls.
Darbas
Garantuotas.

3147 S. Halsted St, Chicago Valandos: 11-12; vakarais7-9.Pir

Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-tt, 7-9 P. M.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
Telefonas; CICero *1178

420 W. 63rd Street

or. f. g. winskunas

IeL: Biznio • ENGlewood 5888
Bez.: • ENGlewood 5840

PHYSICIAN AND SURGEON

Būkite malonūs
SAVO AKIMS!
na vleaa pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jaa leisdami
įiekaamlnuotl jaa moderniškiausia
metodą, kuria reg«|lmo mokslas
gali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO

pririnkime akintu, karte

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

1801 Sa Ashland Avenue
Kampas U-tos

telefonas CANAL MM — Ohteaga
OFISO VALANDOS
Kasdien 1:00 a m. iki S.io p. m.
Tre«. Ir BeM: • :•<» a. m. Iki
T:*« p. m.

i

Ofiso tek CANal 2345
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.
Bea.: 7004 So. Fairfield Avė.
Bes.: Tel.: HEMlock 8150
te*. IAftds 184*

OR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
aru *7tk Btree*
▼ak: ano 9 rak ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.
Telcfofnafl: HEMloek BM0

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6767 So. YVestern Avė.

TeL OAMal 8188

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

2201 YVest Cermak Rd.
Valandos: 1—R popiet Ir 7—8 v. »
REZIDENCIJA:

6631 S. Califomia Avė.
Telefonas REPublic 7808

Ofiso teL: VlRginia 0086
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vak: 1-3 tr 6-8:30 P. M.,
šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Trečiadieniais pagal autartį.

TaL OAHal 0257
Ree. tol.: PROspect W

OR. P. 2. ZALATORIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Raaidandja: 6800 Bo. Arteatan Ar
▼4I.ANDO8 U » erto iki 9 oon>*
• Iki • «ol

vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

3343 So. Halsted Street
madieniais tik vakare nuo 7 iki 9.
Šeštadieniais: 11-12, 2-4, ri 7-ft.
Šventadieniais 11-12

Tel. CAN ai 5969

Dr. Waller J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija

2165 YVest Cermak Boad
OFISO VALANDOS
Nuo 7 Dd 8:30 v. vakarais
ANTRAS OFISAS

2017 8. YVestern Avė.

TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto Ud 5 po piet kasdien

Ofise Taki
VlRginia 1886

DR. RAUKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAI'

1868 Wert S6th Street
LIGONIUS PBUMAi
Kasdien soo 2:0* iki

R:0«

»ai

Trečlad. Ir Sekmad. tik nusitariu*.

i.,

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki <1 Vak. 7 Iki S
Nedėliomia pagal sutarti

AMERIKOS LIK I UVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI Telefonas CAN ai 4796

Res. 0968 So. Talman Ava
l-tos Rea. Tek GROvehiU 0017
Offtoe taL HBMlock 4848

Tek CALomet 6877
184 NO. LA SALLE ST.,
Room 2014
TeL Stote 7572

THItOU«H SUCH IMPROVEMCNTS AS

LIETUVIAI

2158 YVest Cermak Rd.

CENTRINI8 OFISAS:

TME AVtKMt L0A0IMS

S. S.

DR. P. ATKOČIŪNAS

ADVOKATAS

QmCMASiN«

jo savo darbu šventės pa
ruošimui. Po to jis pakvietė
visus bendrai sugiedoti Lie
tuvos himną.

JOS F. BUDRIK

DR. PETER J. BARTKUS

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa labos)

TsL ItUbray 8880
Chicago, HL
OFISO VALANDOS:
1913 So. Halsted St
Ofisas viri Boehm’s Drug store Nuo 10 iki 12 vak ryte, nuo 9 iki 8
▼ai. popiet ir nuo 7 iki 8:90 vai. rak.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto
ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEley 0484.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TsL Oicaro 1484

UR. MAURICE IAHN

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS ir chirurgas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.

T*L YARda 0994
Ban. ToL KENwood 4800
OFISO VALANDOS:
Noo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. VALANDOS
Nuo 10-12 ▼. rytoj 2-8 ir 7-4 ▼ rak
ir pagal sutartį.
Res. 1625 So. 50th Avenue Nedėliomia nuo 10 iki 17 vai. dieną

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct

TeL Oicsro 1484

DR. A. JENKINS
(Iistoris)
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

2500 YVest 63rd Street
OFISO VALANDOS i
Nao 1—4 Ir aas 7—6 vakare
Talpai paaal "atarti
Ofiso telefonas PROspect 0787
Namų telefonas VlRginia 2481

TELEFONAI:
Office: lIRHIook 5524
EMERGENCY: call MUbray 0001
Bes.: HEMlock 1648

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND 8URGEON
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 Iki 3 Ir nuo 6 Iki 8 vai. vak.

2408 YVest 63rd Street
X

Pirmadienis, gruod. 8
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"AS ESU NEKALTAS PRASIDĖJIMAS"
MOTINA

S

AUKLĖTOJA
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*
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MANDAGUMAS
gant reikalauja, kad vaikas
visuomet eitų valgyti pas
kirtu laiku, kad sėstųs už
stalo nusivalęs drabužius ir
nusiplovęs rankas, kad sė
dėtų tiesiai, niekur neatsirėmęs, nesikniaubtų ant
stalo, nedėtų ant jo alkū
nių ;
kad
negrobstytų
iš bliudo, bet lauktų, kol
jam motina įdės, arba kol
Bet gal pasakysite: kam kiti pasiims ir kad neval
čia dar reikia to mandagu-s gytų vyresniems nepradė
mo? Juk dėl mandagumo jus.
į pragarą neisi.
By tik
žmogus mylėtų artimą, o
Mandagus žmogus nekal
dėl to gražaus elgimos kam ba daug apie save, nesideda
čia kvaršinti galvą.
geresniu,
išmintingesnių,
Tiesa, mandagumas nėra turtingesnių už kitus, ne
savaimi tokia dorybė, kaip gina nei savęs, nei savo
artimo meilė, bet yra arti- į šeimos, nei savo namų ir
mo meilės dorybės ištiki- i nežiūri į kitus iš aukšto dėl
mas padėjėjas ir tikras bro to, kad jie turi mažiau tur
lis. Tą meilę, kurią mes to ar yra žemesnės kilmės,
jaučiame širdyje, jis iške- t ar mažiau mokyti. Jis nė
lia aikštėn.
Mandagumo! ra akyplėša, nenori, kad
būtinai visi sutiktų su jo
šaltinis yra artimo meilė.
nuomone. Nors jam ar nuo
Mandagumas yra ne tik bodu būtų kalbėtis su kuo,
meilus, glaudus apsiėjimas jis to nepadaro ir kantriai
su kitais. Tai yra ir gra jo klauso. Nesako, kitam
žus apsiėjimas. Mandagus nemalonių dalykų, kurie
žmogus viską daro gražiai: jam gali užduotį širdį, pa
gražiai vaikščioja, valgo, vyzdžiui: “Vaje, koks tam
sėdi. Šventasis Raštas sa sta pasenėjęs!
Kaip blo
ko, kad mūsų kūnai prisi gai atrodai!” ir kitų pana
kėlę, busią atsimainę, dva šių.
Lankydamas ligonį,
singi. Galima sakyti, kad nesistebi, kad jis toks nu
elgdamies mandagiai, gra silpęs ir sumenkęs, nesako
žiai, mes begyvendami jau jam, kad jis turbūt nebeatšiek tiek artiname juos sikelsiąs iš tos ligos, nepa
prie to dvasingumo.
sakoja, kaip tas ir tas mi
Mandagumas yra svarbus ręs, bet stengias padrąsinti
žmogui, todėl, kad jis stip ligonį, pradžiuginti. Dažnai
rina mūsų sielos jausmus, toks padrąsinimas yra ligo
eina jiems į talką. Pratin niui laba naudingas, pade
dami savo kūną gražiai, da greičiau pasveikti. Čia
švelniai judėti, mandagiai visai nebus melavimas, nes
su visais elgtis, pristatome kas gali tikrai nuspręsti,
jį tarnauti sielos tikslams. kad ligonis mirs? Geriausi
Mūsų kūnas tuomet pap- gydytojai kartais apsirin
ranta klausyti sielos, o ne ka: kol žmogus gyvas, tol
siela kūno. Jei žmogus yra gali būti vilties.*

Mandagumas yra mokė
jimas gražiai apsieti. Kiek
vienas numano, kad su man
dagiais žmonėmis daug
lengviau gyventi, negu su
neaptašytais stačiokais. Ne
mandagus žmogus stumte
stumia, nuo savęs. Todėl
jūsų vaikai turi būti man
dagūs.

r

A

►J

papratęs gražiai elgtis, tai
Trumpai sakant, tikrai
jam daug lengviau yra val mandagus žmogus stengias
visur ir visuomet stumti
dytis. • ,
Mandagus žmogus ramiai atgal savo “aš,” būti kukl
ir tyliai sėdi susirinkimuo ius, nuolat rūpintis kitais,
se, teatruose, koncertuose, persikelti, taip sakant, į jų
L
paskaitose. Balsingas juo padėjimą.

Pačioje
krikščionybės
pradžioje Marija buvo neafskiriama nuo Kristaus:
kas garbino Kristų, tas ger
bė ir Mariją. 3 ir 4 šimt
mečio katakombų papuoši
muose jau randama Mar,jos paveikslų: ji vaizduoja
ma kaip moteriškė su vai
keliu ant rankų. Liaudyje,
regis, jau 2 šimtmetį Mari
jos gerbimas buvo labai
populiarus. 4 šimtmetį Baž
nyčios liturg.koje jau pra
deda figūruota ir Marijos
šventės. Jau tada Romoje
statomos bažnyčios Marijos
garbei. Minimi ir stebuk
lai per Marijos užtarymą.
350 Marijos garbei rašo
mi eilėraščiai ir Ji vadinarna “visai graži . . be
dėmės ir Ct.” Tuo laiku at
siranda
Marijos garbei
“Avė Maris stella” ir kitos
vertingos giesmės.

Viduramžiais Marijos gar
binimas dar labiau išsiple
čia; visai susiformuoja. 9
šimtmetyje šeštadieniai jau
pradedami skirti Marijos
garbei. 15 šimtmetyje su
siformuoja toks Sveika Ma
rija, kaip dabar kad kal
bama.
Nuo 13 šimtmečio
visose katalikų bažnyčiose
tris kartus kasdien skam
ba varpai, o tikintieji kas
dien tiek pat kartų kaita
Angelas Viešpaties. Maž
daug 8 šimtmetyje prade
dama kurti Marijos litani
ja, kuri per visus amžius
vis buvo papildoma ir dar
dabar tebepapildoma. 12—
15 šimtmečio laikotarpiu
susiformuoja
rąžančius.
Šiuo laiku yra sukuriama
daugybė giesmių Marijos
garbei; jų tarpe ir himnas
“Stabat Mater.”

kas, šnekos, šnibždėjimai
nėra tuomet leidžiami. Kas
Rožė turi erškėčius, dei
taip daro, tas pasirodo esąs mantas — kliūtis. Geriau
Pabaigoje viduramžių Ma
visai nekultūringas, neapta sias žmogus taipgi turi silp rijos gerbėjai pradeda dė
šytas. Mandagumas vai- nybes.
vėti įvairius škaplierius; la
bai išplinta ražančiaus broli
jos. Vienuolijos, lenktyniuoŠILUVOJE
damos vienos su kitomis,
Atėjau čia su prašymų pluoštu
rūpinasi kuo nors ypatingai
Ir nieko neatnešiau Tau.
Mariją pagerbti. Daugiau
Užplūdo tik ašaros sielą,
sia, regis, fojė srityje pasi
Ko melst — nežinau.
darbavo prančiškonai. Jie
ypatingu uolumu savo baž
Atėjau nusilenkt ’.eš tą akmenį,
Kurs nuo lupų dau" metų jau dyla . . .
nyčiose ruošė Kalėdų kūte
Ak, įdėk mano gyvąją širdį
les ir tada jau skelbė Mari
jos Nekaltą Prasidėjimą.
Į savo altoriaus kodylą.
14 amžiuje Katalikų Baž
Ir nieks daugiau
nyčia jau pasidaro
tikrai
Iš prašymų mano tegul nepalieka.
marianišką. Atsiranda vie
Tik pasakyk, Marija,
tų,
pasižyminčių ypatingu
Kelintas Tavo širdy
Marijos gerbimu ir į tas vie
• Tau aš kalavijas? . . .
tas daromos procesijos.
'
, K. Grigaitytė.

Reformacijos laikais įvai
rūs protestantai Marijos
gerbimą mėgino sunaikifni.
Bet tai šioje srityje kata
likų uolumą tik dar labiau
sužadino.
16 amž. teologų mėgia
miausia tema buvo Marija.
Apie ką rašydavo ar apie
ką nerašydavo, o apie Ma
riją visi ką nors parašyda
vo. Literatūra apie Mari
ją pasipila kaip iš gausy
bės rago. Apie tai daug
rašo Canisius, Balarmians,
Pranciškus Salezietis, Al
fonsas Liguori, Benediktas
XIV, ir daugelis kitų.
1854 metai marianiškame

judėjime vėl naują bangą ?
sukelia. Tais metais gruo
PRAŠOME Į
džio mėn. 8 dieną buvo pri
pažintas Marijos Nekaltas
MŪSŲ
Prasidėjimas. Po šito pa
skelbimo Katalikų Bažny
VIRTUVĘ
čioje vėl buvo pristeigta
naujų vienuolijų, užsiiman
kad neišsileistų. Pakepti
čių ypatinga Marijos pa Kimšti kopūstų lapai
garba. Prie bažnyčių pri
Pusantro svaro veršienos, kiekvien
ir dėti j
• y i 1 • x» svieste,
ikepamą
indą.
statyta nesuskaitoma daugy trys šakelės krapų (galima* ištaukintą
bė Liurdų. Kiekvienas me- j vartoti ir džiovintus) vie Užpilti balionu, kuriame vi
mininkas, kokių įstikinimų nas puodelis virtų ryžių, rė mėsa, ir kepinti viduti
jis nebūtų, pasistengia nu- trys šaukštai smulkiai su- nio karščio pečiuje apie dvi
tspyfi bent vieną madoną;. kapoto 3v0gūn0 trečia da. valandi. Sumaišyti grieti
kiekvienas poetas pasisten lis puodelio sviesto, dvylika nę, pieną, druską, pipirus ir
gia parašyti bent vieną ei didelių kopūstų lapų, pusė kečupą, pavirinti ir vartoti
lėraštį Marijos
pagarbai. puoduko rūgščios grietinės, kaipo padažą prie kimštų
Pastaraisiais laikais jau pusė puoduko pieno, druska kopūstų.
pradedami šaukti Marijos ir pipirai, ir vienas šaukš
kongresai.
Verdant kopūstus, kurie
tas kečupo.
Dabar kiekvienais metais
i bus vartojami kaipo daržo
Išlengvo virinti mėsą vė prie bile mėsos, galima
ir kiekvienoje kalboje išei
na po keletą knygų apie vandenyje, kuriame sykiu pridėti truputis kapoto svo
Mariją. Lietuvių kalba iš įdėti krapai; kuomet su- gūno ir kapoto žalio pipiro.
ėjo net trys knygos apie i miukštės, išimti iš viralo Tas prisidės prie paįvairini
ir, atšaldžius, sumalti. Pri mo skonio.
Mariją.
Gegužės ir spalio mene dėti ryžius ir svogūnus. Su
Kelafiorus reikia virti
siai yra pavesti specialiai minkštinti kopūstų lapus
užpilant
juos
verdančiu
neuždengtus, jei norima
Marijos pagarbai.
vandeniu.
Į
kiekvieną
la

kad jie būtų gražiai balti.
Ir Lietuvoje
yra daug
pą
dėti
mėsos
mišinio
ir
vietų, kur Marija ypatingai
Spanguolių nereikia pergerbiama.
Nėra nė vieno suvyniojus aprišti siūleliu,
virinti.
Kaip tik sustoja
lietuvio, kuris nežinotų Vil
niaus Aušros Vartų Mari lio? Į šias vietas, kaip į sproginėjusios, jau išviru
jos. Dabar mažai yra mi Marijos šventoves, vyksta sios.
nimi Trakai. O Trakuose net užsieniečiai.
Be to,
yra Vytauto Didžiojo pa stebuklingi Marijos paveik Verdant morkas reikia
dovanotas Marijos paveiks slai yra Seinuose, Tveruose, vartoti tik tiek vandens,
Meteliuose, kad būtų vos apsemtos.
las, pagarsėjęs daugeliu Krekenavoje,
O kas iš lietu- ! Pagiriuose, Ugioniuose, Pi- Tuomet nereiks tiek daug
stebuklų.
vių nežion Šiluvos?
že-, vašiunuose, Gelvonyse, Ku- mineralų ir vitaminų išpilti
maičių Kalvarijos? Pažais-: liuose ir Kazokiškėse.
prieš davimą į stalą.

DAIRY COOKS CORNER
he holiday season is on its way! Not yet

T

the smėli of the cedar boughs, būt already
from busy kitehens are wafted the mingled
fragrances of baking cakes and steaming
puddings!
»
There is good reasoning behind the cherished
tradition of early preparation for the great
holiday season. For many of the Season’s spė
riai ties improve with a few weeks' storage and
a good supply of homemade sweets made well
in advance, leaves the homemaker freer to
enjoy the precious holidays.

IT’S TIME TO MAKE PLUM
PUDDING
Plum pudding is one of the oldest of the traditional desserts of the Christmas season. It is
particularly good after a few weeks’ storage.
Wrap the pudding in a eloth moistened with
sweet cider for extra flavor elegance.

PANCAKES FOR WINTER
BREAKFASTS
In winter pancakes come into their own again
as stars of the breakfast table. And soured
cream pancakes are the ari9tocrats of the pancake clan! Who, having ever tasted them, can
forget the delicate flavor and the tempting
tendemess of the soured cream pancakes that
Aunt Lizzie or Grandmother made?
There was no secret to their success, except
the generous ūse of thiek soured cream. Today‘s
recipe makes very delicate pancakes. If a
thicker cake is desired, addslightly more flour.

SOURED CREAM PANCAKES
teaspoon salt
1 eup flour
1 tablespoon maple
sytup
Dissolve the soda in the soured cream. Beat
the egg and add salt and part of the flour to
the beaten egg. Add to sourecį cream mixture.
Stir in remaining flour and the syrup. Beat
until batter is amooth. Fry on a hot griddle.
(Add slightly more flour if a thicker cake is
desired.)

2 eups Bowman Soured
Cream
y teaspoon soda
1 Bowman egg

BUD BOWMAN

šayd:—

PLUM PUDDING
1 pound seeded raisins
'y2 eup figs teut fine)
J4 eup candied orange peel (eut fine)
y eup citron (eut fine)
y2 eup sweet cider (or other fruit juice)
U eup Bowman Superior Flavor Milk (scalded)
ly eups bread erumbs
1 eup suet (eut fine)
y eup sugar
1 eup : Jium molasses

4 Bowman eggs (beaten)
1 eup flour
1 teaspoon ground cinnamon
teaspoon ground allspice
y2 teaspoon ground eloves
ly teaspoons salt
Grated rind of one lemon
1 large cooking apple (eut fine)
Juice of one-half lemon
1 eup nutmeats (chopped fine)
Soak raisins, figs, orange peel and citron in sweet cider (or other fruit juice) over night. Pour
scalded milk over bread erumbs. Cream the suet, adding the sugar gradually: Add the molasses
and the eggs. Beat well. Add the fruits in cider and the bread erumbs. Sift the spices and salt with
the flour and add to the mixture. Add the grated lemon rind, chopped apple, lemon juice and
the nutmeats.
Pack into a buttered mold and steam in a kettle of boiling water for about 9ix hours.
Store wrapped in a eloth soaked in cider (or other fruit juice). Serve with hard sauce.

HARD SAUCE
J4 pound Bowman Sweet Cream Būt ter
2 čupe powdered sugar
y teaspoon lemon extract
y teaspoon vanilla extract
Cream the bu t ter. Add the sugar gradually. Finally add the flavoring

HOUSEHOLD HINTS
Slices of bread fastened over parts of the turkey that tend to bake faster, will insure an
even browning.
•

“With a lucky shot
and these cooking
helps, my holiday
menu problems are
solved.”

y

For an extra fine stuffing, brown the erumbs or cubes of bread in būt ter before adding
other stuffing ingredients.
•
Low flower arrangements are best for the table centerpiece. The flowers should never
obstruct the view of one's neighbor aeross the table.

In planning arrangements of harvest fruits and vegetables for the table or the buffet,
don't forget the many attractive varieties of squash and the spėriai beauty of the shiny
dark purple eggplant. Sheaves of wheat and colorful Indian maize also help to make an
artistic arrangement.

I
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sveikinimus
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ŠMLE7TO GIOVANNI CICOGVSHL
Laodloea Arkivyskupas,
špaitallškas Detantą*

Žymaus choro sukaktis

gas čia per 25 metus, jis ir dabar reikalingas. Abejo
nės nėra. Tad, į talką jam ir su geru žodžiu, ir su dai
na, ir su darbu.

jei įąjfa&li ^or&abUYaceikalia^

A

Pagerbė a. a. kun. J. Navicko atmintį
Išėjo iš spaudos “Studentų 2odžio” 9 numeris, kuris
visas pašvęstas a. a. kun. dr. Jono Navicko, Marijonų
provincijolo ir Marianapolio Kolegijos steigėjo, atmin
čiai pagerbti. Be redakcinio straipsnio “Jo širdis ir dar
bai”, rašo visą eilę velionies draugų, bendradarbių ir
jo auklėtinių, būtent — E. Galevičius, Ant. Vaičiulai
tis, K. Jonelis, kun. dr. K. Urbonavičius, kun. dr. K.
Rėklaitis, MIC., L. Simutis, J. V. Navickas, Aug. Ra
ginis, A. Atkočius ir P. Aukšnoras, J. P. Klebauskas,
kun. dr. J. Končius, Juozas Laučka. Šio “St. Ž.” nu
merio viršelį puošia gražus Jono Pilipausko piešinys.
Visi šie rašytojai aukštai vertina a. a. kun. Jono Na
vicko darbus ir nuopelnus, kaipo auklėtojo, veikėjo, rau
sytojo ir kunigo-vienuolio. “St. Ž.” redakcija teisingai
rašo:
. .
“Didelis buvo tai lietuvis, nepalaužiamas tautietis.
Ir kas rašys pilną jo gyvenimo knygą, turės kruopščiai
atžymėti šitą jo lietuviškąjį darbą tarp kaskart labiau
besikeliančių svetimybės bangų. Tasai jo darbų ver
tintojas, pridėjęs velionies kaip Bažnyčios sūnaus, kaip
vienuolijos nario vaizdą, labai susidomės jo pedago
gine veikla. Po to surašys daug kitų jo nuopelnų spau
dai, paskiriems žmonėms ir organizacijoms, — viso
ko čia smulkiau nė nesuminėsi” To išvada aiški —
reiks parašyti ir išleisti knygą apie a. a. kun. J. Na
vicko gyvenimą, darhus ir visus jo nuopelnus. Kas tai
padarys? Laikas apie tai pagalvoti.

Vartydami dienraščio “Draugo” “pageltusius lapus”
pastebime, kad poryt, būtent gruodžio 10 d., bus lygiai
25 metai, kai Lietuvos Vyčių Chicagos apskrities cho
ras surengė pirmą koncertą. Vadinas, šis choras jau
Kitų pavyzdys
per 25 metus dirbo naudingą kultūrinį darbą, kėlė lie
tuviškąją dainą ir jos pagalba stengėsi palaikyti lie
“Amerika” rašo:
tuvybę.
“Italų amerikiečių padėtis šiuo metu Amerikoje
nėra geriausia. Daugelis nori primesti jiems profaNieks, berods, neabejoja, kad šis choras yra išvaręs
šistiškumą, Mussoliriiiū palankumą ir pan. Bet ar
plačią vagą mūsų kulttlrinio gyvenimo dirvoje. Jis su
italai amerikiečiai kreipia į tai dėmesio?
rengė daug koncertų, pastatė visą eilę operečių, kan
“Ne. Jie dirba savo darbą ir eina pirmyn. Šiomis
tatų, pildė programą įvairiose mūsų tautinėse šventė
dienomis
New Yorke įvyko daugelio italų amerikie
se, organizacijų parengimuose, dainavo per radijo ir
čių bendras pasitarimas, kurio vienu svarbiausiu kal
t.t. Šiam chorui dirigavo pasižymėję mūsų muzikai,
bėtoju buvo New Yorko gubernatoriaus padėjėjas
chorų vedėjai — A. Aleksis, A. Pocius, St. Rakauskas,
Poletti. Šis aukštas valstybės pareigūnas kvietė vi
J. Sauris. Visi šie dirigentai įnešė į chorą ką nors nau
jo, savotiško.
sus italus amerikiečius daugiau dirbti, labiau glaus
tis savo draugij inin gyvenimam
Pirmajam koncertui, buvusiam 1916 m. gruodžio 10
“Ar Poletti nėra ir lietuviams pavyzdžiu? Nežiū
d., vadovavo korhp. A. Pocius. Solistų tarpe matom
rint, kad esame Amerikos piliečiai, nepaisant fakto,
figūruojant — a. a. O. Pocienę, M. Janušauskienę, Jus
kad daugumas jau Amerikoje gimę, bet esame lie
tą Kudirką. Tai mūsų, galima sakyti, veteranai dai
tuviai, tad visa, kas lietuviška, turi būti mums ar
nos meno srity. Iš “Draugo” bendradarbių aprašymo
pastebim, kad pirmasis koncertas praėjo dideliu pasi
tima ir miela.”
sekimu ir kad publika linkėjo chorui ir toliau sėkmin
gai kelti lietuviškos dainos meną.
Bet, štai, po 25 metų darbo L. Vyčių choras atsi Daugiau pritarimo
rado kryžkelėj. Tie asmens, kurie prieš 25-rius metus
“Lietuvių Žinios” inūsų iškeltu reikalu tuoj sudaryti
ar truputį vėliau entuziastiškai darbavosi chorui ir jam
šviesią ateitį pranašavo, šiandien atvirai pasisako, kad Lietuvos vyriausybę, taip pasisako:
“Lietuvių visuomenė Amerikoje pradėjo plačiai kal
Chicagos lietuviams katalikams toks centralinis cho
bėti apie reikalą sudaryti Lietuvos vyriausybę užsie
ras nėra reikalingas ir dėl to dainininkams nepataria
nyje. Visi supranta, kad lietuviai smarkiai atsiliko
daugiau prie jo bepriklausyti. Tai yra, reikia pasaky
nuo kitų tautų šiame reikale.
ti, skaudus reiškinys, kuris mums trukdo išsiauginti
Kada lenkai, čekai ir kitos tautos jau turi legaliai
vieną tikrai gausingą ir gerą chorą, kuris galėtų šau
veikiančias,
vyriausybes, kurios bėginėja ir rūpinasi
niai tarnauti pirmoje vietoje savai lietuvių katalikų
savo tautų tremtiniais ir nepriklausomybės atsteigir
visuomenei ir, be to, kelti lietuvių vardą kitataučių
mu, tai tik vienintėlė mūsų tauta tame klausime
tarpe.
#4^
nieko nėra nuveikusi. Nors ir labai pavėlavę, prade
Chicagos lietuvių katalikų visuomenė jaučia, kad jai
kime smarkiau reikalauti iš mūsų varių didesnio veik
yra reikalingas vienas gausingesnis ir bendras choras,
lumo tuose klausimuose. Esame demokratiškoje ša
kuris kiekviena proga galėtų tinkamai atstovauti Chi
lyje, tad ir elgkimės demokratiškai.
cagos lietuvių dainuojantį jaunimą.
Vyriausybės sudarymo klausimą kelkime draugijų
Visi mes ir džiaugiamės ir didžiuojamės lietuvių pa
rapijų chorais. Jie yra ir geri ir savo pareigas atlie
susirinkimuose ir siųskime nutarimus į centrus, ku
ka. Jie turi gerus vedėjus. Tačiau buvo ir yra vietos
rių pareiga tą klausimą išspręsti.”
dar vienam chorui, kuris galėtų suburti į krūvą visas
geresnes mūsų dainininkų jėgas ir dirbti truputį pla
tesniu užsimojimu.
Ką skaitytojai mano!
Dėl to mes linkime L. Vyčių chorui, kad jis, ištar
“Vienybė” iškelia tokią mintį:
navęs lietuvių visuomenei per 25 metus, dar neitų il
“Žmonės skundžiasi: viskas brangsta, kainos kyla...
sėtis ir nepasiduotų tai “propagandai”, kad jis jau
Buvo laikai, kada darbininkas džiaugdavosi uždir
nebereikalingas, bet dar labiau sukrustų ir dar dides
bęs dvylika dolerių į savaitę. Tai jau buvo gana di
niu organizuotumu ir užsidegimu dirbtų tą darbą, ku
delė alga. Ir tai buvo, palyginti, neseniai — ano, pra
rį jis pasižadėjo dirbti prieš dvidešimts penkis metus ir
ėjusio, karo metais.
ligšiol dirbo. Chicagos lietuviai turėjo jėgų prieš 25-rius
Tiesa, tais laikais viskas buvo pigiau, negu šian
metus, turi jų ir dabar. Lietuviškoji daina taip pat
dien. Bet ir laikraščio, arba spaustuvės reikmenys
tebėra graži ir tokiu pat būdft, o gal dar Ir efektin
tada buvo žymiau pigiau.
giau, ir dabar galima kelti lietuvių kultūrą ir lietuvių
O dabar.... Dabar darbininkas uždirba trissyk tiek
garbę žavingos lietuviškos dainos pagalba.
ir gal būt išleidžia trissyk tiek. Tuo tarpu laikraš
Tad, sveikindami L. Vyčių chorą sidabrinio jubilie
čio prenumerata — ta pati.
jaus proga, linkime jam pasisekimo ateities darbams.
Ar ne laikas būtų lietuviškų laikraščių leidėjams
Būtų tikrai gražu, jei jo pirmieji dirigentai, organiza
pagalvoti apie prenumeratos pakėlimą?
toriai ir pirmieji dainininkai dabartiniam L. Vyčių
Jeigu, pavyzdžiui, pusė dolerio ar net visu doleriu
chorui būtų lyg ir “Big Brothers”, kad jam padėtų
už laikraštį reikės mokėti daugiau.... Tai ką?
ir jį paremtų. Chicagos lietuvių kolonija yra gausin
ga, Dirva

..orr

Juk 1&1 Uiti k&rta i siatus.”

, .

(“Draugas” 1916 m. gruo
džio 8 d.)

Kun. N. J. Petkus, Ap
reiškimo parap. klebonas,
Brooklyn, N. Y., mini sidab
rines kunigystės sukaktuves.
Sukaktuvių paminėjimui A.
Aleksandravičiaus vedamas
parapijos choras surengė
tinkamą programą.
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ĮSU
Po svietų pasidairius

Vinigretas

Bolševikas: — Skaitei Vinigretas
mūsų poperoj, ką draugas Seniau taip nebūta
Laikas broliai eiti
Andrulis rašo?
Katalikas: — Ne! Mane Į namučius gulti,
įžeidi klausdamas, ar aš Nes mūsų gyvenim’s
skaitau jūsų laikraštį. Aš Pradeda apkursti.
esu katalikas ir man neva Nepažįstam skonio
šlamštus Nei dainos, nei meno,
$152,000 Lietuvai šelpti... lia, bet kokius
Šiandie savaip daro,
Ligšiol Centralinis Komite skaityti . . .
Bolševikas: — Taigi, ir Kas tik kaip išmano.
tas Lietuvai šelpti surinko
badaujančiai tėvynei $152,- nežinai, ką draugas And Žmogus į bažnyčią
000. Ir draugijos yra prašo riulis rašo apie jūsų daro Nors niekada neina,
mos prie šio reikalo prisi mas kalektas bolševikų iš Bet “šventų” draugijoms
dėti.
«
tremtiems Sibiran lietu Jis kviečiam’s su daina.
* * *
viams šelpti.
Katalikas: — Visiškai Balšaviko tipas
Submarinas
nuskandino
lėktuvą... Vokiečių povande man neįdomu. Gyvenimas Stalinui jis meldžias
ninis laivas sunaikino anglų yra šimtą sykių įrodęs, kad Dieną, naktį klūpo,
lėktuvą. Mat, tas lėktuvas bolševikų laikraščiai visou- O doleriams gaudyt’
ne oru skrido, bet tuo me met rašo išvirkščiai. Pavyz Lietuvą ant lūpų
tu plaukė vandeniu.
džiui, Sov. Rusijos pragarą Internacionalais
•
jie vadina rojum, bet į jį Jojo choras rieda
Bet koncertą skelbiant’
Nuskandinta 242 Norvegi nei vienas nenori važiuoti.
jos laivai.... Ir neutrališka
Bolševikas: — No, čia ki Tautos himną gieda.
Norvegija kenčia karą. Lig ta rokunda, bet aš noriu
šiol jau nuskandinta 242 pasakyti, ką rašo drg. An
norvegų laivai, kurių vertė driulis . apie tremtinius į Prašau Nesijuokti
f ’ 1. »
siekia 145,000,000 kronų.
Sibirą.
Jis sako, kad Si
Juozas Pagelbaitis vakar
•
bire gyvenančius pati So pamatė ant savo žmonos
Ir Rusija žada Lenkijai vietų valdžia aprūpina ir rankos piršto r-aują žiedą.
laisvę... Rusijos ministrų jie gyvena, kaip Stalians Nustebo ir sako:
pirmininkas Trepov pasakė . Kremliuje. Jokių aukų sių
— Vadinas, vėl naujas
Dūmoje, kad rusai atėmę sti jiems nereikia.
žiedas. Tu visai nepagal
nuo vokiečių Lenkiją suteiks
Katalikas: — Pasakyk voji, kiek pinigų išleidi pir
jai laisvę.
man, iš kur tas ponas, sė kimui žiedų.
dėdamas Chicagoj, žino,
— Bet dušiuk, — atsakė
Airiai mano kelti revoliu kad Sov. valdžia ištremtuo jam žmona, — tu visai ne
ciją.... Dabar Airijos patri- sius aprūpina? Pagal ką jis pamanai, kiek aš fokiu bū
jotai važinėja po Amerikos sprendžia?
du sutaupau pinigų pirki
Bolševikas: — Ar jis ži mui pirštinaičių, kad visi
miestus, rinkdami aukas dėl
savo tėvynės išlaisvinimo. no, ar ne, aš nebečinu. Bet matytų naują mano žiedą.
Netrukus būsianti sukelta spręsti, tai jis ir gali sprę
revoliucija.
sti — valug savęs.
PLATINKITl: “DRAUGĄ’

Viskas svarbu bet ir švenčių neužmiršk...
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė

(Tęsinys,
— Drauge, atleiskite mane, prašau, namo: tokiame
padėjime tikrai negaliu ilgiau dirbti!
— Ne, taip negalima, Jūs turite pristatyti gydytojo
pažymėjimą. Du mėnesiu atostogų jūs gausite prieš li
gą, ligi to laiko aš nieko negaliu padaryti.
Nuėjusi nuo jo, aš atsisėdau ant rąsto valandėlę
pasilsėti. Tuo tarp atėjo Otmaras, ir, matydamas kas
yra man, tarė:
— Ak, spjauk į sovietų respubliką, ir einame namo.
Mes jos neišgelbėsime, jei pora pagalų daugiau ar mažiau iškrausime. Aš negaliu žiūrėti, kaip tu turi kentėti. Į
Valandėlę mes palaukėm, vyresnysis nusisuko prie ■
darbininkų, ir mes patraukėm namo. Parėjusi namo, t
atsiguliau į lovą ir visą dieną nekėliau. Galvą sopėjo,
ir viskas aplinkui sukosi, mane taip skaudėjo, kad ne
galėjau pajudinti nė vieno sąnario.

Mylimoji j Sibirą, jis - į kunigą seminariją
-Jo dainos širdis visus šildė. - Kaip gyveno ir mirė kūrėjas dainos
"Sudiev kvietkeli tu brangiausis".-Meilės ir kančios diktuoti posmai.
-Pamokslai turgavietėje iš vežimo. - Verkia iš vien su armonika. Kryžių lietus. - Kunigas, kurį pagerbė ir... laisvamaniai

I apie jį nebegalima gauti. Už |
' tikau tik vieną, išleistą
1 “Laisvosios Minties.” Ar gi
me3 tą puikų dainių, tą mielą kunigą mažiau brangin
tume negu jį brangina lais
vamaniai?!

Rašo K. J. Prunskis
(Pabaiga)
Lietuvos laukų, dainius

Tas dainius lietuvis, su

Ir dainos jo ne vien jausmų nias. Jas taip aprašo nu
buvo kupinos, bet jos gra- čiusieji:
iiai aukštino “uoros
doros vanuvaini _ Susirinko visa parapikėlį”,» prie
Pr^e gero
8ero skatino.
skatino. . ja j.. vįsa apylinkė, kaip ant.
*
anda n otojas did2,iausįų atlaidų. Verki- j
įdomu, kad Vienožinskis mas ir raudojimas visų bu-,
mokėjo griežti armonika ir( vo labai didis, nes nabaš-

Vaitiekūno parapijos varg.;
iš Seserų Pranciškiečių; iš
Detroit. Visi reikalauja, kad
į 24 valandas gautų gražių
su lietuviškais parašais Kū
čių plotkelių.
Bro. Vladas

Dainos — patieka

KAS MATE?

Tebūnie gyvau mumyse
tas liaudies poetas, tegu jis
gyvena per savo dainas, apie kurias jis pats pasakė:

Sophie petrutis, gyv. 2506
W. 69th Sti, Marąuette Par
ke, tapo sužeista jai nukri
tus nuo gatvėkario platfor
mos. Nelaimė įvyko ketvir
tadienio ryte 7:00 vai., ties
69tos ir So. VVestern Avė.
Jei kas matė šią nelaimę,
malonėkite pranešti bet ko
kią informaciją apsilankant
į namus viršminėtu antrašu,
arba telefonuokite Grovehill
0133.

— Oi ęia.inos-cla.ineles, jūs
mano patieka,
Visi širdies skausmai pas
jumis palieka.
Tada aš laimingas, kada
jums dainuoju,
Kada savo vargus verkdams išrokuoju.”

tėvynės gamta suaugęs ir
didžiajame skausme iš čia
semia perlus savo žodžiams:
Aušra
man nepriduos
savo sukurtus posmais pa- įlinkas širdžia gyveno, jo dai
skaistumo,
Nei ramus vėjas nura- leisdavo į liaudį melodijų1 nos širdis visų šildė.”
Suimtas laivyno
gaisais išpuošęs.
mins»
vo. Jį pažinuNors dainog jQ tebeskam_
Kas ryžtasi laimėti, tas
Nei saulė neatneš linkspasakoja.
bet j. paų apmįrgome
I dezertyras
mumo
_ Daugelį kaitų gyveni-i geveįk ng jokio veikalėlio labai reta: pralaimi. V. L.
Liepos 20 d.
Iš Elgino pranešta, kad
Nei tamsi naktis užmig-j Rie buvo kaip dvasios pa ______________
— Na, vaikai, gavau kvietimą grįžti į mūsų gimtąjį
tenai
policija sugavo U. S.
dins!”
gautas, negalėjo nusiramin-'
kevičiui. Pamokslą sakys
miestą!
Ir gailiai jis skundžiasi ti savo jausmų rašte, gra- Į DFI(įh(Oll rflFK
karo laivyno dezertyrą Ja
kun. J. Statkus. Iškilmingi
Su šia žinia įžengė šiandien tėvas į vagoną. Visas
širdies:
| Šioje dainoje neišreiškęs.”
Iškilmingos Pamaldos Ne- mįšp.arai P. M. 7:30. Visi pa mes Sweet, 18 m. amž., iš
gyvenimas dabar iš pamatų pasikeitęs, viskas apsivertė dėl—atplėštos
Neg tik berželis svy-j
J*8 giliai suprato lietuvio
Praeitą mėnesį
kalto Prasidėjimo švenč. rapįjonyS įr kįtų koonijųl Chicago.
stačia galva, mes tikimės, tikrai dabar būsią geriau. Ži
ruonėlis
! kaimiečio sunkią dalią, varPanelės Bažnyčioje.
katalikai kviečiami dalyvau- jis pabėgo iš laivyno.
noma, taip visai nėra bloga. Bet mes esame girdėję at
Per amžius verkdams man1 S’1*3 JU apdainavo, sukurdaKadangi lietuvių katalikų ti pamajdose ir naudotis
sitikimų, kad žmonės bus šaukiami grįžti į savo namus,
mas
taip
jautrių
dainelių,
Smulkūs “Drauge” stkeib’
supras,
parapija Brighton Parke y- £>ievo malonėmis teikiamoo paskui raudonųjų sušaudyti, nes prieš porą metų jie
.
negaila, seserėle , ra pavesta globoje Nekalto mis per užtarimą Nekalto mai nedaug kainuoja, bet
Neg tik prakalbins tas kaip “Ar
pabėgę nuo revoliucijos į Sibirą.
i
utelių.
rezultatai esti geri. Bile ko
paukštelis,
Prasidėjimo Švenč. Panelės Prasid gvenč. Panelės,
Bet iš viso kur, kada gali būti tikras nuo pavojaus?
kiu reikalu pasiskelbk ‘D rau
ir Gruodžio 8 d. yra skirta
Kurs savo lizdo neb’at- Man vis tiek pat....
Nors nebuvo pamato šviesioms viltims, bet vis mes vy
Namiškis go’ “Classified” skyriuje.
Jos pagarbinimui, tai para- |
ras!”
lėmės, kad ateisiąs laikas, kai galėsime sugrįžti į gimto
Kaip jis pats dainoje iš pijonys buvo tinkamai pri- I
jo miesto universitetą.
Meilė
Pranešama taipgi, jogei
siteiškė, jį “kryžių lietus’ rengti sutikimui savo GloŠią
dainą
pagimdė
du
di

Tuojau nupuolė mūsų pakilusi nuotaika. Valandė
sunkiai buvo užgulęs, z jis bgjos šventės. Per tris reko šiandien ryte ir vakare prie
Powerful Tradition
lę mes buvome pamiršę, kad gyvename Sovietų Rusijoje, džiausi dalykai pasaulyje: j jautėsi kentėjęs ir persiken- lekcijų dienas vietiniai ku bažnyčios bus “Draugo”
Christmas Seals now seen
everywhere on the great flood
kur žmogus negali daryti ką nori.
r.ieiiė ir kančia, ir mes ne- tėjęs ir jau atrodė nebebus nigai uoliai darbavosi para- gen. agentas, bro. Vladas,
ot letters and
Tėvas turej op paskyrimo raštą į R. . . . kišenėje. turime jai lygaus gražumoj djdeUo skirtumo jei ant tos
M. I. C., kuris užrašys nopackages is a
re asturing
Bet mes? Niekas negali savo darbo vietos sauvališkai Tjk klausykite jos galingo-1 gyvenimo naštos dar ką už- į siemg> kurįe norėjo ir galė- norintiems “Draugą” ar!
s i g h t. The
small decorapalikti, ir nėra įprasta, kad vadinamieji kultūros darbi jo, skausmingojo posmelio: krautum. Tik klausykime jo jO) buvo duota proga nau. “Laivą”. Kalėdų šventės ar
tive Seals go
— Nors kryžiai kris, kaip skundo iš širdies, kurioj | dotjs gausiomis Dievo ma- ti, tad graži proga užrašyti
ninkai, kurių Sibire visada trūksta, būtų kur nors išlei
ing through the
mail by the
smarkus lietus,
džiami. Mes turime gaut komandiravimą į Rusiją, arba
kraujai sukepę :
lonėmis. Pirmadienyje Glo- kam nors šiuos laikraščius.
i MERavoMsnus< t h o n s a n d s
Bet
meilės
tik
neb
’
ilžgesulaukti kvietimo, kur mūsų reikalautų grįžti į R. . . .
these days are
Tas kurs numiręs, nei bejos pagerbimo šventėje su Už metus užsimokėjusieji
proof that this year, as in past
sys!
Tuojau atsisėdusi parašiau laišką tuo reikalu: kad mus
years, Americans will save
geidž, nei mato,
| ypatingu rūpestingumu bus gaus dovanų gražų su parAmerican lives an4 homes from
atšauktų, kaip fen įrašytus studentus. Pasikalbėti šiuo
Nei gailisi svietą palikęs. iaįkomos iškilmingos pamal- veikslais “Draugo” 1942 m.
Supurtytas tokių nelauktuberculosis—an enemy that is
reikalu tuoj nuėjau į Sibiro liaudies švieimo komisarą. ; tai skaudžių pergyvenimų
steadily being conąuered in this
Ar kas jam kryžių ant Į dos gv. Mišios įvyks A. M. kalendorių.
country. Christmas Seals long
Rep.
Dideliausi namai knibždėte knibždėjo žmonių. Visuose Vienožinskis giliauėmė galkapo stato,
! 5:00. 6:00; 7:00; 8:00. Iškilago proved themselves worthy
of being one of our most powerskyriuose buvo daugybė valdininkų, bet į ką man reikėjo .gįnau į viską žiūrėti
Ar kas jį keikia užpykęs, mingos šv. Mišios 9:00. Šias
ful Christmas traditlons—a tra
kreiptis, niekas negalėjo pasakyti. Vis man sakė:
if) gal būt, gedulo persunkdition
that materializes in
Jam vis tiek pat!
■ gv Mišias laikys klebonas
health, bapplness and life ltself
Jūs, drauge, turite prie to ir prie eiti, tas jums paa ryžosi įstoti į kunigų Armonikos garsai ar ašaros kun. A. Briška asistuojant
Iš Brockton, Mass., varg.
for eountlees thousands.
paaiškinsiąs.
seminariją, aukotis darbui nubrauktos rankove
kun. S. Valuckiui ir J. Stan- \ Vaičaitis; laiškai iš kun.
Ir kai į nurodytą draugą kreipiaus, šis savo keliu tarp Lietuvos liaudies, nešSveikata jo menkėj o, ėmė
siuntė toliau. Praėjo trys valandos, kol sužinojau, kur tį paguodos žodį į lietuvio
kamuoti sunki (vidaus) li
yra konmandiravimo Rusijos skyrius. Viršininko Ver- šiaudinę pastogę,
ga. Apsilankantiems jis pa
cholančevo negalėjau matyti, nes jis labai užsiėmęs, nes
eina kelių viršininkų pareigas. Sovietų didybė yra fe, kc*elis, kurs Pro kryžių ėjo sakojosi — jaučiąs jog nekad viršininkas siųsto pas direktorius, šie pas smulkcs-' Aplanko jis ir vėliau sa-1 l,ci3gysi4s, neužilgo mirniuosius valdininkus; pačiam viršininkui maišosi įvai- vo numylėtas vietas, bet čia
KALĖDINES KORTELES
— Tada paėmęs armoni
riaus reikalai, nes jis perdaug darbų užsivertęs; jis ne- jau nebėra jam artimų žmoturi laiko į nieką įsigilinti ir suprasti. Taip jis, nesu- nių, jie Sibire, ir jis grau. ką, — pasakoja jį atlankiu
sia, — ramindamas save, iš
vokdamas tikros dalykų padėties, pats nervinasi ir savo ' džiai pragysta:
pyktį išlieja ant interesantų.
Dar valandą laukiau, ei — Kur prapuolė tas kele giedodavo daugumą savo
dama per dideles asmenybes, ieškodama jo kitose įstai
lis, kurs pro kryžių ė- giesmių. Mačiau pats, kaip
sugraudintam giesmininkui
gose. Jo sekretorius skambino į visas žinomas įstaigas,
jo?..
o viršininko vis nebuvo, ar buvo ką tik išėjęs. Taip atėDainoje tas liaudies poe- ašaros varvėjo per abu
jo laikas uždaryti įstaigą, ir turėjau eiti namo, nieko tas išlieja savo skausmą: .^įuostu ’r kaip su rankove
tikro nesužinojusi. Iš pasikalbėjimų sužinojau, kad vir - Toli mano tėvai — ant fluost{si' nenorėdamas pa' i ‘‘ j?,da'ngiiko skliausmo,
, rod5'tl savo jausmų
šininkas visai neduodąs leidimų persikelti Rusijon. Tai
buvo liūdnos žinos.
Nėr kam nuraminti mano Ilgisi amžinos tėvynės
Rugpjūčio 1 d.
širdies skausmo,
Jis ėmė jausti iJgėsį am
Toli
mano broliai visur
Ligi tėvo išvykimo į R. . . . pasiliko tik dvi dienos,
žinosios tėvynės:
išblaškyti,
o aš vis nieko negaliu sužionti, nors visą dieną pralaks— Oi gi gražus, gražus
tau po įvairias įstaigas. Motina verkia, nes ji bijosi, kad Vieni jau užmiršo, greit
tolimasis dangus!
užmirš ir kiti....”
mes, vaikai, vieni nepaliktume Sibire.
Tėvas prašo jo
Kada man pašauksi ten
kelionę Rusijon savaitei atidėti.
Verkdamas mokina žmones
Dievuliau brangus,
Rugpjūčio 5 d '
Kada aštrius takus šios
Šiandien man pasisekė prisimušti ligi viršininko Vienožinskis liko kunigu.
žemės pereisiu,
Vercholančevo. Jis padarė man visai kitokį įspūdį, nei Jis ouvo jautrios širdies.
Kada
žvaigždėms grįstu
aš tikėjausi. Priešingai, palyginus jį su kitais sovieZų — Jo pamokslai, — rašo
keliu vaikštinėsiu.”
didvyriais, atrodė ne plepys ir buvo savo vietoje. Aukš- | vienas, kurs buvo apsilan
tas, sausokas ir išblyškęs randuotas veidas. Išdėsčius kęs Vienožinskio vedamoje Dainos sumobilizavo
'/A
parapijoje,
—
taip
gražiai
minias
prie
kapo
man savo reikalą, jis tarė:
Skubiai siųskite savo užsakymus dabar. 21 Kortelė
— Aš girdėjau jūsų paskaitą, buvau taip pat pago ir maloniai veikdavo širdį,
Kai dainius jautė besiardoje — viskas man patiko. Bet aš negaliu Jūs išleisti, kad noroms nenoroms širdis i tinančią paskutihę valandą,
už tiktai $1.00.
neužilgo prieš mirsiant panes Jūs, ir Jūsų vyras man esate reikalingi, kaip mo suminkštėdavo.”
kanti vakarų Europos kalbų. Tai liečia ir Jūsų vieną Būdavę atsitikimų, kad sakė:
— Einu prie tėvo, ne prie
seserį.
Jaunaiusia gali tėvai pasiimti Rusijon, aš su jis su pamokslu prabildavo
"DRAUGAS"
tinku.
Pagalvokite, kur mes nueitume, jei kiekvienas i žmones net turgavietėje, patėvio, turiu viltį mielašir2334 S. Oakley Avė.
Chicago, Illinois
eitume ten, kur mums patinka? Sibire neliktų nė vieno įsilipęs į vežimą. Susigrau dystėje Dievo.
Jo laidotuvės (1892 met.
dinęs pats ašarodavo, su
žmogaus, kurs sugebėų dirbti kultūrinį darbą.
ir

kančia

Ir vėl telegramas

Antrą Sykį Spausdinam Lietuviškas Katalikiškas

juo verkdavo visi žmonės.
r

rūgs. 18

d.)

sutraukė mi-

DRAUGAS

fl
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IŠSISKYRĖ IR V£L SUSITUOKĖ

LIETUVA NEUŽMIRŠ GOLGOTOS KELIO

Dainuos koncerte

Kaune steigiamas Raudonojo teroro muziejus
Per Kauno radiją publi
cistas Aleksandras Merkelis
skaitė paskaitą “Neužmirš
kime Golgotos kelio.” Pre
legentas prisiminė sunkiau
sius lietuvių tautos istori
jos laikotarpius: baudžiavos,
spaudos draudimą ir pripa
žino, kad pats sunkiausias,
skaudžiausias buvo bolševi
kų šeimininkavimo laikas,
kurį galima pavadinti Gol
gotos keliu, nes jis yra at
žymėtas lietuvių tautos vai
kų kapais bei kryžiais. Jei
bolševikai būtų išsilaikę Lie
tuvoje dar tik keletą metų,
tai lietuvių kalba ir dainos
būtų išnykusios visiems lai
kams. Ištisus metus žmonės
Lietuvoje buvo beteisiai, se
kami ir gaudomi. Visi bol
ševikų pareigūnai, kaip tai
partijos sekretoriai, milici
ninkai, teisėjai ir kiti pali
ko kuo baisiausią atsimini
mą. Jiems šeimininkaujant,
lietuviui buvo uždrausta net
laisvai galvoti. Bolševikų

tvarka ir moralė žalojo žmo
gaus sielą.
Golgotos kelio užmiršti
neprivalome, tęsė toliau kal
bėtojas. Bolševizmas — bran
giai kaštavusi pamoka ir,
Dieve duok, tokių pamokų
ateityje daugiau nebeturėti.
Dabar tauta turi ištirti ir
amžinai atsiminti, kiek ža
los ir skriaudų lietuviams
padarė rusai. Kaune yra
steigiamas tam tikslui “Rau
donojo Teroro Muziejus”,
kuris apims medžiagą iš lie
tuvių tautos istorijos nuo
1940 m. birželio 15 d. iki
1941 m. birželio 22 d. Mu
ziejus bus paskirstytas į tris
skyrius: I. bolševikų san
tvarkos, II. raudonojo tero
ro, ir III. lietuvių kovos su
bolševikais. Prie muziejaus
steigiamas archyvas su bib
lioteka. Muziejus kreipiasi į
visus lietuvius siųsti jam
tinkamą medžiagą antrašu:
Kaunas, Laisvės alėja, No.
41, butas 11.

CIVILINIŲ APSIGYNIMO OFISAS IŠLEIDŽIA
DVI KNYGUTES
Dvi knygutės — viena su
nurodymais visiems, kurie
tik nori prisidėti prie savo
apylinkės apsigynimo prog
ramos, ir kita, išdėsto ženk
lus ir pareigas 15 apsigyni
mo tarnybų — ką tik Civili
nių Apsigynimo Ofiso yra
išleistos.
Nurodymų knygutė, pagal
mayoro F. H. La Guardia,
Civilinių Apsigynimo Ofiso
direktoriaus, pagaminta po
daug mėnesių visokių tyri
nėjimų ir išleista tikslu, jog
“kiekviena apylinkė Jungt.
Valstijose turės tikrų nuro
dymų, pagal kurių piliečiai
galės įsteigti centralinę vie
tą kur visi asmenys, kurie
nori prisidėti prie savo ša
lies apsigynimo, galės nuei
ti ir atlikti tam tikrą dar
bą arba galės sužinoti kur
kokiam nors ypatingam dar
bui gali prasilavinti.”
Knygutė apie įvairias tar
nybas paduoda Air Raid
Wardens, Auxiliary Police,
Bomb Sąuads, Auxiliary
Firemen, Fire Watchers, Me-

dical Corps, Rescue Sąuads,
Nurses Aidės Corps, Staff
Corps, Messengers, Drivers’
Corps, Emergency Food and
Housing Corps, Decontamination (poison gas defense)
Corps, Demolition and Clearance Crews, ir Road Repair
Crews.
Direktorius La Guardia
sako, “Kiekvienas sveikas
pilietis turi prisidėti prie
Jung. Valstijų apsigynimo.
Bet koks užpuolimas ant
šios šalies privalo rasti kiek
vieną pilietį prie jam pas
kirtos vietos, pilnai apsipažinusį su jo pareigoms ir
pasiryžusį pildyti savo pa
reigas nepaisant pavojų ar
ko kitę.”
“Nekuriems darbams rim-l
tas prisirengimas ir prasi-1
lavinimas būtinai reikalinga.
Asmenys, kurių darbas šau
kia kooperavimą su kitais ,
tiurės tam tikrą ženklą ant
rankovės. Narys prie šitų
patarnavimų prisirašys ir
bus prisiekdinti vietinės ap
sigynimo tarnyboje ir liuos-

NAMAI — FARMOS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

Kas ka turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naują
namą pastatyti, sena pataisyti, kreip
kitės pas O. P. Stirom.skls Company.
Taipgi turime didelį pasirinkimą #«►neimlų namų. ant lengvų išmokėREIKALINGI DARBININKAI
jimų
11 cottaglai nuo $2.500 lr aukftč.
HELP UANTKP — VYRAI
K bungalų nuo $4.700 ir aukftč.
“BUS BOYS” reikalingi. Nuolatini
12 2-fletų nuo $6.600 lr aukftč.
darbai, geras užmokestis. Atsišaukite
9 S-fletų nuo $9.600 . ir aukftč.
16 4-fletų nuo $13.600 ir aukftč.
prie "tiinekeeper”.
S t-fletų nuo $16.500 Ir aukftč.
ElMiEM ATER BEACH HOTEL
7 10-fletų nuo $22.500 ir aukšč.
5349 Slierhlan ILaul

•. » >

Taipgi turime visokių bizniavų na
mų. visokio didumo su visokiais biz
niais. Kam reikalinga gerų farmu.
mažų arba didelių, galima pirkti
arba mainyti
Su visais reikalais
kreipkitės prle; —

TOOL DESIGNERS
TOOL MAKERS
Tool Room

Lathe

Hands

CHARLES P. SUROMSKIS A COt.
•991 So. VVestern Avenue.
Tel. BEP. 8713 — Vak. PKO. 1111

TURI BŪT PILNAI PATYR5
PRECISION MACHINE SHOP
FOOTK KUOM. UKAK A MACHINK CORP.

4545

YVestern

So.

Blvd.

KRIAUŠIAI reikalingi. Vyras lr mo
teris. Užtikrinti nuolatini darbai. Ge
ra užmokestis. Kreipkitės prie:
FRANK S. KUZMARSKI
2035 Weel 39tb Place,
I
Phone; Lafayette 2358

BULLARD — COLBURN
VERTICAL BORING MILL
OPERTORIAI
(“Draugaa”

Acme

Pilnai patyrę — turi turėt savo
Įrankius
"PRECISION” DARBAS
Puikos darbo aplinkybės

leiepnoto

U. S. kariuomenės puskarininkis Gene Buckley pra
eitais metais išsiskyrė su savo žmona dėl savo karinės
karjeros. Dabar jis iš naujo ją vedė. Jis čia vaizduo
jamas su savo ta žmona.

noriai tarnaus, nemokamai.”,
Galima gauti tas knygų- J
tęs iš Civilinių Apsigynimo'
Ofiso vietinių skyrių.
L.F.I.S.

Paskaita apie
Vėlinių tradicijas

FOOTK BROS. UKAK A MACHINE CORP.

4545

Per Kauno radiją buvo
perskaitytas laikraščio “Į
Laisvę” straipsnis “Jie gy
vena” — žiupsnelis minčių,
ryšium su Vėlinių tradici
jomis. Straipsnyje nurodo
ma, kad dėl tų tradicijų
mūsų santykiai su tėvais ir
Registruokite per paštą
protėviais
nenutraukiami. siunčiamas visas vertingas
Tautos dabartis yra susiju siuntas, jei jose yra pini
si su praeitimi ir ateitimi. gų, ar brangenybių.

!

Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

620 W. 15th Avė.

PASKUTINIS

JUOZAPAS CAPAS

Laidotuvės įvyks trečiadienį.
Gruodžio 10 d.. 1941. iš namų
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į
Visų šventų parap. bažnyčią,
kurioje. įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas J šv.
Kazimiero kapines.

PAGERBIMAS

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Moteris, Sūnai. Mar
čios. Arnikai, Pusbrolis Ir Gi
minės.

Laidotuvių Direktorius 8. P.
Mažeika. Tel. YARds 1138—
1139.

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dien* lr Naktį
48V5-OI SOLlH riEKMIlAbt YVEMt

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytai#
iš Stoties WHIP (1620), .u P. Šaltlmleru.

(T"

■

.. ...................

....................... .... ................... m

Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius

Blvd.

'

5 MERGINOS reikalingos orderių
išpildymo
ir
vyniojimo
darbams
“mali
order”
įstaigoje.
Smagios
darbo aplinkybės. Atsišaukite nuo 9
vai. ryte iki 12 vai. (pietų).
FREDERICK HERRSCHNER CO.
5OK So.

Franklin

Si.

Proga užsidirbti ekstra pinigų agentaujant
plačiai
žinomam
lietuvių
laikraščiui. Patyrimas nereikalingas.
Atsišaukite telefonu: CANaI 8010.
arba kreipkitės J raštinę:

“BUS AND COl'NTER” MERGINOS
Nuo 18 Iki 25 metų amžiaus. Paty
rimas
nereikalinga.
Kreipkitės
j
Room 306.
THOMPSON’S RESTAURANTS
350 NO. CLARK ST.

HELP WANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tcl.: RANtkolph 9488—9489

BERWYN’E

BARGENAS

PARSIDUODA 2 fletų, 4 ir 4 kam
barių namas. Lotas 50x125 pėdų.
Prausimosi kambariai, geras atikas.
Kaina tiktai $4,800, $1.000 tik )mokėti cash. Parduoda pats savi
ninkas.

1511

So. Kenllworth
Bervvyn, III.

SO.

Avė.

5 kambarių “octagon front” mūri
nis bungalow su vienu kambariu
atike. Plieno pamatas. Lotas 33x125
pėdų.
Savininkas
turi
parduoti.
Kaina tiktai $6.500. Randasi netoli
Californla Avė. ir 71st. St. Kreipki
tės sekančiu adresu:
6834 So. YVestern Avė., tel.: Repub
lic 9094.

Jei pabudo siela, jei ver
žias laisvėn, nemigdyk jos
prievarta, bet klausyk jos
halso.
M. Gorkyj

OAKLEY

AVĖ.

PARDAVIMUI BUČERNE IR
GROSERNft
Yra elektriklnis refrigeratorius. Ge
ras biznis, išdirbtas per 15 metų.
Buvo prižiūrėtas vieno savininko.
724 VVEST 31st STREET
AGENTAS

WEST

PARSIDUODA MARQUETTE PARK

Mirė Gruod. 6. 1941, 4 vai.
po pietų, sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pane
vėžio apskr., Smilgių parap.
Kibildžių kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime
moterį Stanislavą (po tėvais
Blabiūtė), 4 sūnus: Mačislovą
ir marčią Catherine, Juozapą
ir marčią May, Jurgį ir mar
čią Mildred. Ir Vincentą; 4 anukus, pusbrolį Juozapą Da
nauską ir daug kitų giminių
ir pažįstamų.
Velionis priklausė prie Chi
cagos Lietuvių Dr-jos.
Kūnas pašarvotas 9944 So.
Indiana Avė.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

TUATS LIFF

Western

WANTED — MOTERYS

HELP

jaunimo surengtą demons te.”
traciją prieš bolševikus pe
Vinola Knisely, žymi dai
reitais metais per Vėlines.
Vėlinių proga turime pa nininkė (soprano) savo bai
gerbti savanorius, partiza ' są ištobulino gyvendama ū
nus, žuvusius kovoje prieš ky ir nuolat pamėgdžiodabolševikus, o taip pat pri 1 ma gaidžių ir paukščių gie
siminti savanorių testamen dojimą.
tą.

Phone 9000

So.

REIKIA AGENTO — MORGAN
PARKE

2334

Ponia Genovaitė Giedrai
Mes uždegame prieš pamink tienė, kuri dainuos “Drau
lą žuvusiems prie Karo Mu go” metiniam koncerte, So
ziejaus žiburius, norėdami kol salėje, Sausio 18 d., 19
tuomi pagerbti paaukoju 42 m. Praeitame pavasary
sius savo gyvybę už Tėvy i j e Giedraitienė sužavėjo vi
nės laisvę. Toliau straips sus detraitiečius “Draugo’
nyje užsiminta apie lietuvių koncerte “Automobilių Mies

KELNER - PRUZIN

,

REIKALINGAS —

PULLMAN’E

Geras, teisingas vyras reikalingas agentavimo darbui, pardavinėti laik
raščius ir t. -t. West Pullman srity
je. Geras atlyginimas, malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu: CANaI 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo i raštinę:
2334 SO. OAKLEY A VE.
AGENTAUTl GERA PROGA —
TOYVN OF LAKE
Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su
lietuviais Town of Lake krašte, yra
reikalingas agentautl gerai žinomam
lietuvių laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigu. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN
aI 8010 arba kreinkitės 1 raštinę:
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

“MEAT MARK ET” PARSIDUODA
Parsiduoda “Meat Market” ant 5»jh
St. netoli Halsted St. Geroj biznio
vietoj. Patraukia $1500 J mėnesį
įeigos vienam vyrui dirbant. Renda
tiktai $32.00 i mėnesi. Senai išdirb
tas biznis. Dėl nesveikatos savin'inkas parduoda. Kaina $6.000. Kreip
kitės
6834 So. YVestern Avė.,
Tel.: Republic 9094
TIKRAI GERAS PIRKINYS
šešių apartmentų namas parsiduo
da.
Remontuotas. “Tile” prausyk
los. Namo priekinis kampas ak
menuotas. Namo įeiga $3000 J me
tus. Nauji
įtaisymai. 3 garadžlal.
Namas pilnai
išmokėtas. Randasi
geroj vietoj lr visados yra išrenduotas. Kaina tiktai $14,500 ir ant
lengvų išmokėjimu. Gera transportacija. Adresas: 3215 Flournoy St.
Dėl tolimesnių informacijų ar pa
sitarimui šaukite telefonu: Harrison
3006.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENISKAS DARBAS
2EMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. VVestern Avė.

Tel. See. 6103

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
8354 South Halsted Street
L J. ZOLP
1640 Weet 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

Visi Telefonai: YARda 1410
ANTANAS M. PHILLIPS
8807 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

J. LIULEVICIUS
4848 8. Californla Avė.
Tel. LAFayette 3572

S. P. MAŽEIKA
8819 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

ANTHONY B. PETKU8~
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Weatern Avenue
Tel. GROvehiU 0142

LACHAWICZ IR SŪNAI
2814 Weat 28rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

Skyrius: 710 W. 18th St

Modemiškai Gražūs — Gerai Padirbti — Šilti Visokiam Ore

DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ
Sportiško Viršutinių Vyrams Marškinių, baltų ir
spalvuotų. Vilnonių šveterlų. Panėekų, Pirštinių
Ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių.

BRIDGEPORT KNITTING MILLS
504 WEST 33rd STREET---------- Arti Normai Avė.
Telefonas: VICTORY 3486

F. SELEMONAVICH, Sav.

Atdara kasdien, vakarais lr Sekmadieniais

*-

•»
DRAUGAS

^ Pirmadienis, gruod. 8, IMI

ŠIA SAVAITE KONCERTO TIKIETŲ PARDAVĖJAI
BOMBARDUOS LIETUVIŲ KOLONIJAS!

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Finansai lr Paskolos
FINANCE AND LOANS '

Pirksime valgių
neturtėliams

PASKOLOS

PAMOKOS
Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos
Knygvedystės
Stenografijos
Mašinėle Rašymo
Aritmetikos
Pilietybės
MOKSLO
LAIKAS;

Legionierės iš Dariaus ir
Prakalbos income tax
GREIT IR PIGIAI
zais tiems, kurie parduos • Darbštumo pavyzdis
Girėno posto, gruodžio 10
ANT 1-mų MORGICIŲ
daugiausia tikietų dovanų IS Sv Teresės Sodalicijos
d. rengia “bunco-card par
mokėtojams
$40.00 vertės. Viena dovana susirinkimo
ty”. kad sudarius fondą nu- Mėnesiniais atmokėjimais
Marųuette
Park.
—
Liet.
bus Nesco Electric Broiler.
So. Chicago. — Gruodžio Am. Piliečių Klūbo laikyta pirkimui virė 200 beskių vi. Mutual Federal
kurio vertė yra $25.00 ir ki
šokiausių valgių, kurios bus
ta dovana bus Westinghou 1 d. įvyko Šv. Teresės So- me susirinkime, lapkr. 30 d. išdalintos neturtėliams Ka
Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
Savings
dalicijoB
priešmetinis
susskaitytas
laiškas
13
wardo
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
se Portable radio, kurio ver
lėdose. Visi valgiai bus da
mas.
Dalyvavo
didelis
skai,
a
ldermano
M.
P.
Hogan,
kad
tė yra $18.50, o visi tie, pry
AMERIKOS LIETUVIŲ
linami vien tik neturtėliams and LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO
zai ir kiti, kurie vėliau bus čius narių. Iš įvykusios kau- ( gatvės, kurių reikalavome lietuviams Chicagoje. Atvy
MOKYKLA
liukais
žaidimo
ir
kortavitaisyti,
jau
taisomos,
tai
816 W. 33rd Piace,
nupirkti, bus duodami tiems
2202 W. Cermak Rd.
kite į “bunco” ir padėkite
mo
pramogos
komisija
pra,
y
ra
Washtenaw
Avė.
prie
Chicago, III.
kurie daugiausia tikietų
mums
sudaryti
šį
fondą.
Vi

EEN. J KAZANAUSKAS. Se.
nešė, kad liko $131.00. Dar 68 gat. ir 68 gat. prie Washparduos koncertui.
TURTAS VIKfi *1.100.000
siems stalams bus dovanos,
narių tarpe randasi negrą tenaw Avė.
Visi Chicagos lietuviai žintų tikietų. Pelnas įteik J. Janavičius pakėlė išnau- gražus “door prize” ir daug JS
kitų suprizų.
gali būti tikietų pardavėjai. tas parap. reikalams.
TURTAS VIRŠ .. $6,500.000
jo klausimą reikale apsau Julia Norkus, fcom. pirm.
“Draugo” agentai savaime
Nutarta Kalėdoms bažny gos vaikų, kurie eina į mo
APART APSAUGOS, TURIME
nnn
tampa tikietų pardavėjai, čiai paaukoti $50.00. Baž kyklas per 71 gatvę. Čia yATSARGOS FONDĄ VIRŠ............... pOuU/UUU
bet kiti tik turi savo praši- nyčia reikalinga medžiagi ra trys mokyklos, o vaiku Pripažintas kaltu
mus įteikti Administratoriui nės paramos.
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
čiai einanti per 71 gatvę ne
' sais.
ir įstoti į tikietų pardavimo
MES MOKAME 2°/o ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Neužmiršo narės ir sese turi pervedėjų. Adv. J. J. už pašovimų
Praeitais metais beveik kontestą.
Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
lių mokytojų, kurios daug Grish žadėjo tuo reikalu pa Felony teisme teisėjas J.
daugiau tikietų buvo išpar
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
gelbsti
bažnyčiai,
mokyklai
siųsti
laišką
į
atatinkamą
McCormick
pripažino
Šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.
duotų negu atvyko į salę TIKIETAI EIS GERAI
kaltu
Joseph
Gurskį,
26
m.
ir
teikia
patarnavimų
įvai

vietą. Klūbas darbuosis gau
nes agentai ir tikietų parNėr abejonės, kad tikie rioms pramogoms. Nutarta ti reikalingą vaikučiams ap amž., kurs per Halloween
davėjai taip gerai išplatino Į
eis pardavimul labai
dovaną įteikti ir seselėms. saugą.
šautuvu pašovė R. Gambler,
EED
tikietus, kad toks dalykas Bklandžiai. nes
koncerto
R pau
and:
18
m.
amž.
Teisėjas
nepa

Adv. J. J. Grish įnešė, ir
LOAN
ASSOCIATION
ofOiicag*
gaejo (vy i,
,evas programa bus labai įvairi ir, liki H Latožienė. Nutarta nutarta, prieš Naujus Me skelbė savo sprendimo. Lei
JUSTIN MACKrctVICn, Prea.
apklojo Chicagą su sniegu įdomi. Koncertui bus sut
suruošti Kalėdų eglutę gruo tus turėti viešą susirinkimą do įduoti probacijos prašy
vieno pėdo storumu.
4192 Archer Avenue
raukiamos žymiausios Chi džio 21 d., parap. svet., 4 su prakalboms apie income mą.
Praeitame koncerte buvo cagos lietuvių katalikų me
VIRginia 1111
vai. po pietų. Visos narės tax. Kalbėtojas bus A. S.
J?
^Adaug apsunkinančių aplin ninės jėgos.
prašomos
dalyvauti
ir
atsi

Walons, deputy collector, Perkratomas šelpimu
kybių, bet vistiek pilna sa
vesti
mažyčius
vaikučius,
“Drauge” buvo skelbia
Internal Revenue Depart
Jr
lė žmonių susirinko ir šau
dar
nelankančius
mokyklos.
ment. Prakalbos bus visiems asmenų sąrašas
niai pagerbė De Paul Uni ma, kad dalyvaus Genovai
Nutarta
į
šią
pramogą
kvies
tės
Giedraitienė
ir
Klevicįdomios. Be to, prakalbose
versiteto “A Chapella ChoVVHOLESALE
Illinois Public Aid komi
ti ir visus parap. mokyklos bus paliesta ir kiti svarbūs
kaitė
ir
Ateitininkų
Drauir” ir Chicagos Apskričio
sijos sekrete rius Russell L.
gijos šokėjai. Bet sekančio- vaikučius ir mokytojas se klausimai.
FURNITURE
Vyčių Chorą.
L. Peters praneša, kad viso
mia
dienomis
skelbsime
ir
seles.
Bus
užkandžio,
dovaBuvęs
nutarimų
sekr.
Ed.
PAKVIETIMAS VISIEMS
nų. pasilinksminimo. Be to, Birgelis pašauktas į USA je valstybėje perkratinėjaBROKER
PARDAVINĖTI TIKIETUS vardus tų kitų, kurie pasiŠiais metais, kol kaa, rodys “Draugo” koncerte. atsilankys ir Kalėdų Sene kariuomenę. Klūbas linki mi šelpimų asmenų sąrašai.
OININti ROOM 8KT8 — KAK
LOR SETS — BEDKOOM SETS
Matyt, bandoma surasti
lis ir kiekvienam-ai įteiks jam gero.
A.J.M.
— RIJGft — KABIOS — KE
“Draugas” duos kaipo pryXXX
FRIGERATORs _ WASHERs daug nereikalingų ir juos
dovanų. Komisiją sudaro: S.
MANGELS — STOVĖS
išbraukti.
'4
Willis, E. Ushen, H. PauliAU A«rloar«>D t d. >rt I*-' Itetn
kienė, D. Winkler, A. Snars- Vargšo atsišaukimas
- ■-.
Liūdna man per 15 metų PLATINKITE “DRAUGĄ”
Turėkit Gera Muzika kienė.Narės džiaugiasi dvasios iš nelaimės, susižeidimo, li
vado kun. V. černausko nau gos suspaudime būt Kurie
dingais patarimais ir paaks- mato, ir žino, mano padej i-1 r r
FACTORY REPRESENTATIVE
tinimais. Nors dabar yra mą, sako, nei vienas neno ŽVAIGŽDŽIŲ NAKTIS”
— rengiamas —
6343 So. VVestern Aven
užimtas Lankymu parapijo rėtų tokių skausmų ir var
Malonu turėti namuose naują radio ir phonographo
LIETUVIŲ SPORTININKŲ
nų, tačiau atsilanko ir į su go kentėt. Kožnam malonu
Telefonas REPUBLIC 6051
kombinaciją, kuri groja dvyliką rekordų be sustoji
ORGANIZACIJOS
r?
sirinkimą. šiam sus-me dė sveikata, ir gyvastis šiame
mo ir kuri labai aiškiai pagauna visas radio sto
Programe Dalyvaujant
kojo dr-jai už nuveiktus dar pasaulyje. Taip ir man.
tis. Tokį instrumentą turint namuose visuomet
Jr
bus ir ragino toliau darbuo Nedrąsu man per spaudą
bus linksma ir malonu.
— namams statyti, remontuoti ar
tis bažnyčiai ir Sodaiicijai. šauktis, bet nėra kitokios
PASKOLOS pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas
Valdyba 1942 m., narėms išeities, šventų Kalėdų pro
VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
pageidavus, pasiliko toji pa ga, nuoširdžiai prašau drau
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATI .IRTI
ti, išskyrus nut. rašt. O. Če- gijų, klubų, profesionalų,
pulionienę, kuri begalo daug biznierių, brolių ir sesučių
Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!I
veikė ir savo pareigas sąži lietuvių pagalbos aukelėmis
ningai atliko, bet dėl svar pasigydymui.
TAI IDVl/ITC “ūmi įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpei.
bių priežasčių turėjo pasi Lauksiu sekančiu adresu:
■ r\\Jl I 1X1 I EZ tingai globojami Ir ligi $5,000 ap
traukti. Taigi, valdybą suJ. Lapinskas, 1414 S. 50th
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame
dkro: dvasios vadas kun. V. Ct., Cicero, III.
SH%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
Černauskas, pirm. A. SnarsMOŠŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
kįenė, vice pirm. K. Witkus.
46 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenaakrlandžlant Nel
WOLK STUUI
nut. rašt. H. Paulikienė, (Vi,
Vieno Klljentol
I345 W-,| 3S,h Street
gilance komisija) E. Ushen,
Stefoj tt',JJfo<e
Keistuto Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
A. Pečiulis.
sia
ir tvirčiausia lietuvių finansinė Įstaiga.
MCA PRESINTS
A?"*.
Po sus-mo, kaip papras-i
Jūs galite įsigyti tokį radio, 1942 metų ištobulintą
THE NAT1OHALLY FAMOUS
tai, įvyko “sočiai”.
AD\
» O PHUTIM.RAPIIY
"MUSIC
KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.
“kuž.................................. $99.50
fcst 1’nN-lhl i. PRII k S
Skirstėsi narės į namus,
PIIUNE I Al UUlk ;H.i
Tel. CALumet 4118
MORGAN MANNER."
pasiryžusios dar ir ateityje
*“*radi0 po
$9.95lr $19.50 daugiau darbuotis Sodalici
3236 So. Halsted St.
Chicago, I1L
jos ir bažnyčios labui.
TPANStARtHl ‘ .
Jos. M. Mozeris. Sec’y.
Rap.
Šią savaitę “Draugo” agentai ir tikietų pardavėjai
pradės mobarduoti visą Chi
cagą ir lietuvių kolonijas su
tikietais koncertui, kuris
bus Sokol salėje, Sausio 18
d., 1942 m.
PRIEINAMA KAINA
Tikietų kaina šiais metais
bus beveik vienoda visiems,
nes tik 125 tikietų bus par
duodami po $1.00, o visi ki
ti tikietai parsiduos po 75c.
Visos sėdynės išskyrus pir
mąsias 125 parsiduos po 75c
su visais taksais. Tos pir
mos 125 vietos parsiduos po
vieną dolerį su visais tak-

iAVINGS

AL£X ALESAUSKAS & SONS

Kalėdoms

r

I.dM

JOS. F. BUDRIK, Ine.,
RAKANDŲ. RADIO IR JEWĘLRY

KRAUTUVE

3241 S. Halsted St. ir 3409 S. Halsted St.
Tel. YARDS 3088
Dėl jūsų patogumo prieš šventes krautuvė ir sek
madieniais bus atidaryta nuo 10 A M. iki 4 P. M.
Budriko radio programų laikas:
Sekmadieniais 5:30 vai. vak. iš WCFL—1000 kil.
stoties ir ketvirtadieniais 7 vai. vak. iš WHFC
1450 kil. stoties.

Skaitykite Katalikišką Spaudą

IN THf

BUSS
MORGAN
AHD HIS

Bus daugiau
išleista gazolinui

OICUESTBA

IN PEBSON

______

Office of Production Ma
nagement nusprendė atei H88&SSSSWB
nančiais metais suvaržyti SHffimATES’ASo
“tetraethyl lead” gamybą.
To sėkmėje autoistai turės
pirkti daugiau paprasto ga F
žolino.
Žinovai apskaičiuoja, kad
tuo suvaržymu autoistai vi
soj Žaly bus priversti gazo !
lOEUT*LUK“»!t
----- AVINUI
linui išleisti per metus apie
250 milijonu dol. daugiau,

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mARGUTI^T

irrir.lL PlflTE MAKt

’9?

AT8AKOA: I(.lk.l«ukita ttk
tat
tikrų
■•F1t-I«lta
Dantų
Flotvaa—tiktai
mnaų
aitarytaa — dėl graIna livalarloa Ir ra
mumo savo pacientų

PATAISYMAI — 1 dienos.
Mes padaroma “Oetituren*’ gavę |spau(jaa lr uSaakymua nuo — putai IUlnola
reclatruotų
Ir telaėtų
Dantlatų,
ku“
rlama mai g.lddtlame patar
nauti.

negu iki Sioliai.

oa

J

BRO»DWAY
S. STATI ST

— Įvyks--

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl

Sekm., gruod. 28, 1941
CICERO STADIUM
(19th

Ir 52nd

Avė., Cicero,

Programas prasidės
o po programo

III.

5 vai. vakare,
bus ftoktal.

(PELNAS YRA SKIRIAMAS
LIETUVOS PAŠELPAI)
Tlklela«: •*<-. Gov’t Tax 7c; Vlao, 75o

Tl kloti ta galite pirkti “DRAUGO”
RAUTI XSJE

Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

— DEŠIMTI

METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Westcrn Avenue
Phone: GROvehiU 2242

draugas

Gyvulių paroda

PRAGYVENIMAS BRANGĖJA;
ŽINOVAI PATARIA TAUPIAI GYVENTI

Kariams veltui
teatru lankymas

t’irmadienls, gruod. 8, 1941
“KVIEČIŲ

■'

šeštadienį uždaryta visą
savaitę vykusi 42-oji meti
Šiandie Chicagoj inauguVadinamosios
Federal prasti prie žemesniojo gy nė gyvulių paroda Chicagoj
Price Administration direk venimo standarto ir užmir - International Live Stock, routi tarnyboje esantiems
kareiviams, jūrininkams ir
torius Leon Henderson tvir šti, kad Amerika buvo pa Interantional
amfiteatre,
marynams veltui teatrų,
tina, kad J. A. Valstybėms garsėjusi aukštuoju gyveni stockyarduose.
operos ir įvairių visų kitų
pradėjus ginkluotis iki šian mo standartu.
Parodos
vadovyė
pareiš

viešųjų pramogų vietų lan
dien šaly pragyvenimas pakia,
kad
paroda
šauniai
kymas.
brangęs 11 nuošimčių. Ir
pavykusi.
Buvo išstatyta
Nemokamus tikėtus jiems
brangėjimas kils toliau. Bus rodomi vaizdai
daugiau, negu kada kitais parūpins atitinkami komi
Anot jo, ateinantį pavasa
praėjusiais metais, įvairių tetai.
rį jau bus pašokęs iki 20 iš Meksikos
Lankytojų
nuošimčių.
"The Racine Conservato- rūšių gyvulių,
Kas darytina tiems žmo ries of Music,” 6448 South skaičius taip pat buvęs gau- Silpnas kelias,
nėms, kurie turi pastovius Talman avė., rodys spal singesnis. Anot vadovybės,
prieškareivinius uždarbius? vuotus krutamuosius vaiz- daugiau kaip 430,000 asme- J tvirtas griūna
Šį klausimą svarsto eko dus iš Meksikos savo mo nų aplankė parodą.
Stasys Būdavas per Kau
nomikai ir finansininkai ir kiniams ir jų draugams.
Pagaliau ryšium su paro no radiją perskaitė straips
neranda atitinkamo, sveiko Tas įvyks Gage Park Hali, da suvykusieji iš įvairių
nį “Galingieji ir silpnieji”.
atsakymo. .Iš to jie daro 5500 So. Western avė., šian kraštų lankytojai išleido Strapsnio idėja ta, kad daž
tik vieną išvadą — pataria die, pirmadienį, gruodžio 8 apie 9 milijonus dolerių. nai galingųjų jėga suklum
>Žmonėms susiveršti diržus d. Pradžia 8:00 vakare. Tas yra pažymėtinas biznis pa prieš silpnųjų dvasios
ir taupiau gyventi. Sako, Įžanga visiems nemokamai. Chicagai.
Daug išstatytų galybę ir atkaklumą. Silp-1
kas gi turibaa daryti? Pri Bus dar ir užkandžių.
gyvulių parduota.
nesni nugali ir sunaikina
skaitlingesnius ir didesnius
savo stipria dvasia. Faktai
įrodo, kad neturįs tvirtos
valios dažnai turės nuken
tėti ir nusilenkti prieš dva
siniai apsišarvojusį priešą.
Savo tezei sutvirtinti auto
Virš 100,000 Lietuvių Chicagoj ir Apylinkėj Rengiasi
rius cituoja šv. Augustino
išsireiškimą, Maironio eiles
Pirkti Visokių Prekių Kalėdų Šventėms!
ir Vidūno mintį. Užbaigda
mas savo paskaitą, St. Bū
KAM TAS JŲ BIZNIS TEKS — KITATAUČIAMS BIZNIERIAMS AR JUMS?
davas ragino klausytojus
‘ (ATSAKYMAS Į TAI PRIKLAUSO NUO JŪSŲ)
nenustoti ūpo nes ir silp

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS BIZNIERIAMS:

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
it- PERKA! Kame tai priežastis? Atsakymą į tai galima žodžiu) išreikšti —
GARSINIMAS!
GARSINIMAS biznį augina — jį platina — ir tai yra SVARBIAUSIAS
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

“DRAUGAS”

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

nesni ir neskaitlingi gali
pasiekti savo tikslo, jei jie
tiki žmogaus dieviška pri
gimtimi, jei jie iš savo sie
los išstumia menkas ir silp
nas mintis ir tiki, kad dva
sia karaliauja.

Lietuvoj vokiečiu
laikraščio dvi laidos
— Lietuvoje pradėta leiI! ati vokiečių laikraštį, kuris
turės dvi laidas: Kaune ir
Vilniuje. Kauniškė laida
vadinasi "Kauener Zeitung’” o vilniškė — “Wilnaer Zeitung.” Vokiečių ge
neralinis komisaras RenCeln pirmam numeriui para
šė į vados žodį, kuriam,
tarp kita ko, išsitaria, kad
laikraštis turėsiąs tarpinin! kauti “Adolfo Hitlerio naJ cionalsocialisfinei
revoliucinei idėjai,” kuri leidžianti
pasireikšti “naujai teisin
gesnei žmonių ir tautų suJ gyvenimo fvarkai.”
----------------------------

Leads Gian+s
NELAUKITE ILGIAU, BET —
GARSINKITES DABAR! —
LAIKAS TIKRAI BRANGUS!!

“DRAUGO” Skelbimų Skyrius dabar yra pilnai prisirengęs Jums patarnauti — 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: CANal 8010 ar 8011. Arba rašykite ar as
meniškai atsilankykite į mūsų raštinę.

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė.

Chieago, Illinois

Mel Ott, New York Gianta*
great fielder, natned playing man-Į
ager of team in movė that placed (
former Manager Bill Terry ht
charga of faras operationa with'
Įtltla of fanerai manager, ...
J

KARALIUS”

R

mu
Aurora lietuviu
dėmesiui

• X Jonas W. Pachankis,
vice
prezidentas
Peter
Troost kompanijos, šiomis
dienomis lankėsi “Drauge”
pasitarti apie platesnį gar
sinimą tos kompanijos. J»|
W. Pachankis sako, kas iš
garsinimosi “Drauge” kom
panija kasdien daugiau ir
daugiau kostumerių susilau
kia. Tos kompanijos pamink
lai tikrai gražūs.

Gruodžio 13 dieną atvyks
vienas Tėvų Marijonų ku
nigų išpažinčių klausyti ir
pasiliks sekmadieniui Mi
šioms šv., per kurias pasa
kys pamokslą. Tai bus šv.
Petro parapijoje.

("Draucas’’

Acme

telephoto)

William Miller iš Edmonton, Alberta, Kanados, kuriam International Live
Stock parodoje, Chieago, pri
pažintas “kviečių karaliaus”
titulas.

Ir vėl išgirsime

X Ateitininkų Draugovės
artistų grupė gruodžio 5 d., >
Maziliauskų salėj, 4259 So.
Union Avė., turėjo baleto
praktiką, šis baletas pasi
rodys “Draugo” koncerte,
sausio 18 d., Sokol Hali. Ba
X Prof. K. Pakštas, Lie leto grupė padidinama iki
tuvių Kultūrinio Instituto 8 porų (16 asmenų).
direktorius, šiomis dienomis
X Petras šatkus iš Cice
laikė paskaitą apie Lietuvą ro, vėl išrinktas prezidentu
Georgetovvn
universitete. Public School Custodian Lo
Paskaita klausytojų tarpe cal No. 11. Į tą lokalą įeina
sukėlė susidomėjimo ir iš Cicero ir Berwyn mokyklų
šaukė eilę paklausimų, į ku
prižiūrėtojai. Šatkus yra
riuos prelegentas atsakinė
vienintelis lietuvis visame
jo.
lokale. Išrinktas trečiam ter
X Northsaidiečiai prade minui.
da ruoštis prie sutikimo
X LRKSA panelių (“Feaukšto svečio — J. E. vys minine Fancies) kuopa tre
kupo, kuris gruodžio 16 d. čiadienį, gruodžio 10 d. na
lankys šv. Mykolo parapiją rės C. Mikšaitės name, 5805
ir suteiks Dirmavonės Sak So. Rockwell St., laikys ne
ramentą.
paprastą susirinkimą, kuria<-

X Vaistininko St. Prihodskio, 2533 W. 43 St., sūnus
Algirdas jau 5 mėnesiai kaip
serga. Tėvai labai susirūpi
nę. Algirdui taipgi trukdosi
High School mokslas.
X Vladas Gedvilas iš De
troit padovanojo šliūbinį žie
dą Pr. Sinkevičiūtei, 4359
S. Talman Avė. Gavus to
kią dovaną labai džiaugiasi.
Štai, panelė Genovaitė Kle
Iškilmingos vestuvės bus
vickaitė iš Kenosha, Wiss.,
birželio mėnesį 1942 m. Dakuri šiomis dienomis dai.
_ bar Vladas yra Teksuose,)
nuoja per radio stoti WHIP,
o
. .
„
, , , . , ,
Dėdės Šamo kariuomenei.
Hammond, Ind. ir dalyvaus
X Lucijos Piliponytės iri
“Draugo” koncerte Sausio
18 d., 1942 m., Sokol salėje. Sonjos Pipiraitės pirmas pa
“Draugo” priteliams teko sirodymas per Budriko ra
išgirsti ją per Jubiliejinį dio programą turėjo pasise
bankietą Dariaus ir Girėno kimą. Jos duetu padainavo
keturias liaudies daineles.
salėje.
X Užsisakė plotkelių. šio
Nešvariems viskas atrodo mis dienomis, tarp daugelį
nešvara.
kitų, užsisakė plotkelių ir
Miss Leoną Shierant, šv.
Viltis ir meilė — du svar Kazimiero par., Providence,
biausi veiksniai, kurie pa R. I., vargonininkė.
daro žmogui gyvenimą no
ringu.
PLATINKITE “DRAUGĄ’

Į THAT LIT fLE GA M E ”
'tou “SPM Xoo

AH

me bus pagerbtas centro gener. organizatorius P. Ka
tilius.
X Gediminas Building
and Loan Ass>n direktoriai
nutarė per dienraštį “Draugą” pasveikinti visus kostumerius šv. Kalėdų proga, ši
“spulka”.yra pačiame Bri
ghton Park lietuvių koloni
jos centre. Adresas 4425 S.
Fairfield Avė.
X Liet. Vyčių 36 kp. jau
namečių skyrius be sporto
ir šiaip pasilinksminimo, do
misi ir visuomeniniais klau
simais. Pastarame susirin
kime išrinkta net trys ko
misijos: lietuvių, socialinės
ir religinės.

X P. ir M. Siminai, “Drau
go” kaimynai, turintieji “novelties” biznį ant kampo S.
Oakley ir 23rd St., pirmieji
iš vestsaidiečių. biznierių ir
profesionalų įteikė “Drau
gui” kalėdinį pasveikinimą
savo kostumeriams.
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